
Megrendelés 
 
 
Alulírott,………………………………………………………………………………….(név) 
………………………………………….. (olvasójegy száma) megbízom az ELTE Egyetemi 
Könyvtárat, hogy részemre könyvtárközi kölcsönzés útján az alábbi dokumentumot biztosítsa. 
Értesítés (e-mail; telefon):……………………………………………………………………… 
 

Könyv megrendelés: 
 

SZERZŐ(K): …………………………………………………………………………………… 
CÍM: ……………………………………………………………………………………………. 
KIADÁS HELYE: ……………………………………………………………………………... 
KIADÓ: ………………………………………………………………………………………… 
KIADÁS ÉVE: …………………………………………………………………………………. 
MÁSOLATKÉRÉS ESETÉN A MÁSOLANDÓ OLDALAK: ……………………………….. 
………………………………………………………………………………….……………….. 
 

Fénymásolat megrendelés: 
 

A PERIODIKUM CÍME: ………………………………………………………………………. 
MEGJELENÉS ÉVE; KÖTET; SZÁM: ……………………………………………………….. 
A CIKK SZERZŐJE/SZERZŐI: ………………………………………………………………. 
A CIKK CÍME: ………………………………………………………………………………… 
MÁSOLANDÓ OLDALAK: ………………………………………………….……………….. 
 

Egyéb (mikrofilm, mikrofish stb.) megrendelése: 
 

DOKUMENTUM TÍPUSA: …………………………………………………………………… 
SZERZŐ(K): …………………………………………………………………………………… 
CÍM: ……………………………………………………………………………………………. 
KIADÁS HELYE: ……………………………………………………………………………... 
KIADÓ: ………………………………………………………………………………………… 
KIADÁS ÉVE: …………………………………………………………………………………. 
A PERIODIKUM CÍME: ………………………………………………………………………. 
MEGJELENÉS ÉVE; KÖTET; SZÁM: ……………………………………………………….. 
A CIKK SZERZŐJE/SZERZŐI: ………………………………………………………………. 
A CIKK CÍME: ………………………………………………………………………………… 
MÁSOLANDÓ OLDALAK: ………………………………………………….………………. 
EGYÉB: ………………………………………………………………………………………... 
 
Csak a fenti kiadást kérem:      igen   nem 
Belföldről kérem:        igen   nem 
Külföldről is kérem:       igen   nem 
Ha a kért mű eredetiben nem biztosítható, fénymásolatot kérek:  igen   nem. 
 
 
 



Tudnivalók:  
 
1. A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumért az olvasó a tulajdonos 
intézmény szabályai szerint tartozik anyagi felelősséggel. 
 
2. A másolatszolgáltatás tekintetében a szolgáltató könyvtár árai az irányadóak. 
 
3. Másolatszolgáltatáskor a másolat díja mellett a küldő könyvtár a postaköltséget is a 
megrendelőre hárítja, ennek kifizetését vállalom. 
 
4. A belföldi kölcsönzés esetén a visszaküldés postaköltségét vállalom.  
 
5. A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén a szolgáltató könyvtár által meghatározott 
késedelmi díj kifizetését vállalom. 
 
6. A dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén a szolgáltató könyvtár által 
megszabott árat kifizetem. 
 
7. A nemzetközi kölcsönzés díja 4500 Ft / kötet. Ha a kérő könyvtár kölcsönzési kérést indít, 
de a külföldi partner másolatban vagy egyéb módon szolgáltat, akkor a másolat vagy az egyéb 
szolgáltatás költségét kifizetem. 
 
8. A könyvtárközi kéréshez tartozó összes költséget megtérítem akkor is, ha a kért 
dokumentumra időközben már nincs szükségem. 
 
A fentieket tudomásul vettem. 
 
Budapest,…………………………   …………………………………………… 
         megrendelő aláírása 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A KÖNYVTÁROS TÖLTI KI 
 
Könyvtáros:…………………………………………………………………………………....... 
 
Kérés iktatószáma:…………………………………………………............................................ 
 
OSZK iktatószám:………………………………………………………………………………. 
 
ODR szám:……………………………………………………………………………………… 
 
Elküldés dátuma:………………………………………………………………………………... 
 
Fogadó könyvtár:……………………………………………………………………………….. 
 
Érkezett:………………………………………………………………………………………… 
 
Határidő: ………………………………………………………………………………………... 
 
Vissza: ………………………………………………………………………………………….. 
Egyéb: …………………………………………. ……………………………………………… 


