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4/2. sz. melléklet: Nyilatkozat készfizető kezesség visszavonásáról 
 

Nyilatkozat készfizető kezesség visszavonásáról 

Olvasói kontrollszám: …………………………………… 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………… (családi és 
utónév) 

(anyja születési családi és utóneve: 
……………...…………………………………………………………………….) 

(állandó lakcíme: 
………………………….……………………………………………………………..) 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ……….…………………………………………..sz. 
tagkönyvtárának 

…………………………… kontrollszámú ………………………………....… nevű (anyja születési 
családi és utóneve: ……………………………………………………….) (állandó lakcíme: 
…………………………………………………………………………………………………………) 

 

Könyvtárhasználójáért vállalt készfizető kezességet a mai napon visszavonom és ezzel egyidejűleg 
nevezett Könyvtárhasználó fennálló ……………………………………………….…Ft, 

azaz ……..……………………………………………………………………………………………… 
forint összegű tartozását rendezem. 

 

Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat aláírásával a Könyvtárhasználó könyvtári tagsága azonnali 
hatállyal megszűnik. 

…………………………………………………….. (dátum) 

…………………………………………………….. (aláírás) 

 

A nyilatkozatot a FSZEK nevében átvettem: 

…………………………………………………….. (dátum) 

…………………………………………………….. (ügyintéző aláírása) 

 
 

 


	Hatályos: 2023. január 1-jétől
	Általános szabályok
	II. Könyvtári tagság
	Regisztráció
	Beiratkozás
	Beiratkozási kedvezmények
	Könyvtárhasználói nyilatkozat
	Készfizető kezesség
	Adatkezelés, adatvédelem
	Tagsági jogviszony megszűnése, megszüntetése

	III. Szolgáltatások
	Szolgáltatási struktúra
	Regisztrációs olvasójeggyel igénybe vehető alapszolgáltatások
	Regisztrációs jeggyel és további díjfizetéssel igénybe vehető térítéses szolgáltatások
	Adatbázis-használatra jogosító online regisztrációval igénybe vehető szolgáltatás
	Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások
	Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatások
	Egyéb térítéses szolgáltatások a kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel rendelkezők számára
	Térítéses reprográfiai és irodai szolgáltatások könyvtári tagsággal rendelkezők számára
	(csaka kijelölt tagkönyvtárakban)
	Könyvtári tagság nélkül, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
	Könyvtári tagság nélkül,térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
	Távfizetés, bankkártyás fizetés


	IV. Egyes szolgáltatások részletes szabályozása
	IV.1. Helyben használat
	IV.2. Könyvtári eszközök használata
	IV.3. Kölcsönzés
	IV.4. A lejárati idő hosszabbítása
	IV.5. Előjegyzés
	IV.6. Könyvtárközi kölcsönzés az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül
	IV.7. Átkölcsönzés a FSZEK tagkönyvtárai között
	IV.8. Reprográfiai szolgáltatások

	Egyéb szabályok
	1. sz. melléklet: A FSZEK működését meghatározó jogszabályok jegyzéke
	2. sz. melléklet: A könyvtárhasználó természetes személy nyilatkozatai
	3. sz. melléklet: A könyvtárhasználó jogi személy nyilatkozata
	A könyvtárhasználó (jogi személy) nyilatkozata

	4/1. sz. melléklet: Készfizető kezességi szerződés
	4/2. sz. melléklet: Nyilatkozat készfizető kezesség visszavonásáról
	sz. melléklet: A FSZEK tagkönyvtárak nyitvatartása és beiratkozási díjai
	Központi Könyvtár

	6. sz. melléklet: Szolgáltatási mátrix a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
	7. sz. melléklet: Díjtétel-táblázat
	A) Tagsági viszony létesítése
	Szolgáltatási díjak
	Késedelmi díjak
	Kártérítési díjak
	A ruhatári kártérítés és külön eljárások díjai

	8. sz. melléklet: Dokumentumkölcsönzés, eszközkölcsönzés
	8/1. sz. melléklet: Eszközkölcsönzési megállapodás
	8/2. sz. melléklet: Lejátszóeszközöket kölcsönző tagkönyvtárak
	8/3. sz. melléklet: Meghatalmazás súlyosan fogyatékos olvasók számára kölcsönzéshez
	8/4. sz. melléklet: Meghatalmazás kölcsönzési jog átruházásához
	9. sz. melléklet: Könyvtárközi kölcsönzés
	10. sz. melléklet: A muzeális dokumentumok használatának rendje
	11.sz. melléklet: Reprográfiai és irodai szolgáltatásokat biztosító tagkönyvtárak

