
Születési név: N
É

V
: Anyja leánykori neve: 

Szül. hely, év, hó, nap: 

Lakóhely: 

Tartózkodás hely: 

 

Munkahely vagy iskola 

neve, címe*: 

Foglalkozás*: Nyugdíjas törzsszám*: 

Szem.ig.sz.*: Tel.*: 

E-mail cím*: Fizetős szolgáltatás! 

Szeretnék kapni lejárat előtti 

figyelmeztető értesítést: 
 e-mail-ben vagy  sms-ben. 

A *-gal jelölt mezők kitöltése nem kötelező 
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

 
A könyvtár használati szabályzatát, számítógépes nyilvántartását megismertem 

és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az olvasójegyem elvesztéséből, mások 

részére történő átadásából származó felelősség kizárólag engem terhel. 

Lakcímem változását bejelentem, a kölcsönzött dokumentumo(ka)t határidőn 

belül visszaadom, a késedelemért az előírt díjat megfizetem. 

Az olvasójegyemre kölcsönzött dokumentum(ok)ért anyagi felelősséget 

vállalok: elvesztésük vagy megrongálásuk esetén a kárt megtérítem.  

Amennyiben vállalt kötelezettségeimnek nem tennék eleget, tudomásul veszem, 

hogy az okozott kár összegét peres eljárás keretében hajtják be. 

 

 

Dátum:                                      

                                                ……………………………………….. 

                                                                     az olvasó aláírása  
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