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Beiratkozási nyilatkozat 
 

Tisztelt Olvasónk!  

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának szolgáltatásait regisztrált, illetve beiratkozott 
olvasók vehetik igénybe. Kölcsönözni csak személyesen, érvényes olvasójeggyel lehet, ennek 
hiányában a könyvtárosok megtagadhatják a kölcsönzést. Az olvasójegy átruházása szigorúan tilos.  
 
A kölcsönzés és visszavétel nyilvántartása számítógépes könyvtári rendszerben történik. Személyes 
adatait a honlapról belépve olvasói fiókjában megtekintheti, ugyanott előjegyzéseit, kölcsönzéseit is 
ellenőrizheti, illetve kölcsönzéseit meghosszabbíthatja. 
Kérjük, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatait az alábbiak szerint, olvashatóan adja meg számunkra ! 
 

Név*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cím* (állandó / ideiglenes) : ..……………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail cím, telefonszám: ....……………………………………………………………………………………………………………. 
 
NEPTUN-kód* (hallgatók és oktatók esetében): ……………………………………………………………………………. 
 
Születési hely, idő*:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tanszak, főtárgy tanár neve*: (újonnan beiratkozó hallgatónknál) : ………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 
Kivonat a Könyvtárhasználati Szabályzatból1:  
 

 Katalógusunk, amely az állomány nagy részét tartalmazza, illetve olvasói fiókja interneten 
keresztül bárhonnan elérhető.  

 A legtöbb dokumentum esetében a kölcsönzés határideje 1 hónap, Egyetemünk oktatóinak 5 
hónap, de legkésőbb a félévi vizsgaidőszak utáni első munkanap. A határidő kétszer 
hosszabbítható, de szükség esetén az adott művet, előzetes egyeztetést követően, a könyvtárnak 
jogában áll visszakérni.   

 A lejárati dátumokról a könyvtár elektronikusan figyelmeztetést küldhet, a figyelmeztető levél 
hiánya azonban nem mentesíti az Olvasót a határidők betartása alól. 

 A kölcsönzési határidő lejártán túl késedelmi díjat szedünk. A tartozás rendezéséig a kölcsönzést 
és a legtöbb könyvtári szolgáltatást nem tudjuk biztosítani az Ön számára. Elveszett vagy 
megrongált dokumentumok pótlása, illetve megtérítése a részletes Szabályzat szerint történik. 

 Az állományunk egyes részei állományvédelmi okok miatt rövidebb kölcsönzési idővel 
rendelkeznek, illetve csak helyben olvashatók.  

 Zenekari szólamokat csak intézményünk zenekarai kölcsönözhetnek. 
 Kérjük, ne hozzanak be a Könyvtár területére kabátot, nagyobb méretű táskát, italt, élelmiszert! 

Kérjük, hogy telefonálással ne zavarják más olvasók munkáját! 

                                                           
1 A 2020. november 01. napjától hatályos Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2. számú melléklete., 

 A  csillaggal jelölt adatok kitöltése kötelező. 
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Adatvédelmi tájékoztató 

 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (mint adatkezelő; valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Könyvtára pedig mint adatgazda) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. § (1) bekezdése alapján természetes 
személyazonosító adatait, valamint lakcímét, mint személyes adatait kezelheti. A többi fent megadott 
személyes adatát pedig a könyvtárhasználat elősegítése céljából feltétlenül szükséges mértékben 
kezeljük, amelyeket intézményünk jogos érdeke alapján megtehetünk.  
 
Az Egyetem és egyúttal a Könyvtár mindent elkövet, hogy megfeleljen az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a  természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az ilyen  adatok  szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglalt rendelkezéseknek és a 
további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak, így Ön biztonságban érezheti magát, hogy személyes 
adatait a lehető legnagyobb védelmi szint mellett kezeljük, az Ön érdekeit szolgálva. 
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői 
megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz 
hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.  
 
Az adatkezelés időtartama 10 év, majd ezt követően az adatkezelő minden személyes adatát törli a 
beiratkozónak. 
 
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben 
és az egyetemi szabályzatban rögzített lehetőségeiről részletes tájékoztatást talál: 
http://zeneakademia.hu/hu/adatvedelem 

A könyvtárhasználat és a kölcsönzés szabályait megismertem és magamra nézve kötelező érvényűnek 
ismerem el.  
 
 
 

Kelt.: Budapest, 20......................................... 

                                                     Aláírás 


