Ikt.sz.: SZIE-KCI/10-11/2020

HÁZIREND
A Szent István Egyetem Kaposvári Campus Könyvtár
tereinek használatára vonatkozó szabályok
A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kaposvári Campus Campus-főigazgatója
a Szent István Egyetem intézkedéseiről a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtására a
COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése érdekében című 4/B/2020. (XI. 12.) rektorikancellári utasítás 4. § (5) bekezdése alapján az alábbi házirendet adja ki.
1. §
A házirend hatálya
(1) A jelen házirend a koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása
érdekében és vonatkozásban kerül kiadásra.
(2) A jelen házirend személyi hatálya kiterjed az Egyetem dolgozóira és hallgatóira, az
Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre, valamint a
területre belépő személyekre.
(3) A jelen házirend területi hatálya kiterjed a Kaposvári Campus 7400 Kaposvár Guba S. u.
40. sz. alatti területén található Kaposvári Campus Könyvtár (továbbiakban Könyvtár)
belső tereire.
(4) A jelen házirend hatályba lépésével egyidejűleg a SZIE-KCI/10-3/2020 iktatószámú
házirendet visszavonom.
(5) A jelen házirend 2020. november 20. napjától visszavonásig hatályos.
(6) A jelen házirend a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok alapján kerül kiadásra
és azokkal együtt alkalmazandó.
2. §
A Kaposvári Campus Könyvtár területére történő belépés feltételei
(1) Az ott dolgozókon kívül a Könyvtár helyiségeibe belépni tilos.
(2) A Könyvtár bejáratánál kialakított átadási-átvételi ponton a szájat és az orrot eltakaró
eszköz (maszk) viselése, a védőtávolság betartása és a kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ.
(3) A Könyvtár Kollégiummal közös előterébe történő belépéskor testhőmérséklet mérése
történik, amennyiben a mérés az országos tisztifőorvos által meghatározott mérték feletti
testhőmérsékletet állapít meg, az adott személynek a területre belépni TILOS. Ilyen
esetben az adott személy háziorvosával haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot.
(4) Az Könyvtár kizárólag a következő belépési ponton keresztül közelíthető meg:
Kaposvári Campus Új Kollégium déli bejárata.
(5) A Könyvtár épületeibe a Könyvtár dolgozói, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság
Üzemeltetési Osztály munkatársai, az Informatikai Igazgatóság munkatársai és a
Kaposvári Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazottai léphetnek be.
(6) Azok a beiratkozott könyvtárhasználók, akik az Egyetemmel nem állnak semmiféle
jogviszonyban, a Könyvtárat csak online módon használhatják. Ezen könyvtárhasználók
kölcsönzési igényük vagy a kölcsönzött dokumentumok visszajuttatása ügyében a
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konyvtar.kaposvar@szie.hu e-mail-címen vagy a +36 82 505 936 telefonszámon
kérhetnek tájékoztatást.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározottak kizárólag munkavégzés, feladatellátás céljából és
annak időtartamára tartózkodhatnak a területen.
(8) Az (5) bekezdésben felsoroltakon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel lehetséges a
belépés.
(9) A Könyvtár tereibe nem léphetnek be a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra
kötelezett személyek.
3. §
Az Könyvtár épületének igénybevételi rendje
(1) A Könyvtár bejáratánál kialakított átadási-átvételi pont igénybe vétele (kölcsönzés,
visszavétel) a Könyvtár hivatalos weblapján (http://kaposvar.lib.szie.hu) szereplő idő
intervallumokban történhet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamon kívül csak Campus-főigazgatói engedéllyel
lehetséges a belépés.
(3) A Könyvtár tereiben KÖTELEZŐ a megfelelő fizikai távolságtartás betartása, mely
legalább 1,5 méter legyen.
(4) Az átadás-átvételi ponton sorban állás szabályait figyelembe véve az esetleges várakozók
között 1,5 méteres távolságot kell tartani.
(5) A Könyvtárban a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetén is.
(6) Amennyiben a Könyvtár tereiben tartózkodó foglalkoztatott a fertőzésre jellemző tünetet
érez, haladéktalanul el kell hagynia a Könyvtár tereit, amennyiben az állapota ezt nem
teszi lehetővé, értesíteni kell a háziorvosát vagy az ügyeletet.
4. §
A Kaposvári Campus Könyvtár igénybe vehető szolgáltatásai és azok szabályai
(1) A Könyvtárban csak korlátozott jelenléti szolgáltatások vehetők igénybe.
(2) Az egyetemi oktatók, dolgozók, hallgatók e-mailes (konyvtar.kaposvar@szie.hu)
kapcsolatfelvételt követően, a könyvtárral egyeztetett időpontban átvehetnek
kölcsönözhető dokumentumokat (kölcsönzés) és leadhatnak náluk lévő könyvtári
dokumentumokat (visszavétel) a könyvtár bejáratánál kialakított átadás-átvételi ponton a
veszélyhelyzet lejártáig.
Az átadás-átvételi pont használata során a könyvtár az időpontok egyeztetésével biztosítja,
hogy az olvasók lehetőleg ne találkozzanak egymással.
(3) A kölcsönzésből visszahozott könyvek három napra karanténba kerülnek, ezt követően
lehet azokat újra kölcsönözni, használni. A kikölcsönzött példányok állapotát,
kölcsönzések lejáratát a katalógusban lehet ellenőrizni.
(4) Kizárólag online vagy elektronikus úton történő kapcsolattartással igénybe vehető
szolgáltatások:
– Általános tájékoztatás, könyvkérés, könyvvisszavétel. E-mail:
konyvtar.kaposvar@szie.hu
– Beiratkozás: egyetemi polgároknak a Neptun adatok online egyeztetése után
lehetséges, új külső olvasók beiratkozására nincs lehetőség.
– Hosszabbítás: a Könyvtár a lejáró kölcsönzések idejét a zárvatatás idejére
meghosszabbítja és késedelmi díjat nem számít fel.
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– Késedelmi díj, beiratkozási díj befizetés: 2020. november 11. előtt keletkezett
díjak befizetése elektronikus úton, a Neptun rendszeren keresztül történik.
– Szaktájékoztatás, segítségnyújtás a tanulmányokhoz szükséges
információforrások megtalálásához, kiselőadásokhoz, dolgozatokhoz,
szakdolgozat-készítéshez. E-mail: lib.kaposvar@szie.hu
– Adatbázisok használata távoli eléréssel (EduID).
– Könyvtárközi kölcsönzés. E-mail: konyvtarkozi.kaposvar@szie.hu
– MTMT-szolgáltatás: E-mail: polgar.klaudia@szie.hu (AKK),
gombosne.szabo.sara@szie.hu (GTK, PK, RRMK), mtmt.kaposvar@szie.hu
(oktatás).
– Kiadási ügyek intézése: E-mail: gombosne.szabo.sara@szie.hu
– E-learning-ügyintézés: Felület: https://elearning.szie.hu, e-mail:
elearning@szie.hu.
5. §
Vegyes rendelkezések
(1) A koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről szóló 4/B/2020. (XI. 12.)
rektori-kancellári utasítás részletesen tartalmazza az Egyetem egészére irányadó általános
szabályokat, operatív teendőket.
(2) A házirendhez kapcsolódó további szabályokat a Kaposvári Campus COVID-19
járvánnyal kapcsolatban kiadott eljárásrendje tartalmazza.
(3) Figyelemmel kell lenni a Szent István Egyetem Járványügyi Operatív Bizottsága, valamint
a Kaposvári Campus Járványügyi Operatív Bizottsága rendelkezéseire.
(4) A házirendben foglaltak be nem tartása a jogszabályokban, illetve az intézményi
szabályzatokban meghatározott következményeket vonja maga után.
(5) A személyi higiéné betartása a Campus minden polgára részéről szükséges és kötelező. Ez
magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a
köhögési etikett betartását is a maszk viselésén kívül.
(6) A házirend kifüggesztésre kerül a belépési ponton, valamint elérhető a Kaposvári Campus
https://kaposvar.szie.hu/ oldalán.
(7) A házirenddel, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézményi intézkedéssel
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a foigazgato.kaposvar@szie.hu e-mail címre lehet
küldeni.
Kérem, hogy, aki a Könyvtár tereibe belép, illetve a korlátozott jelenléti szolgáltatásokat
igénybe veszi felelősségteljes és együttműködő magatartást tanúsítson, a járványügyi
készültséggel kapcsolatos hatályos jogszabályi és egyetemi rendelkezéseket tartsa be!
Kaposvár, 2020. november 20.

Prof. Dr. Kovács Melinda
az MTA rendes tagja, Campus-főigazgató
Szent István Egyetem Kaposvári Campus
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