Családi és utónév: ____________________________________________________________
Születési családi és utónév: ____________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________
Születési helye, ideje (év, hó, nap): _______________________________________________
Állandó cím: ________________________________________________________________
Levelezési cím: ______________________________________________________________
Foglalkozás (nem kötelező, de a kedvezmények igénybevételéhez szükséges): _____________________
e-mail cím (hozzájáruló nyilatkozattal): ___________________________________________

______________________________
olvasó aláírása

Törvényes képviselő adatai
Családi és utónév: ____________________________________________________________
Születési családi és utónév: ____________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________
Születési helye, ideje (év, hó, nap): _______________________________________________
Állandó cím: ________________________________________________________________
e-mail cím (hozzájáruló nyilatkozattal): ___________________________________________

______________________________
Törvényes képviselő aláírása
Kijelentem, hogy a könyvtár előttem ismertetett használati szabályzatát és a számítógépes
kölcsönzési rendszert elfogadom. Minden általam helyben használt, illetve a nevemre
kikölcsönzött dokumentumért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok. Ezek megrongálása
vagy elvesztése esetén a kárt – a használati szabályzatban foglaltak szerint – megtérítem.
Itt közölt személyi adataim valódiságát szavatolom, azok megváltozását azonnal bejelentem.
Tudomásul veszem, hogy a könyvtári szabályok megszegése a kölcsönzési, illetve
könyvtárhasználati jog időleges vagy végleges megvonásával jár.

Szeged, _____________________

________________________________
aláírás

First name / Keresztnév: _______________________________________________________
Last name / Vezetéknév: ______________________________________________________
Place and date of birth / Születési hely, idő (év, hó, nap): _____________________________
Country of residence / Ország: __________________________________________________
Address in Szeged / Szegedi lakcím: _____________________________________________
Job / Foglalkozás*: ___________________________________________________________
* optional - only required to be eligible for the discounts / nem kötelező, de a kedvezmények igénybevételéhez
szükséges)

E-mail address / E-mail cím (hozzájáruló nyilatkozattal): _____________________________

______________________________
Signature

A valid Reader Pass is required to enter the Library. A Reader Pass is for the exclusive use of
the individual to whom it was issued. Your Reader Pass must be shown to any member of
staff who requests to see it. Should your name or address change you must inform the Library
immediately.
Books and other collection items are your responsibility at all times while you are using them.
You will also be held responsible for returning all borrowed material when due. Fines are
charged on all overdue items.
No bag larger than 20x30 may be taken into the Library. Additionally, outdoor coats and
jackets must be left in the cloakroom.

I accept the membership conditions and the Library Lending Policy.

Szeged, _____________________

________________________________
Signature

