
Tisztelt Olvasóink! 
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az ELTE Természettudományi Kar könyvtárai 2020. november 12-
től zárva tartanak.  
A kölcsönzésben lévő könyvek automatikusan meghosszabbításra kerülnek 2020. december 10-ig.  
 

• 2020. november 11. és december 10. között nem keletkezik késedelmi díj egyik könyv 
esetében sem. Azonban felhívom figyelmüket, hogy a rendszer a globális, manuális 
meghosszabbítási tranzakció miatt nem küld emlékeztető e-mailt a lejárati dátum 
közeledtével.  

• December 11-től – ha addig további Egyetemi vagy kormányzati döntés nem születik a 
könyvtárak bezárásának folytatásáról – a könyvtári rendszer elkezdi számolni a késedelmi díjat. 

• Aki a zárva tartás alatt is vissza szeretné hozni a könyveit, a könyvtáraink /Biológia - Földrajz - 
Földtudomány - Matematika könyvtár (déli épület 1.809) és Fizika-Kémia könyvtár (északi 
épület 1.116)/ bejárata előtt található könyvtároló dobozokba bedobhatja a könyveket, 
amelyek esetében 1 munkanapon belül elvégezzük a visszavételi tranzakciót. 

• Elkerülhető a késedelmi díj fizetése, ha Ön még a lejárat előtt meghosszabbítja a könyveit 
elektronikusan. Vagy e-mailben jelzi a hosszabbítás szándékát 3 munkanappal a lejárati dátum 
előtt: konyvtar@ttk.elte.hu 

 
A könyvtár zárva tartása alatt is lehetősége van „érintésmentes” kölcsönzésre: 
https://ttk.elte.hu/content/kolcsonozzon-elektronikusan-a-konyvtarabol.t.3750?m=287 
Valamint a Jegyzetboltból is vásárolhat a zárva tartás alatt is elektronikusan: 
https://ttk.elte.hu/content/kolcsonozzon-elektronikusan-a-konyvtarabol.t.3750?m=287 
 
Az elektronikus jegyzetek, e-könyvek és tudományos adatbázisok otthonról elérhetők továbbra is: 
https://ttk.elte.hu/content/kolcsonozzon-elektronikusan-a-konyvtarabol.t.3750?m=287 
 
Ha késedelmi díja van, azt most kizárólag átutalással tudja rendezni: 

1. A késedelmi díjat az alábbi bankszámlaszámra utalhatja el: 
o Kedvezményezett neve: ELTE 
o Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01426201-00000000 
o közlemény rovatba: D111KKTTK, D0060, könyvtári tartozás + NEPTUN kód és név 

2. Az utalásról szóló bizonylatot küldje el pdf formátumban a konyvtar@ttk.elte.hu címre. 
3. Csak olvasótól kapott utalási bizonylat birtokában a Könyvtár törli a tartozást a könyvtári 

rendszerből. A tartozás törlésének tényéről visszaigazoló e-mailt küldünk. 

Kölcsönzéseit vagy pénztartozását bejelentkezés után itt ellenőrizheti: 
https://opac.elte.hu/    (belépési adatok) 
 
Ha kérdése van, forduljon hozzánk: konyvtar@ttk.elte.hu 
 
Üdvözlettel,  
_________________________  
Szabó Noémi 
könyvtárvezető 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Könyvtára 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 

Telefon: +36 20 / 23 77 09 

Web: https://ttk.elte.hu/konyvtar 
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