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§ A Kormány 73/2003.(Jl:28.} Korm. rendelete az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerró1. (Magyar Közlöny 2003/58. szám)
1. § Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium)

által kialakított olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelõhely-nyilvántartás
segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja könyYtárhasználók számára a
könyvtári dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) hozzáférhetõségét.
2. § (1) A könyvtár (a továbbiakban: kérõ könyvtár) -amennyiben a könyvtárhasználó
által igényelt dokumentum nem áll rendelkezésre -az országos lelõhely-nyilvántartás
alapján megkeresi azt a szolgáltató könyvtárat, ahol a dokumentum hozzáférhetõ.

(2) Amennyiben a megkeresett könyvtárban nem hozzáférhetõ a dokumentum,

akkor a kérõ könyvtár a dokumentummal rendelkezõ másik szolgáltató könyvtárba
küldi a kérést.

(3) A kérõ könyvtár haladéktalanul a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja a

megérkezett dokumentumot, és felhívja a könyvtárhasznáJó figyelmét a szolgáltató
könyvtár által az adott dokumentum használatára meghatározott különleges, egyedi
elõírások betartására.

(4) A kérõ könyvtár felelõssége a szolgáltató könyvtárral szemben az eredetiben meg-
kapott dokumentumért az átvételtõl a szolgáltató könyvtárba való visszaérkezéséig terjed.
3. § Az ODR keretében mûködõ szolgáltató könyvtárak:

a) a nemzeti könyvtár,
b) a nemzeti gyüjtõkörü könyvtár,
c) a CXL. törvény 3. számú mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak,

d) az állami egyetemi könyvtárak és
e) a megyei könyvtárak.

4. § ( 1) A szolgáltató könyvtár a gyûjteményében lévõ dokumentumokat -a
szolgáltatásukra vonatkozó elõírásokkal együtt -bejelenti az országos lelõhely-
nyi Ivántartásba.

(2) A szolgáltató könyvtár -a könyvtárhasználati szabályzatában foglalt korlátozások
figyelembevételével -a gyûjteményében lévõ dokumentumok teljes körét szolgáltatja.

A dokumentum szolgáltatásával egyidejüleg annak használatára egyedi elõírásokat
határozhat meg.

(3) A szolgáltató könyvtár -az igény beérkezése után haladéktalanul -eredetiben,
másolatban, elektronikus vagy más egyéb formátumban elküldi a kért dokumentumot a
kérõ könyvtárnak, illetve értesíti a kérés teljesítésének akadályáról.

(4) A szolgáltató könyvtár az eredetiben nyújtott dokumentumszolgáltatásért díjat
nem számíthat ról.

(5) A szolgáltató könyvtár gondoskodik a könyvtárközi dokumenrumszolgáltatás korszerû

eszközökkel történõ mûködtetésérõl, folyamatosságáról és minõségének biztosításáról,

továbbá a szolgáltatás adatainak a m-inisztérium által elõírt nyilvántartásáról.
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