
KÖNYVTÁRKÖZI VISSZAKÜLDÉS 

 

A mai naptól egy újfajta szolgáltatást veszünk igénybe a Postától. Így a könyvtárközis 

könyvek visszaküldése megváltozik. 

Már nem „K” jelű nyomtatványt küldünk számotokra a könyvekben, hanem a csomagoláson 

fogtok találni egy műanyag borítékot, amiben a visszaküldéshez szükséges nyomtatvány 

lesz. Az úgynevezett Invers csomag szolgáltatás lényegében ugyanúgy ingyenes számotokra 

(utólag mi fizetjük!), annyi különbséggel, hogy most már 30 kg-ig adhatjátok fel a könyveket 

(ha lehet, azért ne várjatok össze ennyit, de minél kevesebb a csomag, annál kevesebb pénz 

megy el rá ) 

Amit nektek kell csinálnotok: 

1. Amikor megkapjátok a csomagot, ezt a műanyag borítékot, a benne levő papírral 

együtt (a címzéssel, vonalkóddal együtt) tegyétek el jó helyre (Három hónapig 

érvényes egy ilyen boríték, addig használható fel. Ezt a dátumot a boríték jobb alsó 

sarkában találjátok. A csatolt mintában pirossal jelöltem.) 

2. Visszaküldésnél várjatok össze minél több könyvet – természetesen a visszaküldési 

határidőket is figyelembe véve. Nem muszáj ugyanazokat, ugyanannyit visszaküldeni 

egy műanyag borítékkal, lehet többet is, 30 kilóig!  

3. Ezt a lapot már nem lehet másolni, mivel mindegyikhez egyedi vonalkód tartozik, 

amit a postán feldolgoznak. 

4. A becsomagolt könyvekkel, és ezzel a műanyag borítékkal kell elmenni a postára, és 

ott ezzel tudjátok feladni számunkra a csomagot. 

 

 

HA BÁRMILYEN PROBLÉMÁD van a visszaküldéssel kapcsolatban, akkor írj nekem egy 

levelet: czako.dora@kjmk.hu;  gayerne.tolnay.alexandra@kjmk.hu 

 

Reméljük, ezzel kiküszöbölhetjük az eddigi 2 kilogramm fölötti könyveket érintő problémát. 

Mint minden újdonságnál, biztos itt is lesznek eleinte problémák, de reméljük sikerül gyorsan 

megoldani ezeket. Egyelőre az átmeneti időszak alatt természetesen még elfogadható a „K” 

jelű másolható nyomtatvány is, de idővel teljesen át kell térnünk erre. Várakozásaink szerint 

ez jelentős megtakarítással fog járni, az „invers” csomag alapdíja is kevesebb, mint a korábbi 

fajtának, és várhatóan a súlykorlát eltörlése miatt kevesebb csomag is lesz. 

Ezt a megtakarítást természetesen visszaforgatjuk, és más szolgáltatásokra tudunk többet 

költeni számotokra. 
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