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Bevezetés 
 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: SZE-EKL) elsősorban 

a Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) folyó oktató, tudományos és kutatói 

munkát segítő szervezeti egység, amely az Egyetem információmegosztó központjaként, valamint 

közösségi programokat szervező, és azoknak helyt adó kulturális térként is működik. A SZE-EKL 

küldetését - a használói igények minőségi kiszolgálását - a folyamatosan bővülő és megújuló 

szolgáltatásainkkal valósítjuk meg. 

A 2021-es év az új dolgok elindulásának éve volt. Országos könyvtári és levéltári pályázatok 

elnyerése és az egyetem vezetése általi támogatások adtak lehetőséget, hogy megindulhasson a 

SZE-EKL a megújulás útján, ezzel segítve az Egyetemi polgárokat és külső használókat.  

A SZE-EKL szolgáltatásait fél évig az Egyetemen is érvényben lévő járványügyi intézkedések 

betartása mellett szűkebb körben lehetett igénybe venni, míg online szolgáltatásinkkal szélesebb 

körben is élhettek a használók. 

A pandémiás helyzet ellenére elmondhatjuk, hogy nagyon jó évet zártunk. Megújult a Szervezeti 

és Működési Rendünk, több új szolgáltatás bevezetésre került, új közös egységes, minden 

tagkönyvtárra kiterjedő integrált könyvtári rendszer, katalógus segíti a munkánkat. 

Könyvtári hálózatunk 2021-ben – immáron második alkalommal – ismét elnyerte a „Minősített 

Könyvtár” kitüntető címet a következő öt évre. A kiérdemelt elismerés, valamint a magyar kultúra 

napja alkalmából, a kultúráért felelős államtitkár által személyesen átadott plakett egyaránt 

jelképezi azt a felelősségteljes munkát, amelyet a kollégákkal nap mint nap végzünk a használók 

elégedettsége érdekében. 

Megindulhatott az igazi fejlődés és egymást segítő közösségként folytathatjuk tovább a Stratégiai 

Tervünkhöz igazítva a jövőbeli feladatainkat és valósítjuk meg kitűzött céljainkat. Kiemelt céljaink 

a hallgatótoborzásban való aktív részvétel, az egyetemi hallgatók oktatással kapcsolatos segítése, 

az Egyetem harmadik missziós tevékenységének kiterjesztése és az egyetemi oktatók, kutatók, 

tudományos tevékenységének támogatása. Családbarát programjainkkal támogatjuk a Családbarát 

Egyetem mozgalmat is.  

Hisszük, hogy egyre többen velünk tartanak a 2022-es évben is! 

 

 

Győr, 2022. február 26. 

 Tóth Csilla 

 igazgató 
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A SZE-EKL szervezeti felépítése 

 
 

A SZE-EKL tagkönyvtárai 2022-ben 

 

KK Központi Könyvtár  

9026, Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület 

AKK Apáczai Csere János Kar Könyvtár 

9022 Győr, Liszt F. u. 42. III. em. 

DFÁJKK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 

9026 Győr, Áldozat u. 12. 

MÉKK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára 

9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2. II. em. 

 

Egyetemhez tartozó iskolai könyvtárak 

Öveges K Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Könyvtára 

9022 Győr Gárdonyi Géza út 2-4 

Szent-Györgyi K Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Könyvtára 

9024 Győr, Cuha utca 2. 
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1. A SZE-EKL hálózat működése 

A SZE-EKL tagkönyvtárainak felügyeletét és a számukra nyújtott szakmai segítséget a Központi 

Könyvtár (KK) koordinálja. A KK az Egyetem összes karának oktatói-, hallgatói- és kutatói - 

információ-szolgáltató és dokumentum-ellátó - igényeit igyekszik kielégíteni. Külön kari 

könyvtára a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karnak (DFÁJKK) az Apáczai Csere János 

Karnak (AKK) és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karnak (MÉKK) van. A használók 

Egyetemi plasztikkártyával a hálózat valamennyi könyvtári szolgáltatását igénybe tudják venni. A 

tagkönyvtárak egyenrangú partnerként – a helyi igények figyelembevételével - hasonló működési 

feltételek mellett nyújtják a szolgáltatásaikat.  

A KK készíti a tagkönyvtárak működési feltételeihez elengedhetetlen könyv-, folyóirat-, adatbázis- 

és az irodaszer-beszerzéseket. Valamennyi tagkönyvtárban egységes nyilvántartási és pénzügyi 

elszámolási rendszert vezettünk be a bevételek kezelésére. Lehetőség szerint igyekszünk a hálózat 

valamennyi tagjával napi kapcsolatot fenntartani.  

Minden hónap első hétfőjén munkatársi értekezletet tartunk, amelyen a tagkönyvtárak munkatársai 

is részt vesznek. A napi kommunikációra a személyes megbeszélés, a belső blog, az e-mail és a 

telefon szolgál.  

A KK, MÉKK, DFÁJKK, az AKK könyvtár különböző integrált könyvtári rendszer egységesítése 

megkezdődött, a dokumentumok állományba vétele és formai, tartalmi feltárása és kereshetősége 

egy helyen történik. A 2022-es év végére tervezzük az új egyetemi digitális adattár és repozitórium 

megvalósítását, melynek során a könyvtári és levéltári dokumentumok egy helyen kereshetők 

lesznek. 
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2. A SZE-EKL szolgáltatásai  

A nyitvatartás alakulása 

2021 januártól júniusig a pandémia miatt zárva tartottunk, de 2021. szeptembertől korlátozások 

nélkül az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett vehették igénybe szolgáltatásinkat a 

használók.  

 

Könyvtárhasználat az alapszolgáltatások tükrében 

 
1. ábra Könyvtárhasználat 2021 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra Online kérések pandémia alatt 
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Könyvtárközi kölcsönzés 

 

Az SZE-EKL egyik fontos szolgáltatása a könyvtárközi kölcsönzés. 

3. ábra Könyvtárközi kölcsönzés 2021 

A 2021-es év is rendkívülinek tekinthető, akárcsak az eggyel korábbi, hiszen könyvtárunk az első 

félévben korlátozottan volt nyitva a járványügyi szabályoknak megfelelően. Így a könyvtárközi 

kölcsönzés igénybevétele sem tért még teljesen vissza a pandémia előtti szintre, de a korábbi évhez 

képest nőttek számaink. 

A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét összesen 483 alkalommal vették igénybe a 2021-es 

esztendőben könyvtárunkban. Számuk 7% -os növekedést mutat a 2020-as évhez képest, és 

összességében az elmúlt évek tendenciái megfigyelhetőek 2021-ben is. 

Ezek közül a legfontosabb, hogy az általunk kért dokumentumok száma meghaladja az általunk 

könyvtárközi kölcsönzésben küldött dokumentumok számát. Ez az arány 2018-ban fordult meg a 

kért dokumentumok többsége irányába, korábban a küldöttek száma volt kicsivel magasabb. 

A másik fontos jellemző az, hogy a tőlünk kért folyóiratcikkek száma jóval alacsonyabb, mint 

amennyit mi igénylünk más könyvtáraktól, viszont a könyvekre vonatkozó kérések és küldések 

száma szinte megegyezik az előző évivel, tehát a nyomtatott könyvekre az igény állandónak 

tekinthető mind a kért, mind a küldött dokumentumok vonatkozásában. 

A digitális, illetve eredetiben küldött dokumentumok aránya az általunk kért könyvtárközi 

kölcsönzések esetében kiegyensúlyozottabb: mind a Központi Könyvtárban, mind az Apáczai Kar 

Könyvtárában törekszünk arra, hogy a gyors, postaköltség, papír és csomagolás mentes digitális 

megoldást válasszuk, amennyiben ez lehetséges. 

Az általunk küldött dokumentumok esetében kisebb a befolyásunk erre a kérdésre, a kérések 

többnyire az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül érkeznek, és sokkal 

nagyobb arányban jelenik meg esetükben az eredetiben történő könyvkérés. Az általunk küldött 

dokumentumok terén elsősorban helyi könyvtárközi szerepünk erős, a régió könyvtárai kérnek 

tőlünk a leggyakrabban dokumentumokat. 

Könyvtárközi kölcsönzések terén a Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak kitűnően 

együttműködnek. 
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A Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA)  

A SZE-EKL állományából 2021-ben 107412 db, az AK 1452 db bibliográfiai rekord került 

betöltésre.       

 

Reprográfiai szolgáltatás 

A SZE-EKL hálózatában két multifunkciós gép működik. Az egyik a KK első emeletén, a másik 

az AKK-ban került elhelyezésre. A szerzői jogi szabályozást figyelembe véve, 2020 márciusától a 

könyvtárhasználók önállóan tudnak nyomtatni, másolni, szkenelni a kártyájukra feltöltött összeg 

ellenében. A multifunkciós gépeket minden plasztikkártyával rendelkező egyetemi polgár és külső 

olvasó használhatja. A szolgáltatás árait a mindenkori könyvtári díjtételek tábla tartalmazza. 

 

Elektronikus ZH-k, vizsgák a KK-ban 

A ZH-k, vizsgák lebonyolításának a KK-ban kialakult rendje van, ahol egyszerre 220 számítógépes 

munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére. A KK felső szintjeinek nyitvatartása mellett 

alkalmanként egyszerre akár 1000-1200 fő vizsgáztatására is sort kerítenek. 2021/2022-es tanév 

őszi félévében 21 alkalommal, közel 10000 hallgató tudta igénybe venni a KK tereit zárthelyi és 

féléves vizsgára. 

 

Iparjogvédelmi tájékoztatás (PATLIB) szolgáltatás 

A PATLIB Központ - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi 

információs pontja - 2012 januárjában költözött a KK-ba. A szolgáltatást egy szakképzett 

iparjogvédelmi tanácsadó munkatársunk látja el kiegészítő feladatként. Segítségét előzetes 

telefonos egyeztetés után tudják igénybe venni az igénylők. A tanácsadó feladata 

információszolgáltatás, iparjogvédelmi-, szabadalmi tájékoztatás. Mindemellett folyamatosan 

aktualizálja a honlapot (patlib.sze.hu), kezeli a szellemi tulajdon-védelmi kézikönyvtárat, 

népszerűsíti a szolgáltatást. 2021-ben a kollégát 5 alkalommal keresték fel iparjogvédelmi-, 

szabadalmi tájékoztatás ügyben. 

 

Európai Dokumentációs Központ (EDK) 

2019-ben év elején mi is csatlakoztunk az országos EDK-hoz. Ezt a szolgáltatásunkat két kolléga 

működteti. A könyvtár 1. emeletén külön EDK sarok is létrehozásra került, ahol kiadványok, 

nyomtatott prospektusok, szakkönyvek is elérhetőek EU-s témákban. A 2021-es évben külön EDK-

t népszerűsítő videót is készítettünk. A járványhelyzet miatt az uniós rendezvények nagy része 

online eseményként került megrendezésre. Áprilisban az Európai Dokumentációs Központok éves 

találkozóján aktualitásokról, az Unió prioritásairól kaptunk tájékoztatást. 

Könyvtárunk részt vett a Europe Direct szervezésében megvalósuló Európa Nap programsorozat 

megvalósításában. 

Az uniós regionális információs hálózatok kapcsolatainak, együttműködésének ösztönzése 

érdekében, könyvtárunk, illetve több helyi uniós szervezet, oktatási intézmény aktív 

közreműködésével, több találkozó került megszervezésre az év során. A gyűjtemény gyarapítása, 

szervezése; illetve az EU-s információforrások biztosítása, elérhetővé tétele folyamatos 

intézményünkben. 
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Virtuális terek használata 

A SZE-EKL virtuális tereit egyre többen használják. Egyre nagyobb figyelmet szentelünk a 

virtuális tereink fejlesztésére és naprakész működtetésére. A 2021-es pandémiás időszakban és az 

ehhez kapcsolódó zárvatartás alatt nagyrészt csak online szolgáltatásainkat érhették el a használók. 

2021. januártól-júniusig a beérkezett emailek alapján - több mint 1500 kérést teljesítettünk online. 

Ebből több mint 600 kérés a kint lévő könyvek határidejének meghosszabbítására irányult. Közel 

750 alkalommal vették igénybe online tájékoztatás szolgáltatásunkat, melynek során könyveket, 

folyóiratcikket, tanulmányokat kértek, melyet - szkennelés vagy letöltés segítségével - 

elektronikusan tudtunk szolgáltatni. Elektronikus szakdolgozathoz közel 150 alkalommal adtunk 

távoli hozzáférést – csak olvasásra – rengeteg általános tájékoztató-kérdés érkezett az e-mail 

címeinkre. 

 

A SZE-EKL honlapja  

A legnépszerűbb és legtöbbet használt virtuális felületünk a (lib.sze.hu) internetes oldal 

tartalmának frissítése, naprakészen tartása, amely egy erre a feladatra kijelölt kolléga 

koordinálásával történik.  A honlapon megtalálhatóak a népszerű, 24 órán keresztül elérhető 

szolgáltatásaink is (előjegyzés, hosszabbítás, online tájékoztatás, online könyvtárközi kérés, 

naprakész információszolgáltatás, diplomafeltöltő stb.)  

2021-es évben 45820 fő használta a honlapunkat 230800 alkalommal. 

 

Online tájékoztatás (Info-Share) 

Az online tájékoztatást a SZE-EKL-ba beiratkozott olvasói vehetik igénybe. A szolgáltatás során 

a könyvtárosok a tagkönyvtárakban megtalálható nyomtatott dokumentumállományból (könyvek, 

folyóiratok, szabványok, szakdolgozatok… stb.) továbbá az elektronikusan elérhető ingyenes, 

illetve előfizetett adatbázisokból készítenek irodalomjegyzéket. A 2021-es évben több mint 300 

kérés érkezett. A beérkező kérdések száma a szakdolgozatok leadásának határideje előtt 

növekedett.  

 

Diplomafeltöltő felület 

A TVSZ 2015-ös módosítása óta a hallgatók a szakdolgozataikat elektronikusan a SZE-EKL 

honlapján keresztül töltik fel, amely a régebbi CD-re való kiírást váltotta fel. A diplomafeltöltő 

felületet a Könyvtár munkatársai a záróvizsgázott szakdolgozatokat/diplomamunkákat kezelik. A 

könyvtár honlapján elérhetők a diplomafeltöltő felület kezeléséről szóló és folyamatosan frissülő 

útmutatók, melyek a hallgatók és tanszéki ügyintézők munkáját segítik. 

 

Egyetemi Repozitórium (SzERep) 

Az Egyetemen folyó tudományos és művészeti tevékenység „termékeit” a SzERep nevű 

adatbázisban (szerep.sze.hu) gyűjtjük össze. A SzERep-ben tároljuk és tesszük nyilvánossá - a 

szerzői és személyhez fűződő jogok figyelembevételével – az Egyetem doktori iskoláiban 

megvédett doktori értekezéseket, valamint az intézmény hallgatói által készített szakdolgozatokat, 

diplomamunkát, felsőoktatási szakképzés dolgozatait.  Mind emellett elektronikus tananyagokat is 

őrzünk a repozitóriumban, a feltöltött anyagok nyilvánossá tételét vagy titkosítását, 

gyűjteményeként, vagy dokumentumonként külön-külön állítjuk be.  
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2021-ben 2648 új rekordot 

rögzítettünk a 

repozitóriumban. Az éves 

használat az egyedi 

látogatók számát tekintve 

35. 579 volt. 

 
4. ábra Repozitórium használata 

2021 

 

 

 

 

 

Elektronikus szakdolgozatok (szakdolgozatok.szerep.sze.hu) 

A SzERep tárolja a 2015/2016-os tanévtől, az Egyetem karain készült diplomadolgozatokat. A 

dolgozatok metaadatai nyilvánosak, tehát otthonról is kereshetők, de teljes szöveg megtekintésére 

csak a SZE-EKL hálózati tagkönyvtárak területén meghatározott számítógépeken van lehetőség. A 

rendkívüli zárva tartás időszaka alatt - korlátozott példányszámban és időszakra – távoli 

hozzáféréssel biztosította az elektronikus szakdolgozatokban való kutatást. Feldolgozott 

elektronikus szakdolgozatok száma 2021-ben: 2640 db. 

 

PhD dolgozatok (phd.szerep.sze.hu) 

A SzERep-ben 2006 tól kereshetők Phd dolgozatok. 2012-től a disszertációkhoz kapcsolódó DOI 

azonosítót a SZE-EKL munkatársa igényli meg és rögzíti a dolgozat metaadataiban. A metaadatok 

és a dolgozatok is szabadon hozzáférhetőek az Egyetem területén kívül is. 2021-ben 8 db PhD 

dolgozat került feldolgozásra. 

 

Digitalizálás      

Digitalizált dokumentum a SZE-EKL állományából A tárgyévben digitalizált (db) Összes digitalizált (db) 

Szöveges (nyomtatvány, kézirat, kódex stb.) (a 

címek száma) 

2652 12847 

Hangdokumentum  (a címek száma) 0 546 

Képdokumentum  (a címek száma) 0 119 
5. ábra Digitalizált állomány 

E-tananyag (etananyag.szerep.sze.hu) 

A gyűjtemény külön kérésre épül. A teljes szöveggel elérhető elektronikus tananyagok között 

szerepel magyar, angol és német nyelvű. 2015-ben kezdődött meg ennek a gyűjteményrésznek az 

építése a repozitóriumban. A repozitórium ezen részének célja, hogy a különböző szakokon Bsc és 

Msc képzésben, valamint szaknyelvi és idegen nyelvi oktatás fejlesztésében részt vevő hallgatók 

modern tanulási módszerek segítségével egyszerűbben elsajátíthassák az órákon megszerzett 

ismereteket. Alapvetően ezek a tananyagok bárki számára elérhetők. 
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3. Oktatás- és kutatástámogatás, tudománymetria 

Használóképzések 

A SZE-EKL nagy hangsúlyt helyez a használók képzésre. A hallgatók három óratípus közül 

választhatnak magyar és angol nyelven, továbbá online és személyes alkalmakat is választhatnak. 

● Könyvtárbemutató óra (könyvtári körbevezetés, katalógushasználat) 45 perc 

● Kutatásmódszertani alapok (tantermi környezet szükséges hozzá) 90 perc 

● Adatbázis-használati órák (az Egyetem területén elérhető adatbázisok, könyvtári 

környezetben, számítógépnél) 90 perc 

● Hibrid óra (külön kérésnek megfelelően az első 3 óra keveréke) 90 perc 

2021-ben a SZE EKL 80 alkalommal (KK-ban 62 alkalom, az AKK-ban 18 alkalom) közel 700 

főnek tartottunk felkészítést kutatásmódszertan, adatbázis-használat témában. 

 

Kutatókapocs (Oktatóknak, kutatóknak, Phd hallgatóknak) 

Kutatás- oktatás támogatáshoz kapcsolódva 2021-ben elindult kifejezetten a kutatókat, oktatókat 

segítő elsősorban online tájékoztató órák. A következő lehetőségek közül lehet választani 

● Hatékony publikálás és adatbázishasználat  

● Információ? Kutatás? Keresés? (Az egyetemen elérhető adatbázisok palettája: hatékony és 

témaspecifikus keresések és lehetőségek lényegre törően.) 

● Az Open Accesss alternatívái: tények és tévhitek. (Segítség az útvesztőkben) címmel OA 

publikálásról összefoglaló tanszékeknek, oktatók egy csoportjának (Prezentációval) 

2021-ben Hatékony publikálás és adatbázishasználati órán 5 online alkalommal 49 fő 

oktató/kutató//PhD hallgató vett részt. 

 

Szakdoga Para?  szolgáltatás 

2021 harmadik negyedévében vezettük be a Szakdoga Para szolgáltatásunkat, melynek keretében 

a szakdolgozat/diplomamunka írás előtt álló hallgatóknak nyújtunk segítséget. Elsősorban 

szakdolgozat felépítési, keresési, adatbázishasználati praktikákat mutatunk be, mely könnyebbé 

teszi a szakdolgozat írásának folyamatát. A hallgatók hetente foglalhatnak meghatározott 

időszakokban kollégákhoz 45 perces konzultációs időpontot. 

2021-ben: 18 hallgató kérte a kollégák segítségét. 

 

Szakreferensi hálózat 

Szakreferensi hálózatunk 2012 óta működik. Célja az oktatói, kutatói munka közvetlen támogatása. 

Minden tanszék rendelkezik könyvtári szakreferenssel (https://lib.sze.hu/-mtmt), így az oktatók és 

könyvtárosok közötti rendszeres információcsere és együttműködés megoldott. Jelenleg a KK-ban 

hét fő, az AKK-ban két fő, a DF ÁJKK-ban egy fő, a MÉK doktori iskolában szintén egy fő lát el 

szakreferensi feladatokat.  

 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

Kiemelt feladatként kezeljük a tőlünk segítséget kérő - az Egyetemmel jogviszonyban álló - 

oktatók/kutatók, PhD hallgatók publikációs tevékenységének MTMT és egyéb adatbázisok 

nyilvántartásával kapcsolatos kéréseit.  

https://lib.sze.hu/-mtmt
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Az érintettek az év során több mint 250 alkalommal keresték fel személyes konzultáció keretében 

a szakreferenseket. Az intézményi adminisztrátorok által a tárgyévben kezelt MTMT-rekordok 

száma: 

● módosított rekordok száma 2021-ben: 1474 

● láttamozott rekordok száma 2021-ben: 328 

● jóváhagyott rekordok száma 2021-ben: 1799 

● egyeztetett rekordok száma 2021-ben: 1871 

● létrehozott rekordok száma 2021-ben: 871 

A 2021-es évben megjelent publikációk száma 1311, ebből teljes tudományos közlemény 871. 

  

Tudománymetriai adatszolgáltatás, adatelemzés, hazai és külföldi rangsorelemzés, 

adatszolgáltatás, rangsorfigyelés 

Tudománymetriai adatszolgáltatást az MTMT-ből és a Scopus adatbázisból végezzük szervezeti 

egység és egyetemi szintű kérésre. 

 

2021-ben SZE-EKL Ranking csapatában 3 munkatárs végezte a Nemzetközi Felsőoktatási 

Rangsorokkal (QS WUR, QS EECA, QS Graduate Employability Rankings, THE Impact 

Rankings.) kapcsolatos feladatok nagy részét. Az elvégzett feladatok - a folyamatos kapcsolattartás 

az egyetem vezetésével, a Nemzetközi Rangsor adatszolgáltatók háttérüzemeltetőivel, Support 

csatpatával. Mind emellett az adatgyűjtés, elemzés, felülvizsgálat, adatszolgáltatás, metodológia és 

további módszertanok vizsgálata is - a munkatársak állandó feladati közé tartoznak.  

 

2021-ben alakult egyetemi Nemzetközi Rangsortestület tagjai között két SZE-EKL kolléga kapott 

helyett. 

A rangsorok fényében az egyetemi publikációs mérőszámok, adatok figyelése is fontos feladat 

különös tekintettel a Scopus adatbázisból kinyerhető friss adatok, statisztikák, elemzések 

elkészítése. A hazai rangsorokon elért eredményeket is nyomon követjük, rövid értékelést 

készítünk róla. 

 

Egyetem Publikációs Támogatási Program kidolgozása és működtetése is a SZE-EKL feladata 

szoros együttműködésben a Stratégiai Rangsor Bizottsággal. 

 

MATARKA, cikkbibliográfia 

A MATARKA a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét tartalmazza. A KK-ban 

jelenleg egyetlen munkatárs végzi a feltöltést, aki 2021-ban 6 folyóiratból 400 cikk bibliográfiai 

adatával növelte az adatbázist. 

Az AKK-ban egy kolléga feladata a képzésekhez kapcsolódóan, az előfizetett és az interneten 

elérhető folyóiratokból évek óta cikkbibliográfia építése. 2021-ben 57 folyóirat 1076 tétele került 

feldolgozásra. Jelenleg 20418 tétel szerepel az adatbázisban.  
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4. Gyűjteményszervezés 

Beszerzés, gyarapodás 

Az állomány gyarapodása vásárlás, ajándékozás útján valósul meg. A SZE-EKL nem rendelkezik 

önálló éves költségvetéssel, finanszírozása konkrét feladatok alapján működik. 2012-2023-ig 

érvényes dokumentumbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési szerződés biztosította a magyar és 

idegen nyelvű könyvek és folyóiratok beszerzését. A 2021-es évben 4600 db dokumentumot 

vettünk állományba, 15.223.000 Ft értékben.  

Ez a teljes könyvtári hálózatra vonatkozik, valamennyi dokumentumtípusra (könyv, folyóirat, 

szakdolgozat, ajándék dokumentumok, adatbázisok… stb.) tekintve. Az egyes 

dokumentumtípusokra lebontva vizsgálva, illetve a beszerzési források tekintetében jelentős 

eltéréseket tapasztalhatunk. 

 

Állomány 
A tárgyévben állományba vett 

dokumentumok 

Tárgyév december 

31-ei állomány 

Könyv (kötet) 1680 251479 

E-könyv (db) 3 8 

Egyéb digitális szöveges dokumentum (db) 2652 12847 

Egyéb dokumentum (db) 265 71846 

Összesen 4600 336180 

Érték (tárgyévben állományba vett) (ezer Ft)   15223 

Állománygyarapító bruttó összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (ezer Ft) 3140 

A tárgyévben az állományból kivont dokumentum (db) 134 

Csak nyomtatott kurrens folyóirat 
A címek (féleségek) száma 121 

A példányok száma 126 

Csak digitális kurrens folyóirat A címek (féleségek) száma 22 

Nyomtatott + digitális  
A címek (féleségek) száma 16 

A példányok száma 16 
6. ábra Állományba vett dokumentumok 2021  

Könyvek 

2021-ben 3.140.012 Ft értékben vásároltunk 361 db magyar és idegen nyelvű könyveket, 

szakkönyveket, tankönyveket. Ennek túlnyomó többsége projektek által finanszírozott volt. 

(ÚNKP-OTKA , ODR… stb.). Az több könyvtámogatási pályázata révén és számos cserekiadvány 

segítségével jutottunk új, ajándék dokumentumokhoz. Ebben az évben megnövekedett az egyéb 

ajándékkönyvek mennyisége, amelyekből csak a gyűjtőkörünknek megfelelőket vettünk 

állományba.  

2021-ben természetes elhasználódás, rongálódás, tartalmi elavulás jogcímen 134 db 

dokumentumot töröltünk az állományból 474.487 Ft értékben.  

 

     Folyóiratok 

A magyar és külföldi folyóiratok (nyomtatott és/vagy online) rendelése központosított 

közbeszerzés során történik. A folyóirat-megrendelésünk évről évre csökkenő tendenciát mutat. Ez 

főként abból adódik, hogy a közbeszerzésben leszerződött partnereink nem tudják beszállítani a 

megrendelt folyóiratokat, mi viszont nem minden esetben tudjuk közvetlenül a kiadótól 
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megrendelni azokat. A magyar nyelvűek esetében több kiadvány megszűnt, vagy ingyenessé vált. 

Külföldi folyóiratok esetében az olvasók előnyben részesítik a cikkadatbázisokat. Ezért 2021-ben 

is felmértük, hogy melyek azok a sajtótermékek, amelyekre – ha a pénzügyi források 

átcsoportosításával előfizetünk – a használóknak a legnagyobb szüksége van.  

      

2021-ben 1.017.370 Ft értékben 78 db magyar és 4.884.812 Ft értékben 35 db idegen nyelvű 

folyóiratot vásároltunk. 

 

Adatbázisok 

Az Egyetem változatlanul nagy hangsúlyt helyez a tudományos folyóirat és könyv adatbázisok 

előfizetésére. 2021-ben közel 100.000.000 Ft-ot fizettünk ki adatbázisokra.  

Konzorciumi tagként a SZE támogatást kap az ITM-től annak érdekében, hogy a képzési területeket 

lefedő adatbázisok biztosítva legyenek a kutatók/oktatók/hallgatók számára. Az intézményi önrész 

évről évre emelkedik. A megrendeléseket és az előfizetési díjak megállapítását hosszas tárgyalás 

előzi meg az MTA EISZ Irodája és a szolgáltatók közreműködésével, hogy a lehető legkedvezőbb 

konstrukciók és árak álljanak a konzorciumi tagok rendelkezésére.  

 

Az EISZ adatbázisokon kívül egy cégadatbázist, egy jogi adatbázist és egy szabvány adatbázist 

használhatta a könyvtárba beiratkozott olvasók, mely lehetővé teszi, hogy különböző piaci és 

iparági információkhoz jussanak a használók, az Új Jogtár pedig online felületen teszi lehetővé a 

jogi adatbázis tartalmait, valamint az Online Szabványkönyvtár adatbáziscsomagot is előfizettük. 

Kínálatunkban szerepel még három adatbázis, amelyek csak a KK-ban érhetők el (NAVA, MAÚT, 

Katonai felmérések és kataszteri térképek adatbázisa). 

 

A szolgáltatók több alkalommal tartottak online továbbképzést az új szolgáltatásokról, kínálatukról 

(EISZ-Elsevier, Proquest, WOS, EMIS stb.). 

 

 

 

Elektronikus dokumentumszolgáltatás 2021 
Tárgyévben 

hozzáférhető (db) 

E-könyv 8 

Adatbázis 

Referáló és indexelő 2 

Teljes szövegű 8 

Egyéb 5 

Előfizetett 14 

Épített 1 

Az teljes szövegű adatbázisokban szereplő teljes szövegű címek 

száma 
12565 

7. ábra Elektronikus dokumentumszolgáltatás 2021 

 

 

Az éves használati statisztika azt bizonyítja, hogy érdemes áttekintenünk, hogy mely adatbázisokra 

újítsuk meg az előfizetésünket a következő évre. A jelenlegi adatok alapján kijelenthetjük, hogy 
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valamennyi előfizetett adatbázist használják az oktatók/kutatók és kisebb mértékben a hallgatók. 

Az adatbázisok és online források térítésmentes tesztelésére ebben a tanévben 11 alkalommal volt 

lehetőségünk. 

 
8. ábra Adatbázishasználat 2021  
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5. A SZE-EKL levéltárának működése, tevékenysége 

Levéltárunk gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi az Egyetem és 

elődintézményeinek maradandó értékű iratait, valamint az Egyetem oktatóinak, neves 

képviselőinek személyi hagyatékait és az Egyetemen oktatott szakmák történeti dokumentumait.  

 

Iratállomány 

A levéltár jelenleg a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Levéltára az elődintézmények 

(Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Széchenyi István Közlekedési és Távközlési 

Műszaki Főiskola, Széchenyi István Műszaki Főiskola) 1970-1999 közötti anyagait őrzi. 

A Levéltár iratállománya a 2021. december 31-én: 11,16 ifm1. Iratgyarapodás 1,32 ifm. Az év során 

a Főigazgatói Hivatal iratai 1979-1980 és Főigazgató iratai 1979-1980 iratait középszinten 

rendeztünk és raktári egységekbe (irattári dobozokba) osztottuk. A dobozokba került iratok 

tételszám szerint és ügyirat szinten (iktatószám alapján) rendezve vannak. A Széchenyi István 

Műszaki Főiskola és a Széchenyi István Főiskola 1990-1992 közötti tanácsülési jegyzőkönyveit 

darab szinten rendeztük. A rendezett iratállomány felosztása: 3 fond, 5 állag. Az iratanyag évköre: 

1970-1999.  

Az év során a KTMF tanácsülési jegyzőkönyvek állományát digitalizációra történő előkészítése 

során újrarendeztük és oldalszámozással láttuk el (pagináltuk). Az év során összesen 4,89 

iratanyagot rendeztünk, vagy rendeztünk újra. 

A raktárban tárolt összes irattári anyag mennyisége 51,63 ifm. Ebből tehát rendezettlen 43,56 ifm, 

melyből 27,05 ifm hallgatói nyilvántartás. Az év végén a raktárba került a rektori(kancellári) 

hivatal iratanyaga, melyből 2022 során a levéltárérett anyagot leválasztjuk és a levéltári anyaghoz 

soroljuk. 

 
A levéltár iratanyaga 2021 végén: 

Szint Törzsszám Cím Évkör 

-tól 

Évkör 

-ig 

Iratfo

lyómé

ter 

Raktári 

egységek 

száma, típusa 

levéltár  Széchenyi Egyetem Levéltára 1970 1999 11,16 Kisdoboz: 93 

fondfőc

soport 

VIII Tanintézetek, intézmények 1970 1999 11,16 Kisdoboz: 93 

fond SZE EKL 

VIII.1 

Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 

(Széchenyi István Közlekedési és Távközlési 

Műszaki Főiskola) iratai 

1970 1989 10,08 Kisdoboz: 84 

állag SZE EKL 

VIII.1.a 

Vezetőtestületi ülések 1970 1989 1,8 Kisdoboz: 15 

állag SZE EKL 

VIII.1.b 

Főigazgatói Hivatal iratai 1970 1980 6,96 Kisdoboz: 58 

állag SZE EKL 

VIII.1.c 

Főigazgató iratai 1978 1980 1,32 Kisdoboz: 11 

fond SZE EKL 

VIII.2 

Széchenyi István Műszaki Főiskola iratai 1990 1992 0,24 Kisdoboz: 2 

állag SZE EKL 

VIII.2.a 

Vezetőtestületi ülések 1990 1992 0,24 Kisdoboz: 2 

fond SZE EKL 

VIII.3 

Széchenyi István Főiskola iratai 1992 1999 0,84 Kisdoboz: 7 

állag SZE EKL 

VIII.3.a 

Vezetőtestületi ülések 1992 1999 0,84 Kisdoboz: 7 

9. ábra Rendezett iratanyagok 2021 

 

 

                                                 
1
 1 ifm: iratfolyóméter: egy iratfolyóméter mennyiségű az a levéltári iratanyag, amely lapjával egymásra vagy 

egymás mellé téve egy méter hosszú. 
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Segédletek készítése, e-levéltár 

2021-ben 4,89 ifm iratanyaghoz készítettünk jegyzékeket. A jegyzékkészítési munka nagy részét a 

vezetőtestületi értekezletek napirendi pontjainak jegyzéke tette ki melyet a digitalizálás indokolt. 

A 1970-1972 között Vezetői értekezleteknek nevezett, 1972-től Főiskolai és Főigazgatói 

Tanácsülésekről 1989-ig üléslista és napirendi pont jegyzék, 1990-1998 közötti Főiskolai Tanácsi 

és Szenátusi ülésekről üléslista készült. A KTMF Főigazgató és a Főigazgatói Hivatal iratai 

rendezett iratairól tételszintű jegyzék készült. 

 

Digitalizálás 

A teljes feldolgozott anyag releváns része 150-300 dpi felbontásban továbbra is digitalizálásra 

került. A levéltári anyagról összesen 12,345 darab képfájl készült. 

 

Matusz Károly EKL-ben őrzött fotóhagyatékát az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségével 

digitalizálni kezdtük. 1492 képkockát digitalizáltunk.  

 

A Közgyűjteményi Digitalizációs Stratégia (KDS) révén a győri Széchenyi István Egyetem 

jogelődje, a Közlekedési és Műszaki Főiskola (1986-tól Széchenyi István Közlekedési és 

Távközlési Műszaki Főiskola) 1970-1990 közötti vezetőtestületi jegyzőkönyvei és annak 

mellékletei felkerültek a Hungaricana közgyűjteményi portálra. 

A főiskola hivatalos lapjának (A jövő üzemmérnöke) 1974-1992 közötti számai az Arcanum 

oldalára. A könyvtár munkatársaival dolgozunk azon, hogy a lap ingyenes felületről is elérhető 

lehessen.  

 

Kutatómunka, ügyfélszolgálat 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 

részeként elfogadásra került a levéltári szabályzat is. 

DJP keretében Kézai Simon Pont együttműködési megállapodás aláírására 2021. október 21-én 

került sor. 

Mosonmagyaróváron a leendő taglevéltárhoz közel kaptunk egy helyiséget kutatóterem célra 

történő kialakításhoz. A pályázati forrásból beszerzett berendezésekkel együtt lehetővé vált, hogy 

megfelelő helyen fogadjuk a kutatókat és komolyabban elindulhasson a munka a 

mosonmagyaróvári telephelyen. Prioritások: tanácsülési jegyzőkönyvek feldolgozása és 

digitalizációja, fond- és állagjegyzék aktualizálása, UNIVA (és ezen keresztül eleveltar.hu) 

feltöltés. 

 
Sajtófigyelés 

2021 januártól a levéltár látja el az online és nyomtatott sajtóban megjelent egyetemhez kapcsolódó 

cikkek szemlézését. Az elkészült sajtószemlét a Kommunikációs és Alumni Iroda munkatársainak 

továbbítjuk. Az összegyűjtött cikkek a felsővezetés tájékoztatásán túl az évek múlásával 

intézménytörténeti forrássá válnak, ezért ezek archiválása is megtörténik.  

Összesen 2245 tételt szemléztünk (Az ugyanarról a hírről ugyanazon a napon megjelent cikkeket 

nem tartalmazza a statisztika.) 

A sajtószemle során számos alumni is látókörünkbe került. A sajtófigyelés során megküldött hírek 

az MRK sajtószemlében is megjelennek. 
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6. Minőségfejlesztés 

A Központi Könyvtár 5 évre (2017-2021) pályázati úton elnyerte a Minősített Könyvtár címet. Ezt 

az elismerést szigorú kritériumok alapján azok a könyvtárak kapják meg, amelyek évek óta magas 

színvonalú munkát végeznek a könyvtárhasználók érdekében. Azóta munkánkat a Minőségügyi 

kézikönyv és a Stratégiai tervünkben meghatározott irányvonal mentén végezzük.  

● 2021-es évben a MIT (Minőségirányítási Tanács) ülés szervezésére öt alkalommal került 

sor.  

● Az intézkedési tervet dolgoztuk ki a 2020/2021-es tanévre. 

● Stratégiai terv készítése 2021-2024. 

● Partnerlista frissítése. 

● SZMR frissítése 

● ÖNÉRTÉKELÉS 

● Folyamatok felülvizsgálata és kiterjesztése a SZE-EKL hálózat valamennyi tagkönyvtárára. 

● Pályázat elkészítése beadása a Minősített Könyvtári Cím 2022-2026 elnyerésére. 

7. Pályázatok 

A 2021-es évben több pályázatban is részt vett a SZE-EKL. Az NKA-nál 3 levéltárat érintő 

pályázatunk is pozitív eredménnyel zárult. Emellett az EMMI jóvoltából működési támogatásra 

beadott - egy, a könyvtárat (ODR) és egy, a levéltárat érintő – pályázatunk nyert. A pályázatok 

közül 5 projekt megvalósítása áthúzódik a 2022-es évre. 
 

Pályázatok 2021-2022 

Pály. kiíró könyvtári pályázat neve 
elnyert 

összeg 

NKA levéltári 

Elektronikus levéltár kialakításához szükséges 

számítástechnikai és digitalizálást szolgáló 
eszközök beszerzése a Széchenyi István 

Egyetemen 

650.000 

NKA levéltári 
Elektronikus levéltári honlap kialakítása a 
Széchenyi István Egyetemen 

1.200.000 

NKA levéltári Közönségszolgáltatási terek berendezésére 500.000 

EMMI levéltári 
Közlevéltárak 2021.évi működési célú 

támogatás 
1.200.000 

EMMI könyvtári Mínőségi díj 500.000 

EMMI könyvtári 2021 ODR 1.300.000 

10. ábra Pályázatok 2021-2022 

8. Partnerkapcsolatok - külső és belső kommunikáció 

A SZE-EKL mindennapi működésének alapfeltétele a már meglévő és az új külső és belső 

partnerekkel folytatott jó kommunikáció kialakítása és ápolása. 

 

Belső - közvetlen – együttműködés a SZE-EKL hálózat kollégáival 

Munkatársi értekezlet keretében - minden hónap első hétfőjén - beszámolók hangzottak el az előző 

hónapban elvégzett feladatokról és a következő hónap terveiről. Az értekezleteket személyes és 

online módon tartottuk meg. A munkatársi értekezletek vezetői beszámolói a belső blogon érhetők 

el. 
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Aktuális dolgokról a vezető emailben, személyesen, telefonon tájékoztatta a kollégákat. 

Éves munkaterv alapján munkacsoportokban végezzük a feladatok megvalósítását. 

Beiskolázási terv alapján a kollégák a KI által szervezett tanfolyamokon vettek részt, és az ott 

beépült tudást belső továbbképzéseken megosztották az itthon maradt munkatársakkal. 

Két alkalommal (nyáron, télen) csapatépítő összejövetelt szerveztünk.  

 

Belső – közvetett – együttműködés az egyetemi polgárokkal 

A SZE-EKL valamennyi tagkönyvtárának fontos feladata, hogy tevékenyen részt vegyen az 

Egyetem életében: 

● A Nyitott Kapuk Napja rendezvényt online formában rendezték, melyben külön felülettel 

online körbevezetésekkel, könyvtárat és a szolgáltatásainkat bemutató kisfilmekkel 

jelentkeztünk.  

● Az Innovációs kiállítás rendezvényen - mely online került megszervezésre – egy kolléga 

mutatta be a PATLIB iroda szolgáltatásait.  

● Minden héten szerdán a SZE-EKL vezetője részt vesz az Egyetem Kancellárja által 

összehívott értekezleten. 

● Augusztus végén bekapcsolódtunk a „Gólyahét” programjába, és könyvtárlátogatáson 

fogadtuk a leendő elsőéves hallgatókat.  

● 2021-ben második alkalommal került megszervezésre a Családbarát munkahely keretein 

belül - az FDSZ helyi szervezete közreműködésével - a BOOK-KANJ RÁNK hét, mely 

elsősorban az Egyetemen dolgozó kollégák gyermekeinek biztosított színes programokkal 

egybekötött felügyeletet. 

● Emellett rendszeresen részt vettünk az Egyetem által szervezett online és személyes 

projektnyilvános eseményeken, projektzárókon, konferenciákon, ünnepi nyilvános 

szenátusi üléseken, évnyitón és egyéb egyetemi rendezvényeken.  

● Alumni rendezvény keretében adatbázis bemutatót tartott a Levéltár kollégája. 

● MFLSZ (Levéltáros) Vándorgyűlés szeptemberben a SZE-EKL szervezetésben került 

megrendezésre. 

 

Külső - közösségi - szerepvállalás 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül 19 győri középiskolával van megállapodásunk, 

melynek értelmében fogadjuk a középiskolás tanulókat. 2021-ben a féléves zárvatartás ellenére 10 

diák, közel 300 munkaórát teljesített a KK-ban és levéltárban és az AK tagkönyvtárban.  

 

Könyvtári programjaink - könyvtárlátogatások, könyvtári foglalkozások, 

konferenciák, rendezvények 

Könyvtári programok, képzések 2021 

A 

programok, 

képzések 

száma (db) 

A 

programokon, 

képzéseken 

részt vevők 

száma (fő) 

Könyvtári programok 

Könyvtári óra, könyvtárhasználati 

foglalkozás 

4 64 

Személyiségfejlesztő, 

képességfejlesztő 

1 25 
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Kiállítás, egyéb 13 316 

Intézmények tagjai (hallgatók, oktatók, 

intézeti munkatársak stb.) 

3 40 

Nem akkreditált 95 780 

Felsőoktatási hallgatók, oktatók, 

kutatók 

85 520 

Képzések, tréningek Intézményi dolgozók 

 

10 

 

260 

11. ábra Könyvtári programok, képzések 2021 

Külső - országos - szakmai kapcsolatok 

Társadalmi és szakmai felelősségvállalásunk fontos eleme, hogy a szakmai szervezetekben 

képviseltessük magunkat. Célunk, hogy ebben a gyorsan változó környezetben ott legyünk, ahol a 

primer, hiteles információkat megkapjuk, s ezt tudjuk továbbadni.  

● A SZE-EKL testületi tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének 

(KKKE). Emellett 12 munkatársunk egyéni tagként regisztrált, akik közül egy vezetőségi 

tagként képviseli a SZE-EKL-t. 

● Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) tagjai közül 9 fő a SZE-EKL munkatársai 

közül került ki. Két kolléga egyéni tagja az MKE Tudományos és Szakkönyvtári 

Szekciójának. 

● Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában a SZE-EKL igazgatója képviseli 

intézményünket.  

● Az AKK tagja a Magyar Aleph Csoportnak (MACS). 

● Egyéni tagként 2 kolléga regisztrált a MATARKA egyesületbe is. 

● Tagjai vagyunk a MSZT Szabványügyi Tanácsának.  

● A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének könyvtári tagozata egyik munkatársunkat 

választotta meg vezetőjének, és a helyi szervezetben is ő képviseli érdekeinket. A helyi 

szervezetben a SZE-EKL munkatársai 85%-os tagsággal képviseltetik magukat. 

● MFLSZ intézményi részvétel + 1 fő titkár 

 

Médiafelületek 

A közösségi médiafelületek közül a KK a Facebook-ot használja. Nyilvános oldalunknak jelenleg 

2269 követője van – ez 118 fővel több mint 2020-ban volt. Az AKK facebook oldalunknak 839 fő, 

mely 52 fővel több, mint 2020-ban. Ez a közösségi csatorna fontos szerepet játszik az egyetemi 

hallgatók és külső használóink közvetlen elérésében. Naponta új és aktuális információkat osztunk 

meg a látogatókkal. 2021-es évben közel 350 bejegyzést érhettek el az érdeklődők. 

Az egyetemi és a helyi online és nyomtatott sajtóban többször szerepelt a SZE-EKL. 

Médiamegjelenésein a honlapunkon elérhetők. (https://lib.sze.hu/mediamegjelenesek) 

2021-ben induló új közösségi portálokon jelentünk meg ilyen a Twitter, Youtube csatorna, 

Instagram, melyre közel 30 bejegyzést töltöttünk fel.  

https://lib.sze.hu/mediamegjelenesek
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9. Humánerőforrás 

2021 év elején a SZE-EKL munkatársainak száma 25 fő volt. Egy fő 3 hónapos fizetés nélküli 

szabadságát kérte, majd az év harmadik negyedévében közös megegyezéssel távozott. A 2021-es 

évet 24 aktív munkatársi létszámmal zártuk. Közülük 7 fő szakirányú egyetemi, 9 fő főiskolai, 4 

fő felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, 3 fő pedig nem rendelkezik szakmai végzettséggel. 

Munkatársak megoszlása a hálózatban:  

● KK: 17 fő 

● AKK: 4 fő 

● DFÁJKK: 1 fő 

● MÉKK: 2 fő  

 

Összegzés 
 

A SZE-EKL-ban azon dolgozunk, hogy minél többen találjanak ránk és minél több használó tudja 

igénybe venni széles körű szolgáltatásainkat. A felmérések alapján felülvizsgáljuk, 

továbbfejlesztjük, színvonalasabbá tesszük meglévő szolgáltatásainkat, és a 21. század igényeinek 

megfelelő új szolgáltatásokkal bővítjük palettánkat. Igyekszünk innovatívan fejlődni és mindezt 

otthonos, szép, kulturált környezetben tenni, a felhasználóink és az egyetemi irányvonalakat 

figyelembe véve. 

 


