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Preambulum 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Kultv.), a 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos 

szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának 

kiemelt feladatairól, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 379/2017. (XII. 11.) 

Korm. rendelet, az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. 

rendelet, a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok 

kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról, valamint a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közlevéltárak és a nyilvános 

magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 

27.) EMMI rendelet, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: SZE) 

Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

(továbbiakban: EKL) hálózat működésének rendjét a SZE Irányító Testülete (továbbiakban: IT) 

fogadja el. 

1.§ Általános rendelkezések 

A szabályzat hatálya 

Az EKL Szervezeti és Működési Rendje határozza meg hálózatának szervezetét, feladatát, a 

működésre vonatkozó alapvető szabályokat, a fenntartására és a felügyeletére vonatkozó 

rendelkezéseket.  

A szabályzat hatálya kiterjed az EKL 

● hálózatának szervezetére, tevékenységére; 

● valamennyi munkavállalójára; 

● dokumentumaira; 

● használóira.  

Az EKL jogállása 

Az EKL 

● elnevezése: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

● elnevezésének rövidítése: SZE EKL 

● elnevezésének idegen nyelvű változatai: 

 Széchenyi István University University Library and Archive 

 Széchenyi István Universität Universitätsbibliothek und Archiv 

● székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.  

● pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere; körben szövegfelirat: 

Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Győr  

● létesítésének időpontja:  

Főiskolai Könyvtár: 1974. március 1. (Létesítését a 338/1974. sz. ügyiratban a 

Főiskola igazgatója rendelte el.)  

Egyetemi Könyvtár: 2002. január 1.  

Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2020.01.01. (Szenátusi döntés alapján, az EMMI 

levéltár alapítási engedélyezése nyomán 2020.06.26.)  

● központi telefonszámai: Igazgató: +36 (96) 503-441, DFÁJKK: +36 (96) 613-559, 

AKK: +36 (96) 504-664, MÉKK: +36 (96) 566-644 

● webcíme: http://lib.sze.hu 

http://lib.sze.hu/


SZE-EKL SZMR  Hatályos: 2021.05.01- 
 

 

● e-mail címe: konyvtar@sze.hu 

 

A SZE fenntartója 2020. augusztus 1-től a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány. Az EKL a 

kancellár irányítása alá tartozó nem önálló gazdálkodással rendelkező szervezeti egység. A 

Kancellár biztosítja a könyvtári, levéltári, szakirodalmi, tájékoztatási tevékenység végzéséhez 

szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

Az IT jogai: 

● meghatározza az EKL feladatait, működési keretét; 

● jóváhagyja az EKL szervezeti és működési rendjét; 

Az EKL szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen felügyeletét 

a SZE kancellárja, átruházott jogkörrel a kancellár által kijelölt EKL igazgató látja el.  

Az EKL küldetésnyilatkozata 

Az EKL könyvtári hálózata elsősorban az egyetemen folyó oktató, tudományos és kutatói 

munkát segítő szervezeti egység, amely a SZE információmegosztó központjaként, továbbá 

kutatást, helyi vállalkozásokat segítő intézményként, valamint közösségi programokat szervező, 

és azoknak helyt adó kulturális térként is működik. A tudásalapú társadalom 

alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a nyomtatott és elektronikus 

dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, valamint a 

szabadidő igényes eltöltését. Könyvtárunk és levéltárunk küldetését - a használói igények 

minőségi kiszolgálását - a folyamatosan bővülő és megújuló szolgáltatásaival, tettre kész és 

elkötelezett, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak segítségével valósítja meg. 

2.§ Az EKL feladata 

Az EKL elsőrendű feladata a SZE kutató, oktató, nevelő, tudományos munkáját segítő, 

támogató minőségi szolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében törekszik az SZE-en oktatott és 

kutatott tudományok hazai és nemzetközi (nyomtatott és elektronikus) szakirodalmának 

beszerzésére, rendszerezésére, feltárására és közzétételére, valamint információszolgáltatásra.  

Szolgáltatásait hálózaton keresztül biztosítja minden olyan állampolgár számára, aki elfogadja 

a könyvtárhasználati szabályzatot. A nyilvános könyvtárak térítésmentesen biztosítják a Kultv.-

ben foglalt alapkövetelményeket és az abban meghatározott alapfeladatokat. A térítéses és 

térítésmentes szolgáltatásokat a III. számú függelék - Az EKL Könyvtárhasználati Szabályzata 

részletesen tartalmazza. 

Az EKL Központi Könyvtára (továbbiakban: KK) szakmai felügyeletet gyakorol a kari 

könyvtárak működése felett. A KK és az Apáczai Csere János Kar Könyvtára (továbbiakban: 

AKK) nyilvános, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Könyvtára (továbbiakban: 

DFÁJKK) és a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára 

(továbbiakban: MÉKK) nem nyilvános könyvtár. Az EKL szakmailag támogatja a SZE-hez 

tartozó Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola és a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és 

Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola könyvtárát.  

Az EKL egyéb feladatai 

 Használóképzés keretében megismerteti a hallgatókkal az információkeresés, az 

adatbázis és szakirodalom-használat korszerű módszereit.  

 Felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók számára gyakorlati képzési helyként működik.  

 A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) működtetésének szakmai felügyelete a 

SZE-en.  

 Pályázati tevékenységet folytat, és együttműködik pályázatok megvalósításában.  

 Saját és a SZE stratégiai céljait figyelembe véve építi és fejleszti kapcsolatait 

(sajtókapcsolat, marketing, hallgatótoborzás, Iskolai Közösségi Szolgálat). 
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 Saját honlapokat és közösségi oldalakat működtet, mellyel elősegíti a könyvtári 

szolgáltatások megismertetését, népszerűsítését. 

 Egyetemi szaklevéltárként is működik, melynek elsőrendű feladata megőrizni, feltárni 

és az illetékesek rendelkezésére bocsátani a SZE-en keletkezett hivatalos iratokat, 

valamint a SZE történetével kapcsolatos dokumentumokat.  

 Az EKL részt vesz:  

- a szakterületi koordinációban, együttműködik az országos és regionális 

szakkönyvtárakkal és különféle típusú könyvtárakkal.  

- az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében, és teljes 

gyűjteményéből szolgáltat az rendszeren keresztül.  

- az országos tartalomszolgáltatásban (MATARKA, MOKKA).  

- a szakterületi és területi szakmai szervezetekben, ennek keretében fogadja és 

közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait. 

3. § Az EKL szervezetének felépítése, működése 

Az EKL szervezeti egységeinek feladatait, a munkafolyamatok szervezését a szabályzatok, 

ügyrendek tartalmazzák. Az EKL szervezetének felépítését jelen szabályzat I. számú függelék 

- Az EKL szervezeti felépítése (Organogram) szerinti összefoglaló ábra szemlélteti. 

Az EKL élén a Kancellár által kinevezett igazgató áll. 

Az igazgató feladata:  

● Képviseli az EKL-at a felettes- és külső szervek, társadalmi szervezetek előtt, védi 

annak érdekeit. 

● Tervezi, szervezi és irányítja az EKL munkáját. 

● Teljesítésigazolási jogkört gyakorol a vonatkozó egyetemi szabályzatok szerint. 

● Elkészíti az éves munkatervet, fejlesztési tervet, gondoskodik végrehajtásukról, 

összeállítja a könyvtár beszámolóit, jelentéseit. 

● Javaslatot tesz a Kancellárnak az EKL működésére és fejlesztésére vonatkozóan. 

● Meghatározza az EKL munkarendjét, ügyrendjét, a dolgozók munkakörét, belső 

szabályzatokat és gondoskodik azok végrehajtásáról. 

● Gondoskodik az EKL részére biztosított bevételek tervszerű, a pénzügyi 

jogszabályokkal és egyetemi szabályzatokkal összehangolt felhasználásáról. 

● Havonta munkatársi értekezletet hív össze, amelyeken tájékozódik az elvégzett 

munkákról és összehangolja a következő havi aktuális feladatokat. 

● Hetente vezetői értekezletet hív össze az osztályvezetők, levéltárvezető és a 

tagkönyvtárak képviselői részvételével, amelyen ellenőrzi, hogy a meghatározott 

munkafolyamatok megfelelő ütemben zajlanak-e. 

● Meghatározza az EKL stratégiai tervét. 

● Kapcsolatot tart az egyetemi polgárokkal - hallgatókkal, oktatókkal, kutatókkal és más 

szervezeti egységek vezetőivel, munkatársaival. 

● Megszervezi az EKL minőségfejlesztési feladatait, gondoskodik a minőségirányítási 

feladatok végrehajtásáról. Együttműködik a Minőségirányítási Tanáccsal. 

● Gondoskodik az EKL munkatársainak szakmai képzéséről, illetve továbbképzéséről a 

hatályos jogszabályok alapján. 

● A SZE Humánpolitikai Szabályzatában meghatározottak alapján minősítő jelentést 

készít az EKL munkatársairól. 

● Kiépíti és fejleszti az EKL szakmai és társadalmi kapcsolatait a hazai és külföldi 

társintézményekkel. 

● Pályázati lehetőségeket kutat fel és koordinálja azok megvalósítását.  
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● Képviseli a SZE-et, és védi annak érdekeit az országos szakmai szervezetekben és 

programokon, részt vesz a munkákban (ODR, MTMT, EISZ, EKK, KKKE, MFLSZ… 

stb.) 

● Szakterületén a hazai és nemzetközi ismeretanyagok figyelemmel kísérése, folyamatos 

bővítése. 

● Jó kapcsolatot tart fenn a SZE munkatársaival.  

● Távolléte illetve akadályoztatása esetén biztosítja a helyettesítését. 

KÖNYVTÁR 

Az EKL könyvtárak alkotta hálózatban működik.  

Központi Könyvtár (KK) 

A KK-ban két osztály, valamint levéltár működik. Az osztályok tevékenységét az 

osztályvezetők irányítják.  

Az osztályvezetők feladata 

● megtervezi, vezeti, koordinálja, szervezi, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az 

osztály feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátását, a munkavállalók 

tevékenységét, ügyviteli működését; 

● gondoskodik az osztályhoz tartozó munkavállaló munkaköri beosztásáról; 

● módszertani segítséget nyújt a tagkönyvtárak szakszerű működtetéséhez; 

● éves munkatervet készít; 

● munkájáról beszámol az EKL igazgatónak és havonta összefoglalót készít az osztály 

által elvégzett feladatokról, amelyet ismertet a havonta megtartott munkaértekezleteken; 

● a könyvtári területet érintő pályázatokat szakmailag előkészíti és részt vesz a pályázat 

lebonyolításában. 

 

Állományalakító- és feldolgozó osztály feladatai 

● a dokumentumok (könyvek, folyóiratok, adatbázisok) megrendelése, a közbeszerzés 

előkészítése; 

● az EKL állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása; 

● számítógépes adatbázis (katalógus) építése, fejlesztése és a retrospektív állomány-

feldolgozása; 

● repozitórium, e-dokumentumtár építése (szakdolgozatok, PhD dolgozatok, publikációk, 

e-tananyagok); 

● a könyvtári adatbázisok supportjával való kapcsolattartás; 

● tudománymetriai adatszolgáltatás. 

 

Olvasószolgálati- és tájékoztató osztály feladatai 

● a könyvtárhasználók kiszolgálása, általános tájékoztatása, kölcsönzés, könyvtárközi 

kölcsönzés biztosítása, szaktájékoztatás (online és személyes); 

● a beiratkozott könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok 

betartásával; 

● a befolyó pénz kezelése az EKL Pénzkezelési Szabályzata alapján;  

● a szabadpolcos és raktárban lévő dokumentum-állomány raktári rendjének biztosítása; 

● panaszok kezelése az EKL Panaszkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint; 

● javaslattétel dokumentumok beszerzésére. 

 

A két osztály közös feladatai 

● a dokumentumállomány gondozása, selejtezése, állományellenőrzése (leltározása); 
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● kutatásmódszertan, adatbázisbemutató és könyvtárhasználati órák tartása magyar és 

angol nyelven, oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak; 

● havi, éves és speciális statisztikák, elemzések lehívása, készítése; 

● kapcsolattartás a SZE oktatóival/kutatóival, tanszéki adminisztrátorokkal, 

beszállítókkal; 

● a tagkönyvtárak szakmai, módszertani segítése;  

● információs kiadványok, bibliográfiák készítése, szerkesztése;  

● adatszolgáltatás havi és éves statisztikához; 

● Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) szervezése, diákok fogadása; 

● az EKL programjainak tervezése, szervezése s kapcsolódás a PR tevékenységhez; 

● A SZE tudományos publikációinak kezelése, tudománymetriai és ranking tevékenység  

- QS WUR és EECA Ranking statisztikai adatainak gyűjtése, ellenőrzése, 

beküldése speciális QS hub felületre; 

- QS Employer és Academic nomination Lits-ek gyűjtése (2 évente, évente) 

- QS Graduate Employability-hez szükséges táblázatok egységesítése; 

- THE Impact Ranking-hez szükséges információk, statisztikák gyűjtése, 

speciális keresések, adatszolgáltatás; 

- U-multirank-hez adatszolgáltatás, adatgyűjtés; 

- a felmerülő feladatok kapcsán együttműködés a SZE szervezeti egységeivel; 

- folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi Rangsorok Support csapatával; 

- folyamatos egyeztetés a SZE vezetésével; 

- a nemzetközi rankingeken elért eredmények kiértékelése és beszámoló készítése; 

- magyarországi rangsorok figyelése, elemzése, eredmények értékelése és 

beszámoló készítése. 

● Szakreferensi hálózat 

Célja, hogy az EKL hagyományos és virtuális gyűjteményeivel, az EKL 

szolgáltatásaival a leghatékonyabban támogassa a SZE oktatóinak és kutatóinak 

munkáját. Tagjai azok a magasan képzett könyvtárosok, akiket adott szakterülete(ke)n 

megszerzett ismereteik, készségeik és szakmai felkészültségük alapján az EKL az 

egyetemi tanszékek és az EKL közötti kapcsolattartással bíz meg.  

A szakreferens feladata: 

- kapcsolattartás a tanszékek, doktori iskolák oktatóival/kutatóival;  

- publikációs adatbázis építése, karbantartása (MTMT); 

- szaktájékoztatásban való részvétel; 

- specifikus tájékoztatás a tanszékek igényeihez igazodva; 

- folyamatosan tájékozódik az újdonságokról; 

- figyelemmel kíséri az oktatók/kutatók, hallgatók szakirodalmi információs 

igényeit; 

- oktatást, képzést, konzultációt tart.  

Apáczai Csere János Kar Könyvtára (AKK) 

A tagkönyvtár munkáját az igazgató útmutatásai alapján az általa kijelölt munkavállaló 

koordinálja. Az AKK nyilvános könyvtárként az oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak és külső 

olvasóknak biztosítja szolgáltatásait. 

Az AKK feladatai: 

● a könyvtárhasználók kiszolgálása, általános tájékoztatása, kölcsönzés, könyvtárközi 

kölcsönzés biztosítása, szaktájékoztatás (online és jelenléti); 

● a beiratkozott könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok 

betartásával; 
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● a befolyó pénz kezelése az EKL pénzkezelési szabályzata alapján;  

● a dokumentum-állomány raktári rendjének biztosítása; 

● az EKL programjainak tervezése, szervezése s kapcsolódás a PR tevékenységhez; 

● javaslattétel szakirodalom beszerzésére 

● adatszolgáltatás havi- és éves statisztikához; 

● Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) szervezése, diákok fogadása; 

● panaszok kezelése az EKL panaszkezelési szabályzatában meghatározottak szerint; 

● az AKK állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása; 

● számítógépes adatbázist (katalógus) építése, fejlesztése és retrospektív állomány-

feldolgozása; 

● az AKK dokumentumállományának gondozása, selejtezése, állományellenőrzése 

(leltározása); 

● repozitórium, e-dokumentumtár építése (szakdolgozatok, PhD dolgozatok, publikációk, 

e-tananyagok); 

● a könyvtári adatbázisok supportjával való kapcsolattartás. 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára (DFÁJKK) 

A könyvtár nem nyilvános könyvtár, elsősorban a jogi kar oktatóinak, hallgatóinak biztosítja a 

szolgáltatásait. Munkáját az igazgató szervezi, irányítja.  

A DFÁJKK feladata: 

● a könyvtárhasználók kiszolgálása, általános tájékoztatása, kölcsönzés, szaktájékoztatás 

(online és jelenléti); 

● a dokumentum-állomány raktári rendjének biztosítása; 

● az EKL programjainak tervezése, szervezése s kapcsolódás a PR tevékenységhez; 

● adatszolgáltatás havi- és éves statisztikához; 

● javaslattétel dokumentumbeszerzésre; 

● panaszok kezelése az EKL panaszkezelési szabályzatában meghatározottak szerint; 

● a DFÁJKK állományának tervszerű gyarapítása, feldolgozása; 

● számítógépes adatbázist (katalógus) építése; 

● a DFÁJKK dokumentum állományának gondozása, selejtezése, állományellenőrzése 

(leltározása). 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára (MÉKK) 

A könyvtár nem nyilvános könyvtár, elsősorban a MÉK oktatóinak, hallgatóinak biztosítja a 

szolgáltatásait. Munkáját az igazgató szervezi, irányítja.  

A MÉKK feladatai 

● a könyvtárhasználók kiszolgálása, általános tájékoztatása, kölcsönzés, szaktájékoztatás 

(online és jelenléti); 

● a beiratkozott könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok 

betartásával; 

● a befolyó pénz kezelése az EKL pénzkezelési szabályzata alapján;  

● a dokumentum-állomány raktári rendjének biztosítása; 

● az EKL programjainak tervezése, szervezése s kapcsolódás a PR tevékenységhez; 

● adatszolgáltatás havi- és éves statisztikához; 

● javaslattétel dokumentumbeszerzésre; 

● panaszok kezelése az EKL panaszkezelési szabályzatában meghatározottak szerint; 

● a MÉKK állományának tervszerű gyarapítása feldolgozása; 

● számítógépes adatbázist (katalógus) építése; 
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● a MÉKK dokumentumállomány gondozása, selejtezése, állományellenőrzése 

(leltározása). 

A SZE-hez tartozó iskolai könyvtáraknak szakmai segítséget biztosítunk. 

 Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Könyvtára - 9022 Győr Gárdonyi Géza út 

2-4. 

 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Könyvtára - 9024 Győr, Cuha utca 2. 

Az EKL könyvtári állomány alakítása gyarapítása, feltárása, védelme 

Az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési alapelveit és arányait a SZE-en folyó 

oktató-nevelő, tudományos és kutatómunka igényei határozzák meg. A gyűjteményépítő 

tevékenységet az országos jogszabályok, és a SZE által meghatározott kritériumok (képzési 

portfólió) határozzák meg. A gyűjtőköröket részletesen a jelen szabályzat mellékletét képező 

II. számú függelék - Az EKL Gyűjtőköri Szabályzata tartalmazza. 

Az EKL tervszerűen, a könyvtári hálózat egészére kiterjedően összehangoltan gyarapítja 

állományát és gondoskodik annak védelméről. Állományát vásárlás, kötelespéldány, ajándék, 

hagyaték és csere útján gyarapítja. Állományának folyamatos gyarapítását a kancellár által 

jóváhagyott közbeszerzési keretszerződések biztosítják.  

Az EKL köteles az állományt megfelelő raktári rendszerben tárolni, feldolgozni, korszerűsíteni, 

megőrzéséről időtálló módon gondoskodni. Állományát integrált könyvtári számítógépes 

rendszerben tartja nyilván, gyarapítja.  

Az EKL alapvető nyilvántartásai:  

● csoportos leltárkönyv (2020-tól számítógépes nyilvántartás); 

● egyedi leltárkönyv (2014-től számítógépes nyilvántartás); 

● olvasói nyilvántartás;  

● kölcsönzési nyilvántartás;  

● könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása; 

● elért eredmények havi nyilvántartása. 

Minőségmenedzsment 

Az EKL minőségbiztosítási rendszere beépül a SZE minőségbiztosítási rendszerébe. Az EKL a 

Minőségügyi Kézikönyvben megfogalmazottakat tekinti irányadónak a minőségfejlesztési 

feladatok elvégzéséhez. Az EKL a Közös Értékelési Keretrendszer Könyvtárak Minőségi 

Működésének Értékelési Rendszere szerint rendszeres önértékelést végez. A minőségbiztosítási 

feladatok elvégzését a Minőségirányítási Tanács irányítja. A Minőségirányítási Tanács az 

ügyrendben megfogalmazottak szerint működik.   

LEVÉLTÁR  

Az EKL levéltár (továbbiakban: Levéltár) használatát a IV. számú függelék - Az EKL Levéltár 

Kutatási Szabályzata tartalmazza. Szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati 

minisztérium, közvetlen felügyeletét a SZE kancellárja, átruházott jogkörrel a kancellár által 

kijelölt EKL igazgató látja el. A levéltári tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket a 

Kancellár biztosítja. 

A Levéltár jellege  

A Levéltár az EKL szervezetébe tartozó, részben önálló szakmai egység. Jellegét tekintve 

felsőoktatási szaklevéltár, amely segíti a karokon őrzött iratok levéltári szakmai szempontú 

feldolgozását, nyilvántartását, hozzáférhetővé tételét. 
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A Levéltár vezetése  

A Levéltár feladatainak ellátása érdekében levéltárost alkalmaz, aki a szakmai egység vezetését 

ellátja, az EKL igazgatójának egyetértésével. 

A levéltárvezető feladata 

 megtervezi, vezeti, koordinálja, szervezi, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az 

levéltár feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátását, a munkavállalók 

tevékenységét, ügyviteli működését; 

 gondoskodik a hozzá tartozó munkavállaló munkaköri beosztásáról; 

 módszertani segítséget nyújt a Taglevéltárak szakszerű működtetéséhez; 

 éves munkatervet és beszámolót készít; 

 munkájáról beszámol az EKL igazgatónak és havonta összefoglalót készít a levéltárban 

elvégzett feladatokról, amelyet ismertet a havonta megtartott munkaértekezleteken; 

 a levéltári területet érintő pályázatokat szakmailag előkészíti és részt vesz a pályázat 

lebonyolításában; 

 kapcsolatot tart a SZE iratkezelést végző más szervezeti egységeivel; 

 tudományos kutatásokat végez és a kutatásainak eredményeit közzéteszi.  

A Levéltár feladata  

Az egyetemi levéltári tevékenység jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítása, a szakmai 

tevékenység folyamatos fejlesztése. A SZE valamennyi oktatási-kutatási, szolgáltató és 

működést támogató szervezeti egységében, a SZE jogelőd szervezeteiben és már megszűnt 

egységeiben, a SZE-en működő testületekben, bizottságokban, valamint a SZE-mel 

kapcsolatban álló szervezetek működése során keletkezett maradandó értékű iratanyag 

egészének gyűjtése.  

A Levéltár feladatainak részletezése: 

 Ügyfélszolgálati és kutatószolgálati feladatok ellátása. 

 Az iratanyagok számítógépes nyilvántartása az egységes elektronikus levéltári 

nyilvántartó rendszerrel, a hatályos jogszabályok alapján. 

 Kutatási segédletek (fond- és állagjegyzék, raktári jegyzék, repertórium) készítése a 

levéltári kutatások könnyítése érdekében. A Levéltár anyagában történő kutatás 

feltételeit az IT által elfogadott Levéltár Kutatási Szabályzat rögzíti. 

 A SZE iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően ellenőrzi a SZE szervezeti 

egységeinél folyó iratkezelést és az ott végzett iratselejtezéseket. 

 Ellátja a SZE hivatalaiban létesített irattárak felügyeletét, és szükség esetén 

kezdeményezi a maradandó értékű iratanyag átvételét. 

 A különböző egyetemi irattárakból öt évenként, az iratkezelési szabályzatban 

foglaltakkal megegyezően veszi át a selejtezett és a levéltári jogszabályoknak 

megfelelően raktári egységekbe rendezett iratanyagot. 

 Gondoskodik a megrongált, vagy pusztulásnak indult levéltári anyag konzerválásáról és 

restaurálásáról. 

 Kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, 

Magyar Levéltárosok Egyesülete), részt vesz azok munkájában. 

 Részt vesz az EKL minőségfejlesztésében, a minőségirányítási rendszer 

megvalósításában, folyamatos fenntartásában. 

 Az Központi Levéltár taglevéltáraként, annak szakmai felügyelete alatt működik az 

MÉK-on létesített levéltár. 
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A Levéltár illetékessége és gyűjtőköre  

A Levéltár illetékessége és gyűjtőköre kiterjed a SZE, valamint annak jogelőd intézményeiben 

keletkezett történeti iratanyagára. A fentiek alapján illetékességből átveszi és gyűjti: 

 a központi, a szolgáltató és a működést támogató szervezeti egységek iratait; 

 a tanszékek, intézetek iratanyagát; 

 a hallgatói személyi és tanulmányi nyilvántartásokat; 

 a doktori és habilitációs ügyek iratanyagát; 

 a szenátusi, rektori, kari tanácsülések jegyzőkönyveit; 

 a SZE-en működő tanácsok és bizottságok iratanyagát; 

 az ifjúsági szervezetek, egyesületek iratanyagát;  

 a megszűnt szervezetek iratanyagát; 

 valamint személyi hagyatékként kapott iratanyagot. 

A szaklevéltári feladatok mellett a Levéltár gyűjti az egyetemi élet fontosabb eseményeit 

illusztráló kép- és hangfelvételeket a SZE történetére vonatkozó, s a szervezeti egységeknél 

maradt tárgyi forrásokat. Az így összegyűjtött anyagból fényképtárat, illetve hangarchívumot, 

valamint muzeális gyűjteményt hoz létre, amelyből kiállításokat rendez.  

A levéltári állomány nyilvántartása és védelme 

A Levéltár köteles az őrizetében lévő iratokat megbízhatóan nyilvántartani, azt megfelelő 

raktári rendben tárolni, megőrzéséről megfelelően gondoskodni. A levéltári anyagról vezetett 

nyilvántartások:  

 törzskönyvi nyilvántartás;  

 gyarapodási napló;  

 fogyatéki napló;  

 letéti napló;  

 fond dosszié; 

 raktári jegyzék;  

 kölcsönzési napló; 

 átmeneti napló. 

A levéltári anyagot az erre a célra kialakított, és megfelelően felszerelt levéltári raktárban kell 

megőrizni. A számítástechnikai adathordozókon őrzött információk hiteles megőrzését 

biztosítani kell. Az állomány nyilvántartásával és védelmével kapcsolatos kérdésekben az 1995. 

évi LXVI. törvény, valamint a 27/2015. (V.27.) EMMI rendeletben foglaltak, illetve a hatályos 

jogszabályok szerint kell eljárni. 

A Levéltár szervezete  

A Levéltár az önálló levéltárral nem rendelkező karok (irattári- levéltári-) munkáját szakmai és 

módszertani szempontból segíti. Felügyelete alá tartozik az önálló levéltárral nem rendelkező 

karok és központi szervezeti egységek iratkezelése. A karok és a központi szervezeti egységek 

levéltárérett iratanyaga a Levéltárba kerül. A karok szenátusi határozattal kari levéltárat 

hozhatnak létre. A kari levéltárak SZE Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve szerint, a kar 

által elfogadott ügyrend alapján működnek. A kari levéltárak szakmai munkáját a Levéltár 

koordinálja, rendeltetésszerű működését az adott kar (szervezeti egység) vezetője biztosítja. A 

levéltáros, illetve a levéltári feladatokkal megbízott alkalmazott felelős a gondjaira bízott 

állomány megőrzéséért és a levéltárra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzat betartásáért. 

A kari levéltárak belső szabályzatait a Levéltár készíti el, az illetékes kari tanács hagyja jóvá a 

Levéltár egyetértésével. 
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4.§ Szakmai munkaterv, szakmai beszámoló 

Az EKL a szakmai munkát éves munkaterv alapján végzi. Összesített éves munkatervét az 

igazgató, az osztályvezetők és a levéltárvezető készítik és terjesztik elő a kollégáknak. Évközi 

jelentős munkaterv-módosításra az igazgató egyetértésével lehet javaslatot tenni. Az elvégzett 

munkáról az EKL igazgatója éves beszámolót készít, melyet a tárgyévet követő év március 31. 

napjáig az IT elé terjeszt és megküldi az ágazati minisztériumnak. Az EKL éves beszámolója 

nyilvános, az EKL honlapján kerül közzétételre. 

5.§ Hatáskör, jogkör 

Az igazgató esetében a kinevezési, munkáltatói és fegyelmi jogkört, a kancellár gyakorolja. A 

munkavállaló esetében a kinevezési, munkáltatói jogkört a kancellár, a fegyelmi jogkört az 

igazgató gyakorolja az egyetemi jogosultságok és az egyetemi szabályzat, illetve a vonatkozó 

jogi rendelkezések alapján. Az EKL igazgatója a munkaköri leírásokban határozza meg a 

dolgozók feladatait, hatáskörét, jogkörét, felelősségét. Az EKL szervezeti felépítését, a 

könyvtári hálózat könyvtárainak gyűjtőkörét, a könyvtárak és a levéltár használatát a jelen 

szabályzat I. II. III. és IV. függelékét képező dokumentumok határozzák meg.  

6. § Gazdálkodás 

Az EKL fenntartási, működtetési költségeit az egyetemi költségvetés határozza meg. A 

költségvetési keretek felhasználására, valamint minden más gazdasági vonatkozású könyvtári 

tevékenységre az érvényes jogszabályok, illetve az egyetemi szabályozások vonatkoznak. A 

könyvtári állomány nyilvántartásáról, a társadalmi tulajdon védelméről az érvényes 

jogszabályok és a jelen szabályzat függelékeit képező szabályzatok rendelkeznek. Az EKL 

tulajdonának védelméért a könyvtár valamennyi dolgozója felelős.  

7. § Az EKL SZMR függelékei  

I. Az EKL szervezeti felépítése (organogram) 

II. Az EKL Gyűjtőköri Szabályzata 

III. Az EKL Könyvtárhasználati Szabályzata 

1. sz. melléklet: Az EKL hálózat könyvtárainak elérhetősége és 

nyitvatartása 

2. sz. melléklet: Díjtételek 

3. sz. melléklet: Panaszkezelési Szabályzat 

4. sz. melléklet: Beiratkozási és adatvédelmi nyilatkozat 

5. sz. melléklet: A kölcsönözhetőség szabályai 

6. sz. melléklet: A könyvtári tartozások érvényesítése a NEPTUN 

rendszerben 

7. sz. melléklet: A reprográfiai szolgáltatások használata   

IV. Az EKL Levéltár Kutatási Szabályzata 

1. sz. melléklet: Kutatói adatlap 

2. sz. melléklet: Kutatói nyilatkozat a kutatási és adatvédelmi szabályok 

betartásáról 

3. sz. melléklet: Támogatói nyilatkozat 

4. sz. melléklet: Kérőlap minta 

5. sz. melléklet: Levéltári másolatkészítési díjszabás 

V. Az EKL Pénzkezelési Szabályzata 

1. sz. melléklet: Nyilatkozat  

2. sz. melléklet: Adatközlő lap 

3. sz. melléklet: Pénztárátvétel címletjegyzék 
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4. sz. melléklet: Jegyzőkönyv  

5. sz. melléklet: Havi elszámolás KK 

6. sz. melléklet: Havi elszámolás AKK 

7. sz. melléklet: Havi elszámolás MÉKK 

8. sz. melléklet: Havi összesített elszámolás 

 

Záró rendelkezések 

Az itt és a mellékletekben nem szabályozott kérdésekben az érvényes jogszabályokat és a SZE 

szabályzatait kell alkalmazni. 

Az EKL Szervezeti és Működési Rendje a SZE Szervezeti és Működési Szabályzatának 

melléklete. 

Az SZMR az IT által jóváhagyva lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2017. január 30-án 

elfogadott SZMR hatályát veszti.  

 

Győr, 2021. április 26. 

 

Záradék 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárának Szervezeti és Működési 

Rendjét a SZE Irányító Testülete a 2021. április 26. ülésén elfogadta és jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

___________________                  __________________                 __________________ 

    Dr. Földesi Péter                            Dr. Filep Bálint                              Dr. Kovács Zsolt 

             rektor                                            elnök                                        kancellár 


