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Bevezetés 

 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának (továbbiakban: EK) munkája 

eddig szűkebb körben (Egyetem) volt elismert és megbecsült. Munkánkat Balog 

Zoltán, az EMMI minisztere a szakma egyik legmagasabb díjával, a Minősített 

Könyvtár címmel ismerte el 2017. január 22-én. A cím birtokában intézményünk 

továbbra is elkötelezett az eddig elért eredmények megőrzésére, minőségi könyvtári 

szolgáltatások nyújtására.  

Célunk, hogy az egyetemi könyvtári hálózat a munkáját továbbra is sikeresen 

folytassa. Ezt úgy tudjuk elérni, ha a működési elvekben, és a megvalósításban 

egységes álláspontot alakítunk ki. A működésünk alapja az a munkatársi csapat, 

amely nap, mint nap azért dolgozik, hogy a szakmai színvonal ne csökkenjen.  

Könyvtárunk küldetése az egyetem céljainak megvalósulásának támogatása, a 

gazdasági és társadalmi igényekhez alkalmazkodó versenyképes oktatás és a 

tudományos kutatómunka támogatása. Mint nyilvános tudástér, az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten is 

biztosítja a hozzáférést a legfrissebb információkhoz. Kiemelt figyelmet fordítunk az 

oktatók/kutatók munkájának támogatására, a hallgatók megfelelő tanulási 

környezetének kialakítására, megfelelő szakirodalommal való ellátásukra. Az elmúlt 

évben különösen fontosnak tartottuk az egyetemünkön tanuló több, mit 100 külföldi 

hallgató számára az angol nyelvű szakirodalom, és nyugodt könyvtári környezet 

biztosítását.  

A könyvtári minőségi szolgáltatások feltétele, hogy elégedett, kiváló szakmai 

felkészültséggel rendelkező munkatársak dolgozzanak a könyvtárban és ne váljanak 

pályaelhagyóvá.   

 

1. A könyvtári hálózat működése  

 Az EK SZMR-jét a januári szenátusi ülésen elfogadták. Az új SZMR a 

könyvtári hálózat egészére készült, aktualizált, egységes szerkezetben foglalt 

dokumentum lett. A honlapon, a könyvtári blogon és a könyvtár épületén belül 

nyomtatásban is elérhető mindenki számára.  

 A 2016-os év után elmondhatjuk, hogy sikerült az egységes könyvtári hálózat 

kialakítását megvalósítani. A könyvtárak egyenrangú partnerként, azonos 
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működési feltételek mellett – úgy, hogy figyelembe vettük a helyi igényeket is - 

nyújtják a szolgáltatásaikat.  

 A használati szabályzatok egységesítésével, az átjárhatósággal kiküszöböltük 

a többszöri beiratkozást, ugyanazzal az olvasójeggyel a hálózat valamennyi 

könyvtár szolgáltatásait igénybe tudják venni a használók.  

 A könyvtárak között élénk könyvtárközi kölcsönzés folyik, így nem szükséges 

a különböző karokról a nem helyben található könyvtárakat felkeresni.  

 A közbeszerzési törvényben előírtaknak megfelelően az egyetemen csak a 

Központi Könyvtár foglalkozik dokumentumok és irodaszerek beszerzésével. 

Ezzel a tagkönyvtárak feladatait egyszerűsítettük, ugyanakkor a Központi 

Könyvtárra háruló terhek többszörösére növekedtek.  

 A KK és az AKK más-más integrált könyvtári rendszert használ, ezért a 

dokumentumok állományba vétele és a katalogizálás továbbra is helyben 

történik.  

 Elkezdtük a MÉK tanszéki állományának revízióját, illetve feldolgozását. A 

következő év feladatai közé tartozik a raktári állomány áttekintése, 

selejtezése. 

 A MÉK könyvtárában az elmúlt évben bevezettük a szombati nyitva tartást, de 

az első félév azt bizonyította, hogy erre a szolgáltatásra egyáltalán nincs igény 

a használók részéről. Ezért a MÉK könyvtára 2017 szeptemberétől újra csak 

munkanapokon tart nyitva.  

 A munkaköri leírásokat folyamatosan aktualizáljuk, módosítjuk, az új 

munkatársak számára pedig munkakörre vonatkozóan dolgozzuk ki.  

 Valamennyi könyvtárban egységes nyilvántartási és pénzügyi elszámolási 

rendszert vezettünk be (jelenléti ív, munkaidő beosztás, létszámjelentés, stb.).  

 Lehetőség szerint igyekszünk a hálózat valamennyi tagjával napi kapcsolatot 

fenntartani. A MÉK Könyvtárában havonta legalább egy alkalommal több 

munkatárs részvételével segítjük az ottani feladatok szakszerű ellátását. A 

napi kommunikációra a belső blog, e-mail és telefon szolgál.  

 Minden hónap első hétfőjén munkatársi értekezleteket tartunk, melyeken a 

tagkönyvtárak munkatársai is aktívan részt vesznek.   
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2. Minőségfejlesztés – Minősített Könyvtár  

2016 nyarán benyújtottuk pályázatunkat a Minősített Könyvtár címre, melynek 

eredményeként 2017. január 22-én a Vigadó épületében Figula Anikó 

könyvtárigazgató átvehette a megtisztelő cím adományozásáról szóló oklevelet. 

Büszkék vagyunk a címre, amely kötelez bennünket továbbra is a magas szakmai 

színvonalú munkára, illetve a tagkönyvtárak teljeskörű bevonására. A címet 2021-ig 

kaptuk meg. Ebben az időszakban Winkler Csaba sajtótitkár jóvoltából és 

tevékenységének köszönhetően az országos és a helyi média is sokat foglalkozott az 

Egyetemi Könyvtárral és tevékenységével.  

Az elmúlt évben már a Minőségügyi kézikönyv és a Stratégiai tervünk mentén 

végeztük a minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat: 

 MIT ülések szervezése, aktuális feladatok megbeszélése, értékelés. 

 Két belső szakmai napot szerveztünk a minőségügy területén: 1.) Március 31-

én a tagkönyvtárak megismertetése a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszerrel, az éves feladatok megbeszélése, időterv. 2.) Október 25-én 

a lajosmizsei Minőségbiztosítási tréning bemutatása, tapasztalatok, 

újdonságok megismertetése a résztvevő kollégák által (Tóth Zsófia, Hegedüs 

Péter).  

 Ebben az évben a fogyatékkal élők és a külföldi hallgatók körében végeztük el 

a használói elégedettségmérést. A team összeállította a kérdőíveket, 

elvégezte a mérést és értékelést. Ez alapján megállapítható volt, hogy a 

külföldi hallgatók több olyan munkatárssal szeretnének találkozni, aki jól 

beszél angolul, emellett még több angol nyelvű segédanyagot, útmutatót 

várnak el tőlünk.  

 A tagkönyvtárak részvételével, azok bevonásával elkészült a szervezeti 

kultúra felmérése. Elemzése folyamatban van. 

 A szakmai munkakörökhöz összeállítottunk egy kompetenciatáblázatot, 

amelynek az értékelése megtörtént. Ez további feladatokat ró ránk.  

 Folyamatban van a Belső konfliktusok kezelése c. dokumentum elkészítése.  

 Munkánkat a PDCA ciklus szerint folyamatosan ellenőrizzük, ahol szükséges, 

ott elvégezzük a módosításokat.  

 Vezetői ellenőrzést két alkalommal végeztünk, és az ott megfogalmazottak 

alapján a folyamatok leírása, felülvizsgálata megtörtént.  
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3.Gyűjteményszervezés  

3.1.Az állománygyarapításból származó dokumentumok értéke 

Az EK nem önálló költségvetési intézmény, feladatalapú finanszírozás alapján 

működik. Állománygyarapításunk értéke a teljes könyvtári hálózatban, valamennyi 

dokumentumot (könyv, folyóirat, szakdolgozat, ajándék dokumentumok, adatbázisok 

stb.) tekintve 102.293.000 Ft. Ez jelentős gyarapodásnak tűnhet, de ha mindezt az 

egyes dokumentumtípusokra lebontva vizsgáljuk, illetve a beszerzési források 

szerint, akkor nagy eltéréseket tapasztalhatunk (3. 4. ábra).  

Az EK hálózatának állománya a 2017. december 31-i állapot szerint: 416.094 db 

dokumentum (1.ábra), amely tartalmazza az előfizetett 18 adatbázist is, amiből 11 db 

az EISZ-en keresztül érhető el, négy adatbázist egyetemi költségvetésből fizettünk ki, 

három adatbázis pedig csak a könyvtárban érhető el. Az EK dokumentumainak 

összértéke a hálózatban 985.365.705 Ft (2. ábra).  

 

             

1. ábra                  2. ábra 

 

 

Az adott évben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra összesen 

86.636.000 Ft-ot fordítottunk. Ebből könyvekre, térképekre, szabványokra, 

elektronikus dokumentumokra 3.211.928 Ft-ot, folyóiratokra 7.180.986 Ft-ot, míg 

adatbázisokra, online forrásokra összesen 76.243.086 Ft-ot költöttünk (3. ábra) 
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3.ábra 

2017-ben a dokumentum-beszerzés komoly problémát okozott. Egyrészt januárban 

még nem volt érvényes közbeszerzésünk, annak ellenére, hogy már előző év 

júniusában elindítottuk, másrészt a GINOP 2.3.4-15-2016-00003 projekt terhére 

történő dokumentum-beszerzéshez Európai Uniós közbeszerzést kellett kiírni, és ez 

több mint másfél évet vett igénybe. A külső közbeszerző cég sem volt tisztában a 

könyvek, folyóiratok beszerzésének pénzügyi és dokumentációs ismereteivel. Ennek 

következtében a tavalyi állománygyarapításunk nem az elvárásoknak megfelelően 

alakult. Az igényelt folyóiratoknak csak a harmadát sikerült beszereznünk, azt sem az 

év elejétől, csak márciustól. A könyvbeszerzésünk csaknem kimerült a pályázatok 

(NKA, OTKA, EFOP) terhére történő beszerzéssel.  

   

3.2. A könyvtári állomány alakulása  

3.2.1.Könyvek 

A beszerzett dokumentumok száma évről évre csökkenő tendenciát mutat (4. ábra). 

A 2017-es évben a dokumentumok beszerzése a már említett közbeszerzési 

nehézségek miatt egyrészt ad hoc jellegű volt, másrészt csak a pályázatok terhére 

tudtunk új könyveket, folyóiratokat vásárolni. A 2016-ban, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI) Közgyűjteményi Főosztálya által biztosított ODR (Országos 

Dokumentumellátó Rendszer) támogatást is csak 2017 februárjában tudtuk elkölteni, 

ezért már 2016-ban határidő módosítást kértünk és kaptunk. A 2017-es évre még 

mindig nem kaptuk meg az ODR támogatást. A túlbürokratizált közbeszerzés nagyon 

megnehezíti a könyvtárak tervszerű állománygyarapítását, elsősorban a folyóirat-

beszerzés területén. A közbeszerzési pályázat lebonyolításának elhúzódása, a 

dokumentum-szállító partnerek hiánya szintén nehézséget okoz ezen a területen. 

Különösen nagy problémát jelent, hogy az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges 
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szakirodalom beszerzése túl hosszú időt vesz igénybe. Az NKA könyvtámogatási 

pályázata, a Márai-program révén és számos cserekiadvány segítségével jutottunk 

új, ajándék dokumentumokhoz. A Márai-program a továbbiakban is segíti az 

állománygyarapítást, az azonban már gondot okoz, hogy a felajánlott dokumentumok 

témaköre alig egyezik az egyetemünkön oktatott tananyaggal. A listáról elsősorban 

az Öveges Kálmán Gyakorlóiskolának tudtunk gyermekirodalmat biztosítani.  

Ebben az évben megnövekedett az egyéb ajándékkönyvek mennyisége, amelyekből 

csak a gyűjtőkörünknek megfelelőket válogatjuk ki, vesszük állományba és 

szolgáltatjuk. Ajándékként vesszük állományba a hallgatók által készített 

diplomamunkákat és PhD dolgozatokat is. A MÉKK állományának folyamatos 

feldolgozása, selejtezése egész évben jelen volt a munkánkban. Már több tanszék 

állományát áttekintettük, selejteztük és amire szükségünk van, azt állományba 

vettük.   

     

 

4. ábra 

 

Cserekiadványokat a hasonló képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményektől 

kapunk, illetve a SZE oktatóinak megjelent jegyzeteiből, szak- és tudományos 

könyveiből 2 db kötelespéldányra vagyunk jogosultak.  

Alapvető feladatunk a SZE-en folyó oktatás, kutatás, tanulás támogatása, 

szakirodalommal való ellátása, de sajnos az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, 

hogy bár a lehetőségekhez képest mindent megteszünk, mégis nehezen tudunk 

megfelelni ennek a feladatnak.  

2017-ben természetes elhasználódás, rongálódás, tartalmi elavulás jogcímen 1344 

db dokumentumot töröltünk az állományból 437.892 Ft értékben. A legnagyobb 
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mennyiségű törlés a MÉKK-ben történt, ahol elsősorban elavult régi tankönyvek, 

jegyzetek kerültek ki az állományból.  

 

3.2.2. Adatbázisok 

Az Egyetem változatlanul nagy hangsúlyt helyez az adatbázisok előfizetésére. 

Konzorciumi tagként a SZE támogatást kap az EMMI-től annak érdekében, hogy a 

képzési területeket lefedő adatbázisok biztosítva legyenek a 

kutatóknak/oktatóknak/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. A SZE 2017-ben az EMMI-től nettó 58.802.000 Ft állami támogatást 

kapott tartalomszolgáltatásra, összességében pedig bruttó 74.678.540 Ft-ot fizettünk 

ki. Az EISZ keretein belül 11 db adatbázist fizettünk elő. Ebben az évben a jogi kar 

számára pályázati forrásból tudtuk előfizetni a Legal Source adatbázist. Az EISZ 

adatbázisokon kívül két cégadatbázist (Partner RadarGo és a PartnerControl),  az 

Online Szabványkönyvtárat, illetve a Közszolgálati Tudástár adatbáziscsomagot is 

előfizettük. Kínálatunkban szerepel még három adatbázis, ami csak a könyvtárban 

érhető el (NAVA, MAÚT, Katonai felmérések és kataszteri térképek adatbázisa). 

Ebben az évben 19 elektronikusan hozzáférhető teljes szövegű folyóirat 

használatára volt lehetőség. A honlapunkon folyamatosan gyűjtjük, felülvizsgáljuk 

azoknak az adatbázisoknak a listáját, amelyek szabadon, bárhonnan elérhetők, és a 

SZE képzéseihez kapcsolódnak.  

Az éves használati statisztika (5. ábra) azt bizonyítja, hogy érdemes áttekintenünk, 

hogy mely adatbázisokra újítsuk meg az előfizetésünket a következő évre. A jelenlegi 

adatok alapján kijelenthetjük, hogy valamennyi előfizetett adatbázist használják az 

oktatók/kutatók és kisebb mértékben a hallgatók. Természetes, hogy az adatbázisok 

használata nagyon eltérő számokat mutat, hiszen a szakadatbázisokat (pl. ACM, 

BSP, Econlit, stb) szinte csak az adott szakterületek képviselői használják. A 

multidiszciplináris adatbázisok esetében természetes, hogy jóval kedvezőbb 

használati statisztikával rendelkezünk. A Scopus használatáról nincs statisztikai 

adatunk.  
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5. sz. ábra 

 

Az adatbázisok és online források térítésmentes tesztelésére ebben az évben 12 

alkalommal volt lehetőségünk. A szolgáltatók több alkalommal tartottak Budapesten 

információs napot, továbbképzést az új szolgáltatásokról, kínálatukról (EISZ-Elsevier, 

Proquset, stb.). Az azokon az eseményeken résztvevő munkatársak az ott 

elhangzottakat szakmai nap keretében osztották meg a könyvtár munkatársaival.   

 

3.2.3. A megrendelt (kurrens) folyóiratok megoszlása címek (féleség) és 

példányszám szerint 

 

Forma Származás Féleség (címe 

k) 

Példányszám 

 2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 

Nyomtatott 
Magyar 222 165 100 230 200 122 

Külföldi 138 119 33 138 119 43 

Digitális  32 24 19 32 23 19 

Összesen  392 308 152 400 342 184 

1. sz. táblázat 

 

Amint azt a táblázat is mutatja, a nyomtatott folyóirat-megrendelésünk drasztikusan 

csökkent (1. sz. táblázat) mind a magyar-, mind az idegen nyelvűek esetében. 

Ennek legfőbb oka a közbeszerzés elhúzódása, illetve az, hogy több olyan kiadó is 

szerepelt, amelyik nem adott árajánlatot az általa kiadott és forgalmazott folyóiratról, 

ezért azokat nem tudtuk megrendelni. Jelentős probléma, hogy az elmúlt év hiányzó 
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folyóiratait nem tudjuk pótolni, utólag beszerezni. A közbeszerzés lebonyolítása főleg 

a folyóiratok esetében nem életszerű. Magyarországon nincs olyan forgalmazó, 

amelyik egyedül képes lenne a felsőoktatási könyvtárak által megrendelt folyóiratokat 

szállítani, ezért nagy nehézséget okoz ezek beszerzése. Hiába indítjuk el időben a 

közbeszerzés folyamatát, általában csak tavasztól jelennek meg a könyvtárban a 

legfrissebb információhordozók.  

 

4.Könyvtárhasználat 

4.1. Könyvtárhasználók számának megoszlása (2. sz. táblázat) 

 Regisztrált 
használó (fő) 

A regisztrált 
használóból újként 
regisztrált (fő) 

Aktív használó 
(fő) 

KK + DF ÁJKK 8927 2099 8927 

AKK könyvtár  1832 326 1832 

MÉKK 373 31 373 

Összesen 11132 2456 11132 

2. sz. táblázat 

 

A regisztrált (beiratkozott) használók száma az előző évekhez képest csökkenő 

tendenciát mutat, a könyvtárhasználók számában azonban nem mutatható ki ez a 

csökkenés. Az EK-ba azok az olvasók iratkoznak be, akik azokat a szolgáltatásokat 

veszik igénybe, amelyekhez a beiratkozás szükséges (kölcsönzés, szakdolgozatok 

megtekintése, médiabox, kutatószoba használata, stb.), viszont akik a 

dokumentumokat, számítógépes munkaállomásokat helyben használják, azoknak 

nem szükséges a regisztráció. A külső olvasók száma ebben az évben 1436 fő volt, 

ez a szám 5%-kal nőtt az előző évhez képest. A KK-ban érvényes plasztikkártyával 

működő beléptető kapu működik. 2017 óta a MÉK könyvtárában is integrált könyvtári 

rendszerben valósítjuk meg a beiratkozást/kölcsönzést. Külső olvasóink jelentős 

része más felsőoktatási intézményben tanuló hallgató, de használóink között 

megjelentek az általános- és középiskolás diákok is. Nyilvános könyvtárként nem 

csak a városból, de a régióból és Szlovákiából is fogadjuk az olvasókat. A DF ÁJK és 

a MÉK könyvtára nem nyilvános könyvtár.  

 

A médiatár és a kutatószobák népszerűsége folyamatosan nő. A média-boxokat 

2017-ben 241 alkalommal összesen 387 fő használta, a kutatószobákat pedig 588 
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fő vette igénybe. A hosszabb időre kibérelhető kutatószobák különösen a hallgatók, 

külső olvasók, oktatók-kutatók körében népszerűek. Hallgatóink közül egyre többen 

veszik igénybe a nyugodt tanuláshoz, munkához a KK második szintjét. Ezekben a 

boxokban van lehetőség videó-konferenciák tartására és speciális adatbázisok (pl. 

ARCANUM-katonai térképek) használatára is. A médiatár és a kutatószobák 

használatának szintén feltétele a könyvtári tagság.  

 

4.2. Könyvtárhasználat az alapszolgáltatások tükrében (3. táblázat) 

 KK DF ÁJKK  AKK  MÉKK  

Kölcsönzött dokumentumok száma 
összesen (db) 

48 820 2 785  22 054 2 785 

Személyes (helyben) használat 
összesen (db) 

289 356 5 526 103 100 1 998 

Internet-használat (db)* 131 421  55 320  

Távhasználat (telefon, fax, e-mail)** 
alkalom 

45 801  10 923  

OPAC, honlap használat (db)*** 204 365  127 091  

Referensz kérdések száma (db)  18 520 437 4 270 229 

3. sz. táblázat 

*ebben az adatban nincs benne az e-ZH-n, e-vizsga internet használata. A DF ÁJKK-ban és a MÉKK-

ban sajnos nagyon kevés lehetőség van az internet használatára a könyvtárban, a hallgatók inkább 

saját gépen, wifin keresztül, sok esetben a KK-ban oldják meg az ilyen jellegű feladataikat.   

**Nincs adat a DF ÁJKK, és a MÉKK esetében 

***A DF ÁJKK és a MÉKK-nak a KK-val közös az integrált könyvtári rendszere, a katalógusa, így ezek 

használatára nincs külön adat.  

 

A könyvtárhasználati adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a Széchenyi István 

Egyetem hallgatói szívesen látogatják a könyvtárainkat. Az év második felében (őszi 

szemeszter) látványosan megnőtt a külföldi hallgatók száma nemcsak az egyetemen, 

hanem a könyvtárban is. Szeretik a nyugodt tanuló-környezetet, és megelégedésükre 

szolgál, ha nincsenek nyelvi nehézségek. Az alagsorban lévő tanulóbox-ok és a 

földszinten található „szigetek”, kiválóan alkalmasak csoportos tanulásra, team-

munkára. Az első és második emelet a csendes, elsősorban egyéni tanulás színtere.  

Az AKK-ban a használók szintén szívesen töltik az idejüket a szép, esztétikus 

környezetben, a barátságos kiszolgálás, segítőkészség, a tájékoztatás minősége az, 

ami miatt szívesen látogatják a könyvtárat az olvasók. 
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A DF ÁJK és a MÉK könyvtára esetében elsősorban az informatikai ellátás 

fejlesztésére van szükség. Ezeken a helyeken a számítógépek elavultak, lassúak, a 

hallgatók nem szívesen dolgoznak rajtuk. Terveink között szerepel a MÉK 

könyvtárában egy olvasóterem kialakítása.   

 

2017-ben összesen 237 napon tartott nyitva az EK, ami átlagosan 1688 fő/nap 

látogatást jelent az EK hálózatában. Ezeket az adatokat vizsgálva látható, hogy nem 

egyforma a leterheltség, és a könyvtárak tekintetében is nagy az eltérés. A legtöbb 

látogató a KK-ban (1221 fő/nap) fordult meg, az AKK-ban 435 fő/nap, a DF ÁJKK-

ban 23 fő/nap, a MÉKK-ban pedig 8 fő/nap az átlag. A könyvtárban eltöltött 

legkevesebb idő körülbelül napi 30 perc, a legtöbb napi 6-7 óra. Naponta közel 

100 referensz kérdésre válaszoltak a szaktájékoztatók a könyvtári hálózatban, amely 

szintén nagy eltéréseket mutat könyvtáranként. A 2017-es évben a könyvtári nyitva 

tartások számát nagyban csökkentette, hogy Győr adott otthont az Ifjúsági Olimpiai 

Fesztiválnak (EYOF), s az Egyetem és környéke az egyik központi helye volt a 

rendezvénynek. Könyvtárunk a médiaközpontnak adott otthont, így már július elejétől 

zárva tartottunk.   

 

Továbbra is népszerűek a 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások (előjegyzés, 

hosszabbítás, online tájékoztatás, online könyvtárközi kérés, naprakész 

információszolgáltatás, stb.). A KK-ban a könyvtári terek kialakításából adódóan a 

dokumentumállomány több mint kétharmad része a raktárban lett elhelyezve, 

amelyhez a használók kérőlapok kitöltése után férhetnek hozzá. A legtöbb raktári 

kérés továbbra a könyvekre és a szakdolgozatokra vonatkozott, pedig a 

szakdolgozatok 2015 óta digitálisan, dedikált számítógépeken érhetők el nem csak a 

KK-ban, hanem az AKK-ban és a MÉKK-ban is. Lényegesen csökkent ugyanakkor a 

nyomtatott folyóiratok raktári kérése. Ennek egyrészt a beszerzési nehézségből 

adódó hiányok, és az interneten is teljes szöveggel elérhető cikkek növekvő száma 

az oka.  

 

A könyvtárak heti nyitva tartása (a KK-ban 54 óra, az AKK 45,5 óra, a DF ÁJKK-

ban 40 óra és a MÉKK-ban 38 óra) igazodik az olvasói szokásokhoz. 

Időszakonként felmerül a 19 óra utáni, illetve a vasárnapi nyitva tartás kérdése. Erre 

vonatkozóan több alkalommal kérdeztünk rá az olvasók körében, de egy-két 
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kivételtől eltekintve nem mutatkozott rá jelentős mértékű igény, aminek oka lehet, 

hogy a hallgatóink könyvtárhasználói szokásai eltér a fővárosban tanuló hallgatók 

szokásaitól. Nálunk a szorgalmi időszak végén a hallgatók többsége hazaköltözik, és 

csak a vizsgákra utazik vissza. Felmérések bizonyítják, hogy a vizsgaidőszakban az 

átlagosnál alacsonyabba könyvtár látogatottsága.  

  

4.3.Könyvtárközi kölcsönzés 

Az EK egyik legfontosabb szolgáltatása a könyvtárközi kölcsönzés (4. sz. táblázat). 

Nyilvános könyvtárként országos szinten napi kapcsolatban állunk a központi 

rendszerbe bekapcsolódó könyvtárakkal. Ugyanakkor úgy tapasztaljuk, hogy az ODR 

egyre elterjedtebb használata ellenére sok partnerünk még mindig ezen kívül intézi a 

könyvtárközi kölcsönzését.  

 

Dokumentum-

típusok 
Könyv 

Folyóirat-cikk 

(digitális) 
Összesen 

 
ODR-en 

keresztül 

ODR-en 

kívül 

ODR-en 

keresztül 

ODR-en 

kívül 

ODR-en 

keresztül 

ODR-en 

kívül 

Küldött kérés 
(EK kérte) 

195 49 66 57 261 106 

Beérkezett 
kérés (EK-tól 
kérték) 

201 161 28 61 229 

 

222 

Mindösszesen     396    210      94   118 490 328 

4. sz. táblázat 

A könyvtárközi kölcsönzés esetében még mindig a könyvek vezetik a statisztikát, de 

akinek folyóiratcikkre van szüksége, annak a legtöbb könyvtár már digitalizált 

formában küldi azokat. Mind a beérkezett, mind a küldött kérések teljesítése közel 

100%-os eredményt mutat a 2017-es évben. A táblázatból az is látszik, hogy jelentős 

igény van a folyóiratokra, hiszen ebben az évben több mint 100 folyóiratcikket 

kértünk a partnerkönyvtáraktól. Erre azért volt szükség, mert a mi könyvtárunk 

folyóirat-beszerzése a korábban említett közbeszerzési nehézségek miatt hiányos 

volt.  

Az ODR-en keresztül történt kölcsönzések több mint 90%-át a Központi Könyvtár 

végzi (5. sz. táblázat), ugyanis egy munkatárs intézi a KK és az AK könyvtárközi 

kölcsönzését.  
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Dokumentum- 

típusok 

Könyv (eredeti dok.) Folyóirat cikk 

(digitalizált) 

Összesen  

 KK AK MÉK KK AK MÉK  

Küldött kérés (EK 

kérte) 

124 31 40 51 12 3 261 

Beérkezett kérés 

(EK-tól kérték) 

118 83 0 20 7 1 229 

Összesen: 242 114 40 71 19 4 490 

5. sz. táblázat 

 

A Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA) a KK állományából 2017 db, 

az AKK állományából 429 bibliográfiai rekord került betöltésre. Az EMMI ODR 

támogatása 2017-ben – számunkra ismeretlen ok miatt – elmaradt. A 2016-ban 

kapott támogatást viszont a közbeszerzés elhúzódása miatt csak 2017 februárjában 

tudtuk elkölteni. A 2016-ban kapott támogatás összesen 300.000 Ft volt, melyből 

110.400 Ft-ot postaköltségre, 189.600 Ft-ot dokumentumvásárlásra fordíthattunk. A 

feladat racionalizálása érdekében az AKK-ban is bevezettük a honlapunkon elérhető 

online könyvtárközi kérőlap használatát, amely egyre népszerűbb a használók 

körében.  

 

4.4. Használó-képzés 

Az EK nagy hangsúlyt helyez a használók képzésre. Tapasztaltunk, hogy azok a 

könyvtárhasználók, akik részt vesznek valamelyik tanfolyamon vagy eligazításon, 

sokkal önállóbbak lesznek a feladataik megoldásában. Ebben az évben a sikeres 

EFOP -3.4.3-06 projekt egyik alprojektjének keretében lehetőségünk volt még 

nagyobb hangsúllyal a tanórák megszervezésére. Háromféle tematika alapján 

végeztük a használó-képzést, attól függően, hogy mire volt igény. A külföldi hallgatók 

részére angol nyelvű könyvtárhasználati órákat és adatbázis-használati órákat 

tartottunk 6 alkalommal. A 15 órás kurzust az idő rövidsége miatt már nem tudtuk 

elindítani. A KK-ban 16 alkalommal, az AKK-ban 5 alkalommal tartottunk közel 

1500 hallgatónak könyvtárhasználati és kutatás-módszertani, adatbázis-

használati órákat. Évek óta rendszeresen részt veszünk a TMDK felkészítő 

programban. Ebben az évben 2 alkalommal 3-3 órás időtartamban 76 főnek 

tartottunk felkészítést kutatásmódszertan, adatbázis-használat témában. Ezeket 
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az órákat pedagógus végzettséggel is rendelkező könyvtáros munkatársak 

tartják. 

A használó-képzés minden munkatárs feladata. Nemcsak a tanórák keretében, 

hanem az egyéni oktatások, használó-képzések is (katalógushasználat, adatbázis 

használat, könyvtári rendszer megismertetése, stb.) jelentősek. Éppen ezért 

valamennyi munkatársnak ismerni, és tudni kell bemutatni a könyvtár szolgáltatásait, 

azok igénybe vételének lehetőségeit. A könyvtárhasználók szempontjából fontos, 

hogy pontos és használható információt kapjanak.  

 

4.5. On-line tájékoztatás: Libinfo, iShare24,  

Az on-line tájékoztatás a korábbi évek egyik legsikeresebb és nagyon kedvelt 

szolgáltatása. Ezt nemcsak a SZE, hanem más felsőoktatási intézmények hallgatói is 

szívesen veszik igénybe. Szolgáltatásunk kialakítását a Libinfo (Magyar Könyvtárak 

Internetes Tájékoztatása) inspirálta. Az iShare24 tájékoztatást két munkatárs végzi. 

Az online beérkezett kérdésekre/témákra a beiratkozott olvasó 24 órán belül 

megkapja az ajánlott irodalomjegyzéket az EK gyűjteményéből. Az iShare24 

szolgáltatásban 2017-ben 11 új irodalomjegyzék készült. Ez a szám ugyan elmarad a 

korábban megszokottaktól, ám az ismétlődő kérdések miatt egyre több válasz kerül 

be az archívumba, ahonnan az igénylők újból és újból letölthetik azokat. letöltik. Az 

archívum tartalma folyamatosan bővül. A Libinfo szolgáltatásai technikai okok miatt 

szünetel.  

 

4.6. Iparjogvédelmi tájékoztatás (PATLIB) és információbróker szolgáltatás 

A PATLIB Központ, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett 

szellemitulajdon-védelmi információs pontja 2012 januárjában költözött a KK-ba. A 

szolgáltatást két szakképzett iparjogvédelmi tanácsadó látja el. A szolgáltatást az 

iroda ügyfélszolgálati idejében hetente két alkalommal lehet igénybe venni, de 

előzetes telefonos egyeztetés után a tanácsadó más időpontban is fogadja az 

ügyfeleket. A tanácsadó feladata információszolgáltatás, iparjogvédelmi, 

szabadalmaztatási tájékoztatás, tanácsadás nyújtása, információbrókerként 

témafigyelés, irodalomkutatás, trendfigyelés, stb. Folyamatosan aktualizálja a 

honlapot (http://patlib.sze.hu), kezeli a szellemi tulajdon-védelmi kézikönyvtárat, 

népszerűsíti a szolgáltatást.  

 

http://patlib.sze.hu/
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Tájékoztatási 
    

Tájékoztatás 

terület Telefonos Személyes E-mail Összesítés adatbázisból 

          /téma 

Általános 
tájékoztatás 

1 13 1 15 
 

Szabadalom 1  7 2 10 2 

Használati 
minta  

 4 1 5 
 

Védjegy   2 6 8  

Szerzői jog 1  1 1 3 
 

Összes ügyfél 
(fő/év) 

3 27 11 41 2 

  

6. sz. táblázat 

    

Az adatok azt bizonyítják, hogy egyre elterjedtebb a szolgáltatás nemcsak a SZE-n, 

hanem a cégek között is (6. sz. táblázat). Szolgáltatásunk népszerűségét jelzi, hogy 

az építészhallgatók tanóra keretében ismerkedtek meg a szerzői jogi, iparjogvédelmi 

kérdésekkel. 2017-ben két tanórán összesen 26 fő vett részt.  

Az információbróker szolgáltatást elsősorban az egyetem oktatói/kutatói veszik 

igénybe. Ez a szolgáltatás jelenleg a különböző pályázatok benyújtásához nyújt 

segítséget.  

 

4.7. Fénymásolás, sokszorosítás 

Az EK-ban két multifunkciós gép működik: az egyik KK-ban, a másik az AKK-ban 

került elhelyezésre. A plasztikkártya segítségével a könyvtárhasználó a szerzői jogi 

szabályozást figyelembe véve másolhat, szkennelhet és nyomtathat önállóan. E 

szolgáltatás igénybevételéhez szintén szükséges a könyvtári tagság. A szolgáltatás 

népszerű a használók körében. Bár a gépek használata egyszerű, sok esetben a 

lépésről lépésre történő leírás sem segít az olvasónak, így a könyvtárosok 

készségesen segítenek az eligazodásban. A szolgáltatás biztosítását nehezíti, hogy 

a SafeQ rendszerben működő pénzfeltöltő elavult, egyre többször van vele probléma.  

  

4.8.Elektronikus ZH-k, vizsgák a KK-ban  

A ZH-k, vizsgák lebonyolításának kialakult rendje van a Központi Könyvtárban. 

Egyszerre 220 számítógépes munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére, de az 

egyidejű belépés a rendszerbe már problémát okozhat. Elavult a szerver, a 

terminálok. Az oktatók a lépcsőzetes beléptetés mellett esetenként 6-8 órán keresztül 
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is vizsgáztathat. A könyvtári nyitva tartás és folyamatos szolgáltatás mellett az olykor 

1000-1200 fő vizsgáztatásának megszervezése komoly logisztikai feladatot igényel. 

A Moodle rendszerben 35 alkalommal, kb. 50-1300 fő/alkalom, a Coedu 

rendszerben 28 alkalommal kb. 700-1300 fő/alkalom vett részt zárthelyin illetve 

vizsgán. Az adott évben a tanév rendje szerint 6 olyan e-ZH nap volt, amikor a 

könyvtár a ZH-k alatt zárva tartott. Az AKK-ban is egyre gyakrabban vették igénybe a 

könyvtárat oktatáshoz vizsgáztatáshoz.   

 

5.Oktatástámogatás, kutatástámogatás, tudománymetria 

5.1. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), szakreferensi hálózat  

 

Szakreferensi hálózatunk öt éve működik. Célja az oktató/kutató munka közvetlen 

támogatása (MTMT), az oktatók és könyvtárosok közötti rendszeres információcsere 

és együttműködés elmélyítése. A humánerőforrás változásai miatt a tanszékeken a 

szakreferensek személyében is időnként változások vannak. Ebben az évben ezen a 

területen is több változás történt. A SZE szervezeti struktúrájának változását 

folyamatosan követjük, az egyetem historikus modulját ennek megfelelően alakítjuk. 

Az intézményi adminisztrátor júniustól Zsömle Viktor munkatársunk, aki az MTMT 

Központ munkatársaitól személyes és távoktatásban is részesült. A Petz Aladár 

Megyei Oktató Kórház csatlakozott az MTMT-hez, a szakmai módszertani segítséget 

a KK-tól kapják. 

Ebben az évben változott az MTMT szervezeti felépítése is. Az Akadémiai Törvény 

megjelenése után bárki regisztrálhat az MTMT-be, így ez olyan mértékben 

megnövelte a tagok/intézmények mennyiségét, hogy a régi szerezeti működés már 

nem volt hatékony. Az új szervezeti struktúrában az MTMT élén a Tudományos 

Tanács áll, melynek tagjait a felsőoktatás részéről az MRK delegálja. Jelenleg 

szavazati joggal rendelkező tagja egyetemünk rektora, Dr. Földesi Péter. Az MTMT 

stratégiai döntések az MTMT TT-ben. Az MTMT Koordinációs Testületében a 

felsőoktatási intézményeket az EKK (Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma) 

elnöke képviseli.   

Jelenleg a KK-ban nyolc fő, az AKK-ban két fő, a DF ÁJKK-ban egy fő, a MÉKK-ban 

szintén egy fő látja el a szakreferensi feladatokat.  

2017-ben 82 fő regisztrált az MTMT-be. Telefonon és e-mailben napi kapcsolatban 

állunk az oktatókkal, akik több mint 600 alkalommal keresték fel személyes 



18 

 

konzultáció keretében a szakreferenseket. Ez is azt mutatja, hogy egyre jobban 

megnő a jelentősége az MTMT-nek. Ebben az évben két alkalommal (június és 

november) volt arról szó, hogy a jelenlegi rendszert leállítják és megtörténik az 

átállás az MTMT2-re. Sajnos a tesztelések alapján olyan sok hiba merült fel, hogy 

még maradtunk a régi rendszernél. Az új rendszer megismerésére szerveztünk 

szakmai napot, tanuljuk, ismerkedünk vele, ugyanis azt látjuk, hogy bizonyos 

szempontból egyszerűbb, más szempontból bonyolultabb a jelenleginél. 

Információink szerint talán 2018 nyarán megtörténik az átállás.  

   

A SZE publikációs tevékenységének adatai 

Közlemények 2017-ben 2017. december 31. 

csak szerzőkhöz rendelt összes közlemények száma 3 337 45 590 

szerzőn keresztül intézményhez rendelt publikációk száma 1 564 24 130 

közvetlenül csak az intézményhez rendelt publikációk száma 263 6 642 

csak szerzőkhöz rendelt összes közlemények idézői 850 83 553 

hitelesített 9 1 024 

7. sz. táblázat 

 

A publikációk, idézők több mint 85%-át a szakreferensek töltötték fel, esetenként az 

oktató kérésére idézőket is kerestek. Megnehezíti a munkát, ha hiányos, pontatlan 

adatokat kapunk. 

Az MTMT vállalta, hogy a Web of Science adatbázisból WoS-XML automatikus idéző 

importot negyedévente letölti minden tagintézmény számára. A szakreferensek 

feladata ebben az esetben az, hogy ellenőrizzék le az adatokat, illetve állítsák be a 

függő/függelten idéző jelöléseket.   

 

5.2. MATARKA, cikkbibliográfia  

A MATARKA a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel. 

Az adatbázist a miskolci egyetemi könyvtár fejlesztette ki, több mint 10 éve. A KK-

ban jelenleg egy munkatárs végzi a feladatot, aki 2017-ben 7 folyóiratból 179 cikk 

bibliográfiai adatával növelte az adatbázist, és 135 cikk adatainak módosítását 

végezte el. Az adatbázis több szempontú keresést tesz lehetővé, és sok esetben a 

bibliográfiai adatok mellett a publikáció teljes szövege is letölthető.  
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Az AKK-n a képzésekhez kapcsolódóan a megrendelt és az interneten elérhető 

folyóiratokból évek óta építik a cikkbibliográfiát. 2017-ben 38 folyóirat, 456 tétele 

került feldolgozásra. Jelenleg 14 540 tétel szerepel az adatbázisban.     

 

6.Szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

6.1. HUNTÉKA, ALEPH könyvtári integrált rendszerek 

A szolgáltatások fejlesztésére irányuló feladataink folyamatosak. A KK-ban, a DF 

ÁJKK-ban és a MÉKK-ben a HUNTÉKA, az AKK-ban az ALEPH integrált könyvtári 

rendszer működik. A HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer az elmúlt évben több 

alkalommal nem működött. Egyrészt a fejlesztők a MONGUZ (Qulto) Kft., másrészt a 

szervereink hibáiból. A hibákat igyekszünk nagyon rövid időn belül orvosolni, hiszen 

csak így tudunk tájékoztatni, kölcsönözni, feldolgozni, stb. Közösen dolgozunk annak 

érdekében, hogy felhasználóbarát legyen a katalógusunk, illetve folyamatosan 

keressük azokat a megoldásokat, melyek a könyvtárosok munkáját is megkönnyítik. 

A felmerült hibák kijavítása állandó és folyamatos munkát igényel.  

Az ALEPH könyvtári integrált rendszer is folyamatos fejlesztés alatt áll. Az ALEPH 

rendszert használt könyvtárak MACS (Magyar Aleph Csoport) csapata is közösen 

dolgozik a fejlesztéseken, amelybe az AK munkatársai is bekapcsolódtak.   

 

6.2. Repozitórium, e-dokumentumtár  

Kiemelt feladatunk a repozitóriumunk, a SzERep fejlesztése. Ebben a feladatban 

szorosan együttműködünk a MONGUZ Kft-vel és az Infoartnet Kft-vel. Ebben az 

évben már zökkenőmentes volt az e-szakdolgozatok megtekinthetősége az AKK-ban 

és a MÉKK-ben is. 2015-től a szakdolgozatok az EK-ban kizárólag digitalizálva 

érhetők el. A korábbi években készült nyomtatott szakdolgozatok feldolgozása 

folyamatosan történik.  

A SzERep-ben, az MTA által minősített repozitóriumban jelenleg PhD dolgozatok, 

publikációk, e-tananyagok, szakdolgozatok kerültek elhelyezésre. 2014 áprilisában 

rektori utasítás rendelkezett a PhD dolgozatok elhelyezéséről a repozitóriumban, és 

a DOI azonosítókkal való ellátásáról.  

Adatok a SzERep-ről:  

 2017. december 31-ig 179 db DOI azonosítóval ellátott PhD dolgozat került be 

az adatbázisba.  

  Az adatbázis nyilvános, bárhonnan elérhető. (http://phd.szerep.sze.hu) 

http://phd.szerep.sze.hu/
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 A SZE-en készült elektronikus tananyagok feltöltése folyamatos. Jelenleg 104 

db e-tananyaghoz férnek hozzá az érdeklődők az adatbázisban PDF 

formátumba (szöveg+kép) és zip fájlba (videók). Ebben az évben nem került 

be a repozitóriumba új e-tananyag. Az adatbázis nyilvános, bárhonnan 

elérhető. (http://etananyag.szerep.sze.hu) 

 A szakdolgozatokat az EK honlapján a Diplomaleadó felületen keresztül egy 

ideiglenes tárhelyre töltik fel a hallgatók. Erről a helyről akkor kerül át a 

repozitóriumba, ha a tanszéki ügyintéző „Záróvizsgázottra” állítja. Ezek 

áttöltése folyamatban van a http://szakdolgozat.szerep.sze.hu adatbázisba. Az 

e-szakdolgozatok száma meghaladja a 3700 darabot, amelyet dedikált 

számítógépeken itt helyben tekinthetnek meg az érdeklődők.   

 A diplomafeltöltéssel, áttöltéssel kapcsolatban az útmutatókat folyamatosan 

frissítjük.  

 A diplomafeltöltéssel kapcsolatban a tapasztalatokat (hallgatók, ügyintézők, 

könyvtárosok) összegezzük és amennyiben szükséges, és lehetséges a kért 

módosításokat megvalósítjuk. 

 Az év folyamán két alkalommal hívtuk a tanszékek ügyintézőit konzultációra. 

Tapasztalatunk az, hogy a lehetőséggel éppen azok a munkatársak nem 

élnek, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Éppen ezért a 

szakdolgozatok leadási idejében sok hallgató a könyvtárosokat keresi, hogy 

segítsenek a szakdolgozatok feltöltésében, pedig ez az ügyintézők feladata 

lenne.  

 Az e-dokumentumtár népszerűségét a használati adatok is bizonyítják. A KK-n 

kívül az AKK-ban és a MÉKK-ban is elérhetők dedikált számítógépeken a 

szakdolgozatok. A szerzői jogokat figyelembe véve ezeket csak megtekinteni 

lehet, nem tudják letölteni, elmenteni. A SzERep oldalát 20589 látogató  

147 166 alkalommal tekintette meg. 

 Ebben az évben országos, egyetemi, tanszéki és oktatói szinten több 

alkalommal került szóba a plágiumkereső szoftver beszerzése. Az EMMI 

felmérést készített a felsőoktatási intézményekben a témával kapcsolatban. 

Jelenleg  az körvonalazódik, hogy egy egységes szoftver központi 

(minisztériumi) beszerzésére és finanszírozására lenne szükség a magyar 

http://etananyag.szerep.sze.hu/
http://szakdolgozat.szerep.sze.hu/
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felsőoktatásban. Az MRK már megalakított egy plágium bizottságot, amelynek 

feladata ebben a témában egy projekt kidolgozása.  

 

7. Bekapcsolódás az egyetemi programokba  

Az EK valamennyi tagkönyvtárának fontos feladata, hogy tevékenyen részt vegyen a 

SZE életében:  

 2017. január 11-én a Nyitott Kapuk Napja rendezvényen a saját könyvtári 

standon mutattuk be a szolgáltatásainkat. Plakátok, szórólapok szintén 

készültek, s a programok között szerepelt az új könyvtár bemutatása két 

alkalommal. Emellett az AKK-ban is nyitott kapuk voltak, bárki bemehetett, 

megnézhette, tájékozódhatott a könyvtárban.  

 Március 1-jén az AKK-ban a Győri Műhely vitaestjére került sor.  

 Április 12-én a Deák Ferenc Középiskola az Informatikai napját immár 4. 

alkalommal SZE-en, elsősorban a KK-ban tartotta. A diákok a könyvtár 

informatikai rendszerét, szolgáltatásait, az informatikus kollégákkal a 

szuperszámítógépeket ismerték meg. Közel 100 diákot láttunk vendégül.  

 Április 11-12. között 7. alkalommal adott helyet a KK a Gépész-, 

Mechatronikai- és Járműmérnök Hallgatók Országos Konferenciájának.  

 A tavalyi évben első alkalommal került megrendezésre június 28-29-én a 

Mobilis és az Egyetem közös szervezésében a Gyermekegyetem. A KK-ban 

két alkalommal fogadtuk az általános iskolás gyermekeket, akik játékos 

könyvtárbemutatón is részt vettek.   

 Augusztus végén bekapcsolódtunk a „Gólyahét” programjába, 

könyvtárlátogatáson fogadtuk a leendő elsőéves hallgatókat.  

 Szeptember 29-én a Kutatók éjszakája egyetemi programhoz kapcsolódóan 

hatodik alkalommal szerveztük meg a Kiskönyvtárosok éjszakáját általános 

iskoláknak. „Állati csete-paté” címmel körbejártuk a földrészek állatvilágát. A 

gyerekek játékos formában mérhették össze a tudásukat. A vetélkedőn 11 

csapat vett részt a megyéből.  

 Október 2-án ünnepélyes keretek között Matusz Károly MTI fotós hagyatékát 

fia az egyetemnek ajándékozta. A több ezer fotó negatívját jelképesen Dr. 

Földesi Péter rektor és Dr. Filep Bálint kancellár vette át. A gyűjtemény a 
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könyvtárban került elhelyezésre. Ezzel kapcsolatban további feladatok 

vannak, elsősorban ezek digitalizálása.   

 November 6-án második alkalommal a Központi Könyvtár adott otthont az 

AUDI HR-es munkatársainak a Felkészülés az állásinterjúra c. program 

lebonyolítására. Hallgatóinkat készítették fel az állásinterjúkra. 

 

8. Könyvtári PR  

 Az EK-ban bekövetkezett személyi változás ellenére a könyvtár honlapja 

folyamatosan aktualizálódott az új információkkal.   

 Az EK 2012 óta folyamatosan jelen van a közösségi oldalon, a facebook-on. 

Naponta új és aktuális információkat osztunk meg a látogatókkal. 2017-ben 

több mint 100 aktuális bejegyzésünk volt.  

 Az elmúlt évben 6 iskolai csoport látogatta meg a könyvtárat. Ők elsősorban 

Győrbe látogató kiránduló osztályok, az ország különböző részeiről. A 

könyvtár épülete még mindig vonzó látványosság a Győrbe illetve az 

egyetemre érkező látogatóknak is.  

 A SZE-re érkező külföldi vendégek is szívesen látogatják meg a könyvtárat.  

 Az olvasóteremben 14 tematikus kiállítást rendeztünk neves napokhoz, 

eseményekhez, emberekhez kapcsolódóan. A kiállításokat összeállító 

munkatársunk igyekezett minél több érdekességre felhívni a könyvtárlátogatók 

figyelmét.  

 A Központi Könyvtár változatlanul kedvenc hely a különböző fotózásokhoz, 

legyen ez egyetemi PR anyag, vagy esküvő, vagy cégbemutató, stb.  

 Az újonnan beszerzett dokumentumokból válogatva rendszeresen kiállítást 

készítünk, a honlapunkon pedig az „Új beszerzéseink” menüpont alatt fel is 

tüntetjük azokat. Új beszerzésekre az olvasók is tehetnek javaslatokat.  

 Rólunk írták 2017-ben: Az, hogy az EK megkapta a Minősített Könyvtár címet, 

ez egy kicsit ránk irányította a sajtó figyelmét is. Ezt bizonyítja a megjelent 

sajtó mennyisége is.  

Díj az Egyetemi Könyvtárnak 

In: Kisalföld, 2017.01.26.  

Földvári Gabriella: Nem csak az egyetemistákat várják a campus minősített 

könyvtárába 

In: Győr+ Online (2017, 7. évf. 4. sz.), p. 14. 

http://ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_01_27.pdf
http://ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_01_27.pdf
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Kitüntették a győri Széchenyi-egyetem könyvtárát. 

In: Győr+ Rádió (2017. január) 

Rangos elismerés a könyvtárnak.   

In: Győr+ TV (2017. január 25.) 

Önbizalmat és erőt ad a cím. 

In: Győr+ TV (2017. január 27.)  

Riport Figula Anikó könyvtárigazgatóval 

In: Kossuth Rádió, 180 perc (2017. január 30.)  

 
9. Közösségi szerepvállalás 

Könyvtárunk csatlakozott azon intézményekhez, amelyek az Iskolai Közösségi 

Szolgálat program keretében középiskolás diákokat fogad. 2016-ban két újabb 

iskola kötött velünk megállapodást, így már 8 győri középiskolával van 

megállapodásunk. Alkalmanként 2-4 tanuló napi 2-4 óra időtartamban dolgozik 

nálunk. Raktárosi, ruhatárosi, egyéb adminisztrációs feladatokat látnak el. Ebben az 

évben 12 diák, közel 150 órát töltött a könyvtárban. A tanulók a KK mellett az AKK-

ban is dolgoztak. Ez azért is szép szám, mert az EYOF ideje alatt a diákok a 

sportrendezvényen is teljesíthették az 50 órájukat.  

 

10. Továbbképzések, képzések, szakmai konferenciák 

Az EK elkészítette továbbképzési tervét, de a szűkös anyagi források és a 

humánerőforrás csökkenéséből adódó helyettesítések miatt nehéz megvalósítani. 

Nagy hangsúlyt helyezünk a minőségügyi képzésekre, lehetőség szerint ezeket 

támogatjuk. Az akkreditált képzések mellett fontosnak tartjuk mind a belső 

továbbképzéseket, mind a szakmai szervezetek által nyújtott egy-egy napos 

képzéseket, konferenciákat: 

 Három alkalommal belső továbbképzést tartottunk valamennyi munkatárs 

számára. Ebből kettő a minőségbiztosításról, egy pedig az MTMT2-vel való 

ismerkedésről szólt.  

 Március 1-jén az OSZK-ban Szakmai ismeretek és készségek- átalakuló 

hivatás c. konferencián vettünk részt egy fővel. 

 Március 21-én 4 fő munkatárs vett részt a KSH könyvtárában a 

Szakkönyvtárak seregszemléje konferencián.   

 Fiatal munkatársunk élt az ERASMUS-program nyújtotta lehetőséggel, és 

március 20-25 között Franciaországban, Le Havre-ban az egyetemi könyvtár 

https://soundcloud.com/user-990025914/0124-minositettkonyvtar
https://www.youtube.com/watch?v=8BkLscQLPbE
https://www.youtube.com/watch?v=SGEaqvAuork
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vendége volt. Látogatásáról vetítettképes előadásban számolt be a 

munkatársaknak.  

 Április 26-28. között két munkatársunk Mátraházán kétnapos szakmai fórumon 

vehetett részt. Ennek folytatása volt ősszel, a Ment-e a világ elébb? 

Változások a tudományos könyvtárak szolgáltatásaiban, új fejlesztési irányok 

c. konferencia a KSH könyvtárában, ahol szintén két fő vett részt. Mindkét 

Konferencia az NKA támogatásával valósult meg.  

 Egy munkatársunk okleveles informatikus-könyvtáros (mesterképzés), egy 

munkatársunk informatikus –könyvtáros (BA) végzettséget szerzett.   

 Július 6-8-án a Könyvtárosok Vándorgyűlésén, Miskolcon egy fő vett részt. 

A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a tagok részvételi díjat 

fizette. 

 Augusztus 30-án a KK-ban az Ex-Lh új fejlesztéseivel ismerkedhettünk meg. 

Az AKK munkatársa részt vettek november 16-án MACS ülésen, ahol az 

ALEPH integrált könyvtári rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeiről 

tartottak konzultációt.  

 Szeptember 12-14. között két munkatársunk Minőségbiztosítási tréningen 

vett részt Lajosmizsén. A programot az NKA támogatta.  

 Szeptember-december között az EFOP 3.4.3-016 projekt keretében a 

könyvtári alkalmazottak 25 órás alapfokú angol nyelvtanfolyamon vettek részt. 

A 10 fő sikeresen befejezte a tanfolyamot.   

 Október 4-én az ELTE könyvtárában a „Paradigmaváltás a könyvtárügyben” c. 

konferencián egy fő vett részt.  

 Egy munkatársunk a Könyvtári Intézet akkreditált 60 órás angol szaknyelvi 

továbbképzésén vett részt az őszi félévben. Jelenleg a könyvtárosok 

továbbképzését oly módon támogatja az EMMI, hogy a továbbképzések díját 

közvetlenül a Könyvtári Intézetnek utalja, a küldő intézményt az útiköltség lés 

az esetleges szállásköltség terheli.  

 Ezek mellett a képzések mellett számos webkonzultáción, webináriumon 

vettünk részt, ahol elsősorban az adatbázisokkal ismerkedtünk meg.    
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11. Egyéb tevékenységek 

 Februárban sikerült rendezni a Kállay – gyűjtemény sorsát. Az egyetem és a 

tanár úr között megszületett az Ajándékozási szerződés. Az állomány 

feldolgozása folyamatosan történik.   

 Könyvtárunk évek óta gyakorlati helyként is működik az informatikus-

könyvtáros szakos hallgatók számára. 2017-ben két év kihagyás után ismét 

volt két hallgató, aki nálunk töltötte a 40 órás gyakorlatát. A gyakornok 

munkáját a képző intézmény iránymutatásai alapján szerveztük meg. 

 Márciusban belső ellenőrzést tartott a könyvtár vezetője. Erről jegyzőkönyv és 

intézkedési terv készült.   

 2017 tavaszától az OSZK egy kísérleti projektbe kezdett a honlapok 

archiválásával kapcsolatban. Az Egyetemi Könyvtár honlapját (lib.sze.hu) is 

beválogatták az értékes tartalmú, a jelenlegi technikákkal jól archiválható 

webhelyek közé. Így a honlapunk nyilvános része az OSZK –ban megőrzésre 

kerül.   

 Igyekszünk szoros együttműködésre törekedni az egyetem különböző 

szervezeti egységeivel, elmondhatjuk, hogy a kapcsolatunk jó, segítjük 

egymás munkáját.  

 Könyvtárunk 2013 óta Prospero Partner Pontként is működik. Az internetes 

könyváruházból rendelt dokumentumok a mi könyvtárunkban vehetők át, 

mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Az országban összesen hat ilyen pont 

működik. Gyors, költségkímélő a megrendelőnek és a szállítónak egyaránt.  

 

12. Humánerőforrás, munkavégzés az EK-ban  

2017 januárjában az EK munkatársainak száma 25 fő volt. Ebből három fő GYES-en 

volt, így az aktív dolgozók száma 22 fő.  Sajnos júniusban egy munkatársunk 

távozott az EK-ból. Szeptemberben egy kolléganő visszajött gyesről dolgozni,  és a 

távozó munkatárs helyére sikerült alkalmazni egy informatikus hallgatót, aki az 

informatikai feladatokat látja el. Időközben egy kolléganő kérte nyugdíjazását, s ő 

decemberben már nem dolgozott, de még jogviszonyban van. Így elmondhatjuk, 

hogy az évet a 23 munkatársi létszámmal zártuk. Közülük 7 fő szakirányú 

egyetemi, 6 fő főiskolai, 4 fő felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, 5 fő nem 

rendelkezik szakmai végzettséggel. Munkatársaink közül a KK-ban 15 fő, akik 



26 

 

közül többen két nyelvvizsgával is rendelkeznek, az AKK-ban 4 fő, akikből egy 

fő rendelkezik nyelvvizsgával, a DF ÁJKK-ban egy fő, míg a MÉKK-ben 3 fő 

dolgozik.  

Az épület adottságai, az hogy több telephelyen vagyunk, a megnövekedett látogatói 

létszám és a megnövekedett feladatok ellátása folyamatosan növeli a 

munkatársak leterheltségét. Szerteágazó feladataink megkövetelik a szigorú 

feladatellátást, a folyamatos  alkalmazkodási képességet. A heti nyitva tartás 

biztosítása, a szolgáltatások zavartalan lebonyolítása érdekében esetenként 

szükséges a helyettesítés. A szakmai feladatellátás jól szervezett, felelős 

munkavégzéssel, a PDCA ciklus folyamatos felülvizsgálatával valósítható csak meg.  

A szombati nyitva valamennyi dolgozót érinti. Havonta egy alkalommal 

munkatársi értekezletet tartunk, ahol értékeljük az előző hónapot és megtervezzük 

a következő hónap feladatait. 

A munkatársak feladatelosztását az osztályvezetőkkel közösen és az érintett 

munkatársak bevonásával tesszük.  

 

13. Szakmai és egyéb szervezetekben való részvétel 

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. Ugyanakkor azt is lényeges számunkra, hogy a könyvtáros 

szakma elismertségéért, amit tudunk, tegyünk meg. Akik vállalták ezeket a 

feladatokat, azok a mindennapi kiemelkedő munkavégzésük mellett sok szabadidőt 

is rááldozva teszik azt.  

 A könyvtár igazgatója képviseli az EK-t az Egyetemi Könyvtárigazgatók 

Kollégiumában.  

 Az AKK tagja a Magyar Aleph Csoportnak (MACS). 

 Könyvtárunk testületi tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok 

Egyesületének (KKKE), és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek 

(IKSZ) is, ahol 2015-ben Figula Anikót elnökségi tagnak választották meg.  

 Tevékenységünk nem merül ki ebben, hiszen a KKKE-nak 6 fő, az MKE-nek 

4 fő aktív egyéni tagja van a munkatársak közül. Tóth Zsófia munkatársunk a 

KKKE vezetőségi tagja.  
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 Az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának Figula Anikó egyéni 

tagja és egyben az Ellenőrző Bizottság tagja.  

 Az EISZ Programtanácsban a felsőoktatási intézmények egyik 

képviselőjeként az MTA elnöke Figula Anikót kérte fel.  

 Tagjai vagyunk a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és a Magyar 

Elektronikus Könyvtár (MEK) egyesületnek és a MATARKA egyesületnek is.  

 A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének könyvtári tagozata Hegedüs 

Péter munkatársunkat választotta meg vezetőjének, a helyi szervezetben is ő 

képviseli érdekeinket. A helyi FDSZ vezetőjét több alkalommal meghívtuk 

munkatársi értekezletre, ahol tájékoztatott bennünket a felsőoktatást, a SZE-t 

és az EK-t érintő kérdésekről.  

 

 

AZ EK mint kultúraközvetítő intézmény az oktatást, kutatást és az olvasáskultúra 

fejlesztését támogató intézmény. A tudás megosztása összekapcsolódik a 

hagyományos és a digitális szolgáltatásokkal, folyamatosan fejleszti azokat a 

minőségbiztosítás eszközeinek figyelembevételével. A folyamatos változásokhoz 

igazodva valósítja meg a könyvtári rendszer működését.   

Szellemi és emberi kapacitásainkkal igyekszünk megfelelni az Egyetem 

vezetésének, a  munkatársaknak, a használóknak és nem utolsó sorban a 

szakmánknak.   

 

 

 

Győr, 2017. február 24.  

 

  

        Figula Anikó 

        EK igazgató 
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