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“A tervezés lehetőséget ad, hogy kitűnjünk, hogy különbözzünk másoktól és ezt büszkén vállaljuk!” Joe Mansueto 

 

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 2020-as év a változások, a megújulás éve volt a SZE- EKL számára is. Januárban az Egyetem 

szenátusának döntése alapján levéltári szakmai egységgel bővültünk, melyet július 26-án az 

EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya is engedélyezett.  

A SZE-EKL tavasztól - az Egyetemen is érvénybe lépett járványügyi intézkedések 

következtében - határozatlan időre bezárt és online-könyvtárrá alakult át.  

Augusztus 1-től, a mi intézményünket is érintő fenntartói modellváltás következtében az 

Egyetem fenntartását a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány vette át, de szakmai támogatást 

továbbra is az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) Könyvtári és Levéltári Főosztályától 

kapunk. Emellett a közalkalmazotti státuszból munkavállaló státuszba kerültünk át, amely 

szemléletmód-váltást is követel. Ez különleges helyzetet teremtett számunkra, amelynek - 

tudásunknak megfelelően - igyekszünk megfelelni.  

A pandémiás helyzet és a modellváltás ellenére elmondhatjuk, hogy nagyon jó évet zártunk. A 

fejlődést a megújulást választottuk, így egymást segítő közösségként dolgozhatunk tovább és 

folytathatjuk a 2020-ban kitűzött célokat. A 2021-2025-ös évre elkészült Stratégiai Tervünkben 

rögzítettük jövőbeli feladatainkat. 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.  

 

Győr, 2021. február 26. 

 Tóth Csilla 

 mb. igazgató 
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A SZE-EKL szervezeti felépítése 

 
 

A SZE-EKL tagkönyvtárai 2020-ban 

 

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. 

KK Központi Könyvtár  

9026, Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület 

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. Mivel 

hálózatban működünk, a karok hallgatói a tanulmányaikhoz szükséges szakirodalmat a hálózat 

bármelyik tagkönyvtárból kölcsönözhetik. A használók olvasójeggyel/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-beszerzés megrendeléseit. Valamennyi tagkönyvtárban egységes 

nyilvántartási és pénzügyi elszámolási rendszert vezettünk be. Lehetőség szerint igyekszünk a 

hálózat valamennyi tagjával napi kapcsolatot fenntartani.  

Minden hónap első hétfőjén munkatársi értekezletet tartunk, amelyen a tagkönyvtárak 

munkatársai is részt vesznek. Hetente egyszer szűkebb körben - osztályvezetők, tagkönyvtárak 

képviselői - az aktuális dolgokat beszéljük át. A napi kommunikációra a személyes 

megbeszélés, a belső blog, az e-mail és a telefon szolgál.  

A KK, MÉKK, DFÁJKK, az AKK és a két iskolai könyvtár különböző integrált könyvtári 

rendszereket használ, ezért a dokumentumok állománybavétele és a katalogizálás továbbra is 

több helyen történik. A 2021-es évben tervezzük a két egyetemi könyvtári (HUNTÉKA és 

ALEPH) és a két iskolai könyvtári katalógus (SZIRÉN) integrálását.  
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2. A SZE-EKL szolgáltatásai  

A nyitvatartás alakulása 

2020. március 13-tól határozatlan időre bezártunk és online könyvtárrá alakultunk át. Május 

18-től korlátozottan - az egyetemi polgárok számára megnyitottunk - és a nyári leállás után 

szeptembertől november 11-ig voltunk újra nyitva a járványügyi szabályok betartása mellett. A 

Covid második hulláma azóta ismét online térben tart bennünket.  

 

Könyvtárhasználat az alapszolgáltatások tükrében 

 
1. ábra Könyvtárhasználat 2020 

 

2. ábra online kérések pandémia alatt 
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Könyvtárközi kölcsönzés 

Az SZE-EKL egyik legfontosabb szolgáltatása a könyvtárközi kölcsönzés. 

 
3. ábra Könyvtárközi kölcsönzés 2020 

A 2020-ban összesen 452 könyvtárközi tranzakció történt. Arányaiban jelentősen nőtt az 

általunk kért dokumentumok közül a digitális kérések száma. Ez a lehetőség egyre 

kényelmesebb, praktikusabb szolgáltatás a használóink körében. 

A zárvatartás ellenére az átalunk kért nyomtatott könyvek száma az előző évihez képest 

emelkedő tendeciát mutatott. A digitális másolatok kérése azonban annak ellenére csökkent, 

hogy ezeket online is tudjuk szolgáltatni.  

Az általunk küldött dokumentumok terén elsősorban a helyi könyvtárközi szerepünk erős, a 

régió könyvtárai kérnek tőlünk a leggyakrabban dokumentumokat. A SZE-EKL 

tagkönyvtáraiból túlnyomó többségében nyomtatott könyveket kérnek, de a digitális kérések 

aránya is 7%-kal növekedett a 2019-es évhez képest. 

 

A Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA)  

A SZE-EKL állományából 2020-ban 11693 db bibliográfiai rekord került betöltésre. Az EMMI 

ODR támogatás 2019-ben elmaradt, de 2020-ban ígéretet kaptunk a támogatás kifizetésére.  

 

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 másolni 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 
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kerítenek. 2020-ban még az elektronikus ZH-k megkezdése előtt bezártunk, így csupán 4 

alkalommal, közel 500 hallgató tudta igénybe venni a KK tereit zárthelyi 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. 2020-ban a kollégát 13 alkalommal keresték fel iparjogvédelmi-, 

szabadalmi tájékoztatás ügyben. 

 

Európai Dokumentációs Központ (EDK) 

2018-ban az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletéhez benyújtott EDK pályázatunk 

sikeres volt, így 2019-ben év elején mi is csatlakoztunk az országos EDK-hoz. Ezt a 

szolgáltatásunkat két kolléga működteti. Létrehoztunk egy gyűjteményrészt a KK első emeletén 

és honlapunkon összegyűjtöttünk az EU-val kapcsolatos, hasznos információkat. 2020-ban 

részt vettünk a győri Europe Direct központ által szervezett projektbemutatón. 

 

Virtuális terek használata 

A SZE-EKL virtuális tereit egyre többen használják. Az online szolgáltatásink által olyan 

felhasználókat is elérünk, akik csupán ebben a formában veszik igénybe szolgáltatásainkat. 

Egyre nagyobb figyelmet szentelünk a virtuális tereink fejlesztésére és naprakész 

működtetésére. A 2020-as pandémiás időszakban és az ehhez kapcsolódó zárvatartás alatt 

nagyrészt csak online szolgáltatásainkat érhették el a használók. 2020. március-május és 

november-december hónapokban - a beérkezett emailek alapján - több mint 2000 kérést 

teljesítettünk online. Ebből több mint 800 kérés a kint lévő könyvek határidejének 

meghosszabbítására irányult. Több mint 700 alkalommal vették igénybe online tájékoztatás 

szolgáltatásunkat, melynek során könyveket, folyóiratcikket, tanulmányokat kértek, melyet - 

szkennelés vagy letöltés segítségével - elektronikusan tudtunk szolgáltatni. Elektronikus 

szakdolgozathoz közel 200 alkalommal adtunk távoli hozzáférést – csak olvasásra – és közel 

ezer általános tájékoztató-kérdésre irányuló email érkezett az e-mail címeinkre. 

 

A SZE-EKL honlapja  

A legnépszerűbb és legtöbbet használt virtuális felületünk (lib.sze.hu) tartalmának frissítése, 

naprakészen tartása egy, erre a feladatra kijelölt kolléga koordinálásával történt. A honlapon 

megtalálhatók a népszerű, 24 órán keresztül elérhető szolgáltatásaink is (előjegyzés, 

hosszabbítás, online tájékoztatás, online könyvtárközi kérés, naprakész információszolgáltatás, 

diplomafeltöltő stb.)  

 

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 
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ingyenes, illetve előfizetett adatbázisokból készítenek irodalomjegyzéket. A 2020-as évben 

több mint 250 kérés érkezett. A beérkező kérdések száma a szakdolgozatok leadásának 

határideje előtt relevánsan 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.  

 

Egyetemi Repozitórium (SzERep) 

Az Egyetemen folyó tudományos és művészeti tevékenység „termékeit” egy 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. A feltöltött anyagok nyilvánossá tételét, vagy titkosítását 

dokumentumonként külön-külön állítjuk be. 2020-ban 2865 új rekordot rögzítettünk az 

adatbázisban. Az éves használat 36.249 letöltés volt. Ez az adat a korábbi évhez képest 

határozott növekedést jelent.  

 Online 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 zárvatartás 

időszaka alatt - korlátozott példányszámban és időszakra – távoli hozzáféréssel 

biztosítjuk az elektronikus szakdolgozatokban való kutatást.  

 

 
4. ábra Szakdolgozatok 2016-2020 

 

 

 

 

ACSJK AHJMK DFÁJK ESK ÉÉKK GMIVK KGYK MÉK MK
SZE

ÖSSZES
EN

2016 408 335 125 194 235 378 500 182 29 2386

2017 385 343 151 160 204 351 553 197 16 2360

2018 290 275 109 157 210 366 550 192 25 2174

2019 350 459 51 141 200 493 515 148 23 2380

2020 207 286 0 106 165 246 538 120 0 1668

Össz 1640 1698 436 758 1014 1834 2656 839 93 10968

FELDOLGOZOTT SZAKDOLGOZATOK
2016-2020
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 PhD dolgozatok (phd.szerep.sze.hu) 

A SzERep-ban 2006 tól kereshetők PdH 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 hozzáférhetők az Egyetem 

területén kívül is.  

 

 
5. ábra PhD dolgozatok 2016-2020 

Digitalizálás 

Digitalizált dokumentum a SZE-EKL 

állományából 
A tárgyévben digitalizált (db) Összes digitalizált (db) 

Szöveges (nyomtatvány, kézirat, kódex 

stb.) (a címek száma) 

1692 10195 

Hangdokumentum  (a címek száma) 0 627 

Képdokumentum  (a címek száma) 2 119 
6. ábra Digitalizált állomány 
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Multidiszciplináris Műsz. Tud. Dokt. Isk.

Regionális- és Gazdaságtud. Dokt. Isk.
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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. 

 Könyvtárbemutató óra (könyvtári körbevezetés, katalógushasználat) 45 perc 

 Kutatásmódszertani alapok (tantermi környezet szükséges hozzá) 90 perc 

 Adatbázishasználati órák (az Egyetem területén elérhető adatbázisok, könyvtári 

környezetben, számítógépnél) 90 perc 

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

2020-ban a KK-ban 30 alkalommal, az AKK-ban 8 alkalommal tartottunk órákat, több mint 

1000 hallgatónak. Évek óta rendszeresen részt veszünk a TDK felkészítő programban is. Ebben 

az évben 1 alkalommal 26 főnek tartottunk felkészítést kutatásmódszertan, adatbázis-használat 

témában. 

 

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 hat fő, az AKK-ban három fő, a DF ÁJKK-ban egy fő, a MÉKK-

ban 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.  

Az érintettek az év során több mint 200 alkalommal keresték fel személyes konzultáció 

keretében a szakreferenseket. Az intézményi adminisztrátorok által a tárgyévben kezelt 

MTMT-rekordok száma: 

 módosított rekordok száma 2020-ban: 3588 

 láttamozott rekordok száma 2020-ban: 1741 

 jóváhagyott rekordok száma 2020-ban: 1503 

 egyeztetett rekordok száma 2020-ban: 6 

 létrehozott rekordok száma 2020-ban: 1641 

2020-ban 1115 új, az intézményhez rendelt publikáció került be az adatbázisba.  

 

MATARKA, cikkbibliográfia 

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

jelenleg egyetlen munkatárs végzi a feltöltést, aki 2020-ban 6 folyóiratból 459 cikk bibliográfiai 

adatával növelte az adatbázist és 205 cikk metaadatainak módosítását végezte el.  

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

elérhető folyóiratokból évek óta cikkbibliográfia építése. 2020-ban 51 folyóirat, 1861 tétele 

került feldolgozásra. Jelenleg 19342 tétel szerepel az adatbázisban.   

 

 

https://lib.sze.hu/-mtmt
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Hazai és külföldi rangsorelemzés, adatszolgáltatás, rangsorfigyelés 

A 2020-as évben az U-multirank intézményi adatszolgáltatásához, valamint a QS EECA és 

World University Rankings, THE Impact Rankings adatszolgáltatásához kapcsolódtunk. A 

szükséges adatok és információk begyűjtése koordináltan történik.  

A SZE-EKL Ranking csapatában jelenleg 3 munkatárs foglalkozik ezekkel a feladatokkal. 

Folyamatos volt az egyeztetés az Egyetem felső vezetésével, az együttműködés a szervezeti 

egységekkel. A nemzetközi ranglistákon elért eredményeinket figyeljük, kiértékeljük. Az itt 

kapott értékekről, a lehetséges fejlődési, kiugrási irányvonalakról folyamatosan tájékoztatjuk 

az Egyetem felső vezetését. Továbbá folyamatos a kommunikáció, információcsere a külföldi 

rankingeknél megtalálható kapcsolattartóinkkal, Support Team-el. A rangsorok fényében az 

egyetemi publikációs mérőszámok, adatok figyelése is fontos feladattá vált. Jelentős szerepe 

van a Scopus adatbázisból kinyerhető friss adatok, statisztikák, elemzések elkészítésének. A 

hazai rangsorokon elért eredményeket is nyomon követjük, rövid értékelést készítünk róla.  
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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. 

2018-2020-ig két érvényes közbeszerzési szerződés biztosította a magyar és idegen nyelvű 

könyvek és folyóiratok beszerzését. A 2020-as évben 5020 db dokumentumot vettünk 

állományba, 21.846.000 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) 2781 249852 

E-könyv (db) 0 5 

Egyéb digitális szöveges dokumentum (db) 1692 10200 

Egyéb dokumentum (db) 547 71581 

Összesen 5020 331638 

Érték (tárgyévben állományba vett) (ezer Ft)   21846 

Állománygyarapító bruttó összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (ezer Ft) 12122 

A tárgyévben az állományból kivont dokumentum (db) 5524 

Csak nyomtatott kurrens folyóirat 
A címek (féleségek) száma 178 

A példányok száma 214 

Csak digitális kurrens folyóirat A címek (féleségek) száma 3 

Nyomtatott + digitális  
A címek (féleségek) száma 23 

A példányok száma 23 
7. ábra Állományba vett dokumentumok 2020 

Adott évben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra összesen 12.122.000 Ft-ot 

fordítottunk.  

 

Könyvek 

2020-ban 12.122.000 Ft értékben vásároltunk 1288 db magyar és idegen nyelvű könyveket, 

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

(ÚNKP-OTKA-GINOP-FIEK… stb.). Az egyetemek fenntartóváltása miatt az EMMI által 

biztosított 2019-es évi ODR támogatást a 2020-as évben kaptuk meg. Az NKA 

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

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

ajándékkönyvek mennyisége, amelyekből csak a gyűjtőkörünknek megfelelőket vettünk 

állományba.  

2020-ban természetes elhasználódás, rongálódás, tartalmi elavulás jogcímen 5524 db 

dokumentumot töröltünk az állományból 9.532.963 Ft értékben.  
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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 megrendelni azokat. A magyar nyelvűek esetében több kiadvány megszűnt, vagy 

ingyenessé vált. Külföldi folyóiratok esetében az olvasók előnyben részesítik a 

cikkadatbázisokat. Ezért 2020-ban felmértük, hogy melyek azok a sajtótermékek, amelyekre – 

ha a pénzügyi források átcsoportosításával előfizetünk – a használóknak a legnagyobb szüksége 

van.  

 

Adatbázisok 

Az Egyetem változatlanul nagy hangsúlyt helyez az adatbázisok előfizetésére. Konzorciumi 

tagként támogatást kap az EMMI-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 Egyetem 2020-ban az EMMI-tól nettó 44.314.000 Ft állami támogatást kapott. 

Tartalomszolgáltatásra, összességében bruttó 62.976.120 Ft-ot fizettünk ki. Az EISZ keretein 

belül 8 db adatbázist fizettünk elő. Az EISZ adatbázisokon kívül két cégadatbázist (Opten és 

Bisnode PartnerControl-, Bisnode PartnerRadar), valamint a Statista-t vettük meg, mely 

lehetővé teszi, hogy különböző piaci és iparági információkhoz jussanak a használók. Az Új 

Jogtár online felületen teszi lehetővé a jogi adatbázis tartalmait. Emellett az Online 

Szabványkönyvtár adatbáziscsomagot is előfizettük.  

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

MAÚT és a Katonai felmérések és kataszteri térképek adatbázisa). Az éves használati 

statisztika (9. sz. ábra) azt bizonyítja, hogy érdemes áttekintenünk, hogy mely adatbázisokra 

újítsuk meg az előfizetésünket a következő évre.  

 

Elektronikus dokumentumszolgáltatás 2020 
Tárgyévben 

hozzáférhető (db) 

E-könyv 5 

Adatbázis 

Referáló és indexelő 3 

Teljes szövegű 9 

Egyéb 3 

Előfizetett 12 

Épített 1 

Az teljes szövegű adatbázisokban szereplő teljes szövegű címek 

száma 
10055 

8. ábra Elektronikus dokumentumszolgáltatás 2020 
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9. ábra Adatbázishasználat 2020 
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5. A SZE-EKL levéltárának működése, tevékenysége 

A Központi Levéltár (továbbiakban: Levéltár) egyetemi szaklevéltár. A KK-ral közös 

szervezeti egységben, de a levéltári szakmai munkát illetően önállóan működik. Szakmai 

vezetést szakképzett levéltáros látja el. 

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.  

A Levéltár létesítését az Egyetem szenátusa 2019. december 16-án fogadta el, működését az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. június 26-án engedélyezte. A győri székhelyen 

megkezdődött a Főigazgatói Hivatal 1970-1999 között keletkezett iratainak feldolgozása. A 

Levéltár működési feltételeinek kialakítása folyamatban van. 

 
Iratállomány 

A Levéltár jelenleg az Egyetem és annak elődintézményei (Közlekedési és Távközlési Műszaki 

Főiskola Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Széchenyi István 

Műszaki Főiskola) központi igazgatási szervének 1970-2000 között keletkezett dokumentumait 

őrzi.  

A Levéltár iratállománya 2020. december 31-én: 11,64 ifm1. Ebből az év során 8,07 ifm 

állományt középszinten is rendeztünk és az raktári egységekbe (irattári dobozokba) osztottuk.  

A dobozokba került iratok ügyirat szinten (iktatószám alapján) is rendezve vannak. További 

3,57 ifm irat alapszinten rendezett, vagyis fond és állag (1970-1999 közötti szervezeti egységek, 

mint fondképző) szinten szétválasztásra kerültek. A rendezett iratállomány felosztása: 2 fond, 

4 állag. Az iratanyag évköre: 1970-1999. A raktárban tárolt összes irattári anyag mennyisége 

51,63 ifm. Ebből rendezettlen 43,56 ifm, melyből 27,05 ifm hallgatói nyilvántartás.  

 

Az állomány 

Jelzet Név Évkör Ifm 

SZE-EKL 

VIII.1 

Közlekedési és Távközlési Műszaki 

Főiskola (Széchenyi István Közlekedési és 

Távközlési Műszaki Főiskola, Széchenyi 

István Műszaki Főiskola) iratai 

1970-1991  

SZE-EKL 

VIII.1.a 

Vezetőtestületi ülések 1970-1991  2,64 

SZE-EKL 

VIII.1.b 

Főigazgatói Hivatal iratai 1970-1978 7,56 

SZE-EKL 

VIII.1.c 

Főigazgató iratai 1978 0,48 

SZE-EKL 

VIII.2 

Széchenyi István Főiskola 1992-1999  

SZE-EKL 

VIII.2.a. 

Vezetőtestületi ülések 1992-1999 0,96 

Összesen: 11,64 
10. ábra 2020-ban rendezett iratanyagok 

 

 

 

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

egymás mellé téve egy méter hosszú. 



SZE-EKL éves beszámoló 2020 

 

16  

Segédletek készítése, e-levéltár 

2020-ban 8,07 ifm iratanyaghoz készítettünk elektronikus kutatási segédletet, áttekintő raktári 

nyilvántartást. A vezetőtestületi értekezletről iratszintű jegyzék, a többi anyagról irattári 

tételszintű jegyzék készült. Ez azt jelenti, hogy az 1970-1972 között időszakban vezetői 

értekezleteknek nevezett, 1972-től pedig Főiskolai és Főigazgatói Tanácsülésekről 1978-ig 

üléslista készült.  

A fond- és állagjegyzék egyelőre nem publikált. A Levéltár által készített elektronikus 

jegyzékek elérhetőségét a Levéltár honlapján tervezzük közzétenni. A jogszabályban előírt 

elektronikus dokumentumok kezelését és közzétételét a Magyar Felsőoktatási Levéltári 

Szövetség által működtetett nyilvántartási rendszerbe fogjuk feltölteni.  

 

Digitalizálás 

A teljes feldolgozott anyag releváns része 150-300 dpi felbontásban digitalizálásra került. 

Biztonsági másolatot tárolunk, mely a gépelt szövegben történő keresést is lehetővé teszi. A 

levéltári anyagról összesen 28.775 darab képfájl készült. 
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6. Minőségfejlesztés 

A KK 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.  

2020-ban a MIT (Minőségirányítási Tanács) ülés szervezésére 3 alkalommal került sor, melyek 

alapján a MIT vezetője elkészítette az éves tervet.  

Teljesítményméréseket végeztünk a normák felállítására, melynek során az alapszolgáltatások 

folyamatait vizsgáltuk meg.  

Elkészítettük a SZE-EKL stratégiai tervét a 2021-2025-ös évre. 

Elkészítettük a Szervezeti Kultúra és Munkatársi elégedettség mérést. 

Egész hálózatra kiterjedő Pénzkezelési Szabályzat készült. 

Több egyéb, olyan feladatba kezdtünk bele, melyek áthúzódnak a 2021-as évre: 

 Folyamatok felülvizsgálata és kiterjesztése a SZE-EKL hálózat valamennyi 

tagkönyvtárára. 

 Használói elégedettség mérést végeztünk melynek értékelése a 2021-es év feladata. 

 Elkezdtük felülvizsgálni az SZMR-t és beépítettük a Levéltár működését és 

használatát. 
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7. Pályázatok 

A 2020-as évben több pályázatban is részt vett a SZE-EKL. Az NKA-nál 2, a tagkönyvtárakat 

és 2, a 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 2021-es évre. 

 

NKA könyvtári 

A minőségírányitás folyamatában eredményeket elért 

könyvtárak új arculatának, szolgáltatásainak, 

innovatív eredményeinek, intézményi imázsának 

erősítését szolgáló projektek megvalósítása. 

honlapfejl. 

inform.tábla 

nyomdakölts. 

graf.szerk 

.díj 1000000 

2020.06.01- 

2021.05.31. 

NKA könyvtári 

A koronavírus-járvány terjedési kockázatának 

csökkentésére szolgáló eszközök beszerzése 

(könyvtári dokumentumok fertőtlenítésére szolgáló 

berendezés, olvasószolgálati pult plexi védőfal 

kialakítása) elszámolva 250000 

2020.08.01-

2020.12.31. 

NKA levéltári 

Elektronikus levéltár kialakításához szükséges 

számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök 

beszerzése a Széchenyi István Egyetemen 

levéltári 

eszközök 650000 

2020.10.01 -

2021.09.30 

NKA levéltári 

Elektronikus levéltári honlap kialakítása a Széchenyi 

István Egyetemen 

levéltári 

honlap 1200000 

2020.10.01 -

2021.09.30. 

EMMI könyvtári ODR 2020 

könyv-

postakölts. 750000 

2020.09.01-

2021.06.30. 

EMMI levéltári Működési támogatás 

laptop 

szkenner 

licensz 

raktárikocsi, 

roll up,rekesz 1000000 

2020.11.01- 

2021.07.31. 

11. ábra Pályázatok 2020-2021 
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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. Márciustól az 

értekezleteket online módon tartottuk meg. A munkatársi értekezletek vezetői beszámolói a 

belső blogon érhetők el. 

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. 

Egy alkalommal 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 rendezvényen, saját könyvtári standon két kolléga mutatta be 

a szolgáltatásainkat. A nap során négy alkalommal került sor könyvtári körbevezetésre 

és játékos vetélkedőre. 

 Az Innovációs kiállítás rendezvényen - mely online került megszervezésre - két kolléga 

mutatta be a PATLIB iroda szolgáltatásait.  

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

összehívott, 08.01-től a kancellár által összehívott értekezleten és az EMMI Kultúráért 

Felelős Államtitkárság által szervezett értekezleteken. 

 Augusztus végén bekapcsolódtunk a „Gólyahét” programjába, és könyvtárlátogatáson 

fogadtuk a leendő elsőéves hallgatókat.  

 Idén első 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 projektnyilvános 

eseményeken, projektzárókon, konferenciákon, ünnepi nyilvános szenátusi üléseken, 

évnyitón és egyéb egyetemi rendezvényeken.  

 

Külső - közösségi - szerepvállalás 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül 16 győri középiskolával van megállapodásunk, 

melynek értelmében fogadjuk a középiskolás tanulókat. 2020-ban 25 diák, közel 500 munkaórát 

teljesített a KK-ban.  

 

Könyvtári programjaink - könyvtárlátogatások, könyvtári foglalkozások, 

konferenciák, rendezvények 
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Könyvtári programok, képzések 2020 

A 

programok, 

képzések 

száma (db) 

A 

programokon, 

képzéseken 

részt vevők 

száma (fő) 

Könyvtári programok 

Könyvtári óra, könyvtárhasználati 

foglalkozás 

7 49 

Személyiségfejlesztő, képességfejlesztő 1 25 

Egyéb, kiállítás 30 224 

Iskolások (tehetséggondozás) 1 25 

Nyugdíjas korosztály 1 15 

Intézmények tagjai (hallgatók, oktatók, 

intézeti munkatársak stb.) 

28 184 

Képzések, tréningek 

Nem akkreditált 58 689 

Felsőoktatási hallgatók, oktatók, 

kutatók 

47 429 

Intézményi dolgozók 11 260 
12. ábra Könyvtári programok, képzések 2020 

A KK 2013 óta Prospero Partner Pontként is működik. Az internetes könyváruházból rendelt 

dokumentumok a KK-ban vehetők át. Ez a megoldás gyors és költségkímélő a megrendelőnek 

és a szállítónak egyaránt. 

 

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 1 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. 

 

Médiafelületek 

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

jelenleg 2151 követője van – ez 279 fővel több mint 2019-ben volt. Az AKK facebook 
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oldalunknak 787 fő. Ez 73 fővel több, mint 2019-ben. Ez a közösségi csatorna fontos szerepet 

játszik az egyetemi hallgatók és külső használóink közvetlen elérésében. Naponta új és aktuális 

információkat osztunk meg a látogatókkal.  

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

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

  

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

2020-ban a SZE-EKL munkatársainak száma 25 fő volt. Az év első negyedévében egy 

levéltáros munkatárs csatlakozott a SZE-EKL csapatához. Egy GYES-en lévő munkatárs az év 

első felében visszajött dolgozni. Az év harmadik negyedévében egy munkatárs közös 

megegyezéssel távozott. Egy kolléga fél éves fizetés nélküli szabadság kivételét kérte. Ebben 

az évben 2 új kollégát sikerült felvennünk. Szeptembertől Kancellár úr engedélyezte egyik 

munkatárs napi 6 órás foglalkoztatását. A 2020-as változásokkal teli évet 25 aktív munkatársi 

létszámmal zártuk. Közülük 7 fő szakirányú egyetemi, 10 fő főiskolai, 4 fő felsőfokú 

szakképesítéssel rendelkezik, 4 fő pedig nem rendelkezik szakmai végzettséggel. Munkatársak 

megoszlása a hálózatban:  

 KK: 17 fő 

 AKK: 4 fő 

 DFÁJKK: 1 fő 

 MÉKK: 2 fő  
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Összegzés 
 

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

ki tudjunk szolgálni. A felmérések alapján felülvizsgáljuk, továbbfejlesztjük, színvonalasabbá 

tesszük meglévő szolgáltatásainkat, és a 21. század igényeinek megfelelő új szolgáltatásokkal 

bővítjük a palettánkat. Igyekszünk mindezt otthonos, szép, kulturált környezetben tenni, 

innovatívan fejlődni a felhasználóink és a fenntartó igényeit figyelembe véve. 


