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A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
 

Gyűjtőköri Szabályzata 

 
A BCKT 2010. július 5-ei ülésén, a 7/2010. (VII.5.) számú határozatával 
támogatta a Szabályzat elfogadását. 
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Az egyetemi szabályzatok, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendje és a 
vonatkozó jogszabályok alapján az állomány gyűjtését az alábbiak szerint szabályozom: 
 
 
I.  A Könyvtár gyűjtőköre 
 
1. A Könyvtár, mint nyilvános állami egyetemi tudományos könyvtár, gyűjtőkörét az 1997. évi CXL. 
törvény tudományos és szakkönyvtári ellátásról szóló 63. § (4) pontjában megfogalmazott feladatok 
határozzák meg. Ennek megfelelően gyűjti: 
 

- az élelmiszertudomány és -technológia, a kertészettudomány és kertészeti technológia, a 
környezettudomány, valamint a táj- és kertépítészeti, a kertművészeti és a településépítészeti 
tudomány hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő hazai és külföldi szakirodalmát, 

 
- a szakterület oktatásához szükséges művészeti, műszaki, társadalomtudományi és 

természettudományi szakirodalmat, 
 
- a szakterület muzeális értékű irodalmát, 
 
- az általános tájékozódást és közművelődést szolgáló kiadványokat, 
 
- az Élelmiszertudományi Karon, a Kertészettudományi Karon és a Tájépítészeti Karon (a 

továbbiakban: Karokon) megvédett szakdolgozatokat, diplomamunkákat és tudományos 
értekezéseket, 

 
- a Karok oktatóinak és kutatóinak publikációit, 

 
- a Karok és a Könyvtár történetére vonatkozó szakirodalmat, 
 
- az Egyetem és a Könyvtár saját kiadványait. 

 
 

II.  A Könyvtár gyűjtőköre szakterületi bontásban 
 

1. A Könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik a Karokon folyó szakirányú képzésnek megfelelő szakterületek 
irodalma (vastagon szedve), mellék gyűjtőkörébe tartoznak az alap-, alapozó- és határterületi 
tudományágak, valamint az általános művek (ferdén szedve). 
 
1.1 Élelmiszertudomány és –technológia 

Alkalmazott kémia 
Állatitermék feldolgozás technológia (Hús-, tej-, baromfi feldolgozás-technológia) 
Árukezelés, áruforgalmazás 
Biomérnöki tudományok 
Borászat 
Élelmiszerbiotechnológia 
Élelmiszerbiztonság 
Élelmiszergazdaságtan 
Élelmiszerhigiénia 
Élelmiszeripari folyamatok 
Élelmiszeripari folyamatszervezés 
Élelmiszeripari folyamatirányítás 
Élelmiszeripari műveletek és gépek 
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Élelmiszerek fizikai jellemzői 
Élelmiszerkémia és élelmiszer biokémia 
Élelmiszerminőség 
Élelmiszertechnológiák 
Erjedésipari technológiák 
Gabona- és iparinövény technológiák 
Gasztronómia 
Mikrobiológia 
Tartósítóipari technológiák (Hűtő-, konzervtechnológia) 
Táplálkozástudomány 
Üdítőitalgyártás 

 
1.2  Kertészettudomány és kertészeti technológia 

Agrokémia 
Agrometeorológia 
Dísznövénytermesztés és dendrológia 
Faiskolai termesztés 
Földműveléstan 
Növénygenetika 
Gyógynövénytermesztés 
Gyümölcstermesztés 
Kertészeti biotechnológia 
Kertészeti géptan 
Növényélettan és növényi biokémia 
Növényföldrajz 
Növénytan, növénytársulástan 
Növényvédelem 
Ökológiai gazdálkodás 
Szőlőtermesztés 
Zöldség- és gombatermesztés 

 
1.3  Környezettudomány 

Energiagazdálkodás 
Hulladékgazdálkodás 
Környezet- és természetvédelem 
Környezetfejlesztés 
Környezetgazdálkodás 
Környezet-gazdaságtan 
Környezeti erőforrás-gazdálkodás 
Környezet-modellezés 
Környezetpolitika 
Környezettechnika 
Levegő-minőségvédelem 
Megújuló erőforrások 
Ökológia 
Települési vízgazdálkodás 
Természetvédelem 
Víz-minőségvédelem 
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1.4  Táj- és kertépítészeti, kertművészeti, településépítészeti tudomány 
Ábrázoló geometria 
Építészet és építészettörténet 
Geodézia 
Kert- és szabadtérépítészet 
Kertépítés és -technológia 
Kertépítészeti növényalkalmazás (Plant design) 
Kertművészet 
Környezet-architektúra 
Környezetesztétika 
Műemlékvédelem 
Művészettörténet 
Néprajz 
Táj- és kertépítészet történet 
Táj- és településökológia 
Tájföldrajz 
Tájrendezés 
Tájtervezés, területfejlesztés 
Tájvédelem, tájrehabilitáció 
Településgazdálkodás 
Települési zöldfelületi rendszerek 
Településigazgatás 
Településrendezés és -üzemeltetés 
Településszociológia 
Településtervezés 
Településtörténet 
Térinformatika 
Városépítészet és regionális tervezés 
 

1.5  A mellék gyűjtőkörbe tartozó művészeti, műszaki, társadalomtudományi és természettudományi 
szakirodalom 

Agrárgazdaságtan 
Agrártörténet 
Állattenyésztés 
Biológia 
Biotechnológia 
Építési ismeretek 
Erdészet 
Esztétika 
Etika 
EU ismeretek 
Fizika 
Geológia 
Informatika 
Jogi ismeretek 
Kémia 
Kommunikáció és vezetéselmélet 
Közgazdaságtan 
Kutatásmódszertan 
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Logisztika 
Marketing 
Matematika 
Meteorológia 
Minőségbiztosítás 
Pszichológia 
Statisztika 
Számítástechnika 
Számvitel 
Szociológia 
Talajtan 
Turisztika 
Üzemtan 
Vízgazdálkodás 
 
 

III.  A gyűjtést meghatározó szempontok 
 
1.  A gyűjtés mélysége 
 
1.1  A Könyvtár teljességre törekedve gyűjti: 
 

- az élelmiszertudomány és -technológia, a kertészettudomány és kertészeti technológia, a 
környezettudomány, valamint a táj- és kertépítészeti, a kertművészeti és a településépítészeti 
tudomány fő gyűjtőkörbe tartozó, Magyarországon megjelenő kurrens magyar nyelvű 
szakirodalmát, 

 
- a fő gyűjtőkörbe tartozó retrospektív és hungarica jellegű szakirodalmat, 

 
- a Karok oktatóinak, kutatóinak bármely nyelven kiadott tudományos publikációit, 

 
- a Karokon készült doktori és PhD disszertációkat. 

 
1.2  A Könyvtár válogatva gyűjti: 
 

- az élelmiszertudomány és -technológia, a kertészettudomány és kertészeti technológia, a 
környezettudomány, valamint a táj- és kertépítészeti, a kertművészeti és a településépítészeti 
tudomány fő gyűjtőkörbe tartozó kurrens idegen nyelvű szakirodalmát, 

 
- a mellék gyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi kiadványokat, 

 
- a Karokon készült kutatási jelentéseket,  
 
- a szakdolgozatokat, diplomamunkákat 2011-től csak elektronikus hordozón, a Karokkal történt 

megállapodás értelmében, 
 

- a fenntartó intézmény munkáját érintő irodalmat. 
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2.  Dokumentumtípusok és információhordozók 
 
2.1  A Könyvtár a Karokon folyó oktatáshoz és kutatáshoz szükséges valamennyi dokumentumtípust 

gyűjti: 
 

- időszaki kiadványok, 
- szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek, 
- kézi- és segédkönyvek, 
- szakdolgozatok, diplomamunkák, disszertációk és tudományos értekezések, 
- szabványok, 
- szabadalmak, 
- konferencia kiadványok, 
- kutatási jelentések, 
- térképek, 
- különlenyomatok, 
- árjegyzékek, gyártmánykatalógusok, termékismertetők. 
 

A gyűjtés kiterjed a kereskedelmi forgalomba nem kerülő szürke irodalomra is. 
 
2.2  Fenti dokumentumtípusokat az információhordozótól függetlenül gyűjti: 
 
 - nyomtatott (hagyományos) formában, 
 - kép- és hangrögzítéses információhordozókon, 
 - számítógépes információhordozókon, 

- elektronikus dokumentumként. 
 

3.  Időhatárok 
 
A Könyvtár a gyűjtés időbeli szempontjait figyelembe véve: 
 

- folyamatosan szerzi be a kurrens hazai és külföldi időszaki kiadványokat, a kurrens hazai 
és külföldi szakkönyveket, 

 
- figyelmet fordít, és lehetőségeihez mérten gondoskodik a szakterület muzeális értékű, 

különös tekintettel az 1945 előtt megjelent dokumentumainak beszerzésére, 
 

- folyamatosan pótolja az időszaki kiadványok hiányzó füzeteit, 
 

- állományát kiegészíti a szükséges korábbi kiadású dokumentumokkal. 
 
4.  Példányszám 
 
A beszerzendő példányszámot az igények és a Könyvtár költségvetése határozzák meg, mely: 
 

- a szakkönyvek esetében minimálisan 2 példány, 
 
- tankönyvek és jegyzetek esetében minimálisan 6 példány, 
 
- a magyar nyelvű időszaki kiadványok esetében 1 példány, 
 
- az idegen nyelvű szakkönyvek és időszaki kiadványok esetében 1 példány. 
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5.  Használat 
 
1.  Kizárólag helyben használatra gyűjti a Könyvtár: 
 

- az 1945 előtt megjelent muzeális értékű dokumentumokat,  
 
- a hírlapokat, folyóiratokat, 

 

- a szakdolgozatokat, diplomamunkákat, disszertációkat és tudományos értekezéseket, 
 
- az olvasótermi kézikönyveket, szótárakat, lexikonokat, adattárakat. 

 
Az állomány többi részét kölcsönzési céllal gyűjti a Könyvtár. A fő gyűjtőkörbe tartozó, szabadpolcon 
elhelyezett, kölcsönözhető, magyar nyelvű szakkönyvek és jegyzetek esetében a prézens használat 
számára biztosít egy példányt, mely a raktárban kerül elhelyezésre.  
 
2.  A Könyvtár az állománygyarapítási döntéseknél figyelembe veszi a tanterv, valamint a 

könyvtárhasználati szokások változását és a felhasználók igényeit. Ennek érdekében: 
 

- állományhasználati vizsgálatokat végez az állomány kijelölt részeinek elemzése céljából,  
 
- a könyvtári honlapon lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy jelezzék beszerzési 

javaslataikat, 
 
- összegyűjti a tanszékek kötelező és ajánlott irodalom listáját. 

 
 
IV.  Az állománygyarapítás forrásai 
 
A Könyvtár állományát vétel, csere, ajándék és kötelespéldány útján gyarapítja. 
 
1. Vétel útján a hazai és külföldi kiadóktól, terjesztőktől beszerzett könyvek és előfizetett időszaki 
kiadványok révén gyarapszik, melyek beszerzési forrásai a könyvtári és tanszéki költségvetési keretek, 
pályázati támogatások és bevételek. 
 
2. Cserébe hazai és külföldi intézményekkel fenntartott kiadványcsere-kapcsolata révén kap 
dokumentumokat a Könyvtár, melyekért saját intézményi és könyvtári kiadványait küldi el. 
 
3. Az oktatóktól, kutatóktól, magánszemélyektől, hagyatékból térítésmentesen felajánlott – gyűjtőkörébe 
tartozó - dokumentumok ajándékként gyarapítják a Könyvtár állományát. 
 
4. Kötelespéldányban, az Egyetem saját kiadványai mellett, a 60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet a 
sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról 11. § e. pontjában foglaltak 
alapján részesül a Könyvtár – válogatás útján. 
 
V.  Megőrzési idő 

 
1.  A Könyvtár tartósan őrzi meg: 
 

- a fő gyűjtőkörébe tartozó egyedi leltározású hazai és külföldi szakkönyveket, tankönyveket, 
jegyzeteket, melyek megőrzési példányszáma és az őrzési idő az avulás mértékével 
változhat, 
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- a fő gyűjtőkörébe tartozó hazai és külföldi időszaki kiadványokat 1 példányban, 
 

- a mellék-gyűjtőkörébe tartozó hazai és külföldi kiadványokat, egyedi elbírálás alapján, 1 
példányban.  

 
2.  A Könyvtár időlegesen őrzi meg a feladatai ellátásához szükséges időszakos érvényű, gyorsan avuló 
kiadványokat. 
 
VI.  Állományapasztás 

 
1.  A Könyvtár az állományapasztást a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM. rendelet előírásainak megfelelően 
végzi. A tanszéki állomány apasztása, a tanszékvezető kérésére, a Könyvtár közreműködésével 
történik. 
 
2.  Az állományapasztás szerves része az állománygazdálkodásnak. Célja, hogy a Könyvtár állományát 
folyamatosan felülvizsgálva, kivonja abból a korszerűtlen, feleslegessé vált dokumentumokat. Ez a 
tevékenység elősegíti a raktározási problémák megoldását is. 
 
3.  Az állományból törlésre kerülhetnek: 
 

- a tartalmilag elavult dokumentumok, 
 
- a szükségtelenné vált többes példányok, 
 
- az elveszett, megrongálódott dokumentumok. 
 

VII.  A Könyvtár különgyűjteménye 
 
1.  A Könyvtár különgyűjteményként kezeli muzeális értékű dokumentumait. 
 
2.  Muzeális értékű dokumentum a Karok oktatási és kutatási profiljába tartozó, 1945 előtt 
Magyarországon és külföldön megjelent dokumentum. 
 
3.  A gyűjtemény gyarapításának módjai: 
 

- vásárlás, 
 
- ajándékozás intézménytől, magánszemélytől, hagyatékból. 

 
4.  A Könyvtár a muzeális értékű dokumentumokról a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 2. §-a 
értelmében külön nyilvántartást vezet. Az állományba vétel „leltári szám/MÚZ” jelzéssel történik. 
 
5.  Törlés esetén a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 6. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
6.  A muzeális gyűjtemény elkülönített raktári részben került elhelyezésre. A gyűjtemény kezelését az 
olvasószolgálat vezetője, távollétében az általa megbízott személy végzi, aki a kérésekről nyilvántartást 
vezet. 
 
7.  A gyűjtemény ellenőrzése a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 5. §-ának értelmében történik. 
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VIII.  A Levéltár gyűjtőköre 
 

1.  A Levéltár fő gyűjtőköre kiterjed az Egyetem Budai Campusán működő, illetőleg a Budai Campushoz 
tartozó valamennyi szerv maradandó értékű irattári anyagára, ideértve az előbb említett szervek 
elődintézményeinek maradandó értékű irattári anyagát is. 
 
2.  A Levéltár mellék gyűjtőköre kiterjed az Egyetem Budai Campusán működő Karok által folytatott 
képzési irányokhoz kapcsolódó szakterületek maradandó értékű szakmatörténeti iratanyagára, valamint 
az Egyetem Budai Campusa, illetőleg elődintézményei egyetemi polgárainak maradandó értékű 
magániratanyagára. 
  
 

 
IX.  Záró rendelkezések 

 
1.  A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell végezni.  
 
2.  A szabályzatban foglaltak betartásáért a Könyvtár igazgatója a felelős. 
 
3.  Jelen szabályzat a Könyvtár Szervezeti és Működési Rendjével egyidejűleg lépett hatályba, melyet a 
BCKT fogadott el. Ezzel az eddig érvényben lévő Gyűjtőköri Szabályzat hatályát veszti. 
 
 
 
 
Dr. Csemez Attila 
         elnök           


