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A BCKT 2010. július 5-ei ülésén, a 7/2010. (VII.5.) számú határozatával 
támogatta a Szabályzat elfogadását. 
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A Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: Könyvtár) az 1997. 
évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről; a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény;  a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény; az 1995. évi LXVI. törvény a 
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről és egyéb vonatkozó jogszabályok, 
valamint az egyetemi szabályzatok alapján saját szervezetét és működését a következők szerint 
határozza meg: 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Könyvtár és Levéltár neve és jogállása 
 

1. § 
 
Hivatalos elnevezése:   Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 

  Corvinus University of Budapest, Entz Ferenc Library and Archives  
                                         Corvinus Universität Budapest, Entz Ferenc Bibliothek und Archiv   
 
Rövidített elnevezése:   BCE EFKL 
 
Székhelye:                     1118 Budapest, XI. Villányi út 29-43. 
 
Postacíme:                  1518 Budapest, Pf. 49 
 
Alapításának éve:         1860 
 
Jogelőd intézménye:    Szent István Egyetem Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és           
    Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár 
 
Küldetésnyilatkozata: 
 
A Könyvtár hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához az Élelmiszertudományi 
Karon, a Kertészettudományi Karon, a Tájépítészeti Karon, valamint a Szőlészeti és Borászati 
Intézetben folyó oktató- és kutatómunka szakirodalmi információval történő ellátása érdekében. 
Elősegíti a hazai és nemzetközi szakintézmények közötti dokumentumcserét. 
Támogatja a hallgatókat az önálló szakirodalmi keresés elsajátításában. 
Nyilvános könyvtárként gyűjteményéből szakirodalmi információs szolgáltatást biztosít minden 
érdeklődő számára. 
 
Helye a könyvtári és levéltári rendszerben és a szakmai szervezetekben: 
 
A Könyvtár a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtári hálózatának tagja, annak szolgáltató könyvtára a 
Központi Könyvtár és a Közigazgatástudományi Kar Könyvtára, a Bibliotheca Publica mellett. 
A Könyvtár nyilvános, állami egyetemi tudományos szakkönyvtárként tagja az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszernek (ODR). 
Tagja a leuveni székhelyű ISHS Nemzetközi Tudományos Kertészeti Társaságnak, a Magyar Országos 
Közös Katalógus Egyesületnek, az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Kollégiumának és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek. 
A Levéltár felsőoktatási intézmény közlevéltára, állami szaklevéltár. 
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II. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR FENNTARTÁSA ÉS FELÜGYELETE 
 

2. § 
 

(1) A Könyvtár fenntartója a Budapesti Corvinus Egyetem (székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 
8., a továbbiakban: Egyetem). 

 
(2) A Könyvtár az Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar és a Tájépítészeti Kar (a 

továbbiakban: Karok) könyvtára. 
 

(3) A Könyvtár közvetlenül a Budai Campus Koordinációs Tanács (a továbbiakban: BCKT) 
irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység. Gazdálkodását és működési feltételeit a 
felsorolt Karok és a BCKT biztosítják. 

 
(4) A Könyvtár az Egyetem szervezetébe tartozik, annak karközi szervezeti egysége. Felügyeletét 

a BCKT elnöke látja el. 
 

(5) A Könyvtár az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozik. 
 

(6) A Könyvtár az 1995. évi LXVI. törvény és az 1997. évi CXL. törvény, valamint a 10/2002 (IV. 
13.) NKÖM rendelet alapján felsőoktatási szaklevéltárat (a továbbiakban: Levéltár) működtet. 

 
 

III. A KÖNYVTÁR FELADATAI 
 

3. § 
 

(1) A Könyvtár fő feladata nyilvános, állami egyetemi, tudományos könyvtárként, hogy elősegítse a 
Karokon folyó oktató-nevelő, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, biztosítsa a 
hallgatók, az oktatók, a kutatók és a dolgozók szakirodalommal és szakirodalmi tájékoztatással 
való ellátását, és segítse a hallgatókat az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság 
megszerzésében. 

 
(2) Ennek érdekében: 

a) tervszerűen gyarapítja, feltárja és őrzi, továbbá helyben olvasás, kölcsönzés és egyéb 
szolgáltatások útján a használók rendelkezésére bocsátja a képzés szakmai irányának 
megfelelő, valamint az általános szakmai műveltséget fejlesztő, hagyományos és 
elektronikus hordozón megjelenő hazai és külföldi szakirodalmat, 

 
b) közreműködik a hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek elsajátíttatásában és 

fejlesztésében, valamint az irodalomkutatási módszerek megismertetésében, 
 
c) együttműködik az Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtáraival, más hazai 

szakkönyvtárakkal és szakkönyvtári szervezetekkel a könyvtári és információ-ellátás 
rendszerszerű működtetésében, 

 
d) részt vesz az országos könyvtári és információpolitika alakításában, 
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e) részt vesz a könyvtárosok képzésében és továbbképzésében. 

(3) A Könyvtár feladatainak megvalósítása érdekében állományát - a Gyűjtőköri Szabályzatban 
meghatározott módon - tervszerűen gyarapítja, a könyvtári előírásoknak megfelelően tartja 
nyilván, gondoskodik annak védelméről és rendszeres ellenőrzéséről. 

 
(4) A Könyvtár módszertani központja a Karok tanszéki letéti könyvtárainak. 

 
(5) A Könyvtár online szolgáltatásainak elérése céljából, valamint a használók tájékoztatása 

érdekében, önálló honlapot üzemeltet az interneten. 
 

(6) A Könyvtár használata – nyilvános könyvtár jellegéből eredően – bárki számára biztosított, aki 
betartja a Könyvtár szabályait, melyeket a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmaz. 

 
 

IV. A LEVÉLTÁR FELADATAI 
 

4. § 
 
(1) A Levéltár illetékességi köre az Egyetem Budai Campusán működő, illetőleg a Budai 

Campushoz tartozó valamennyi szerv levéltári anyagára terjed ki, ideértve az előbb említett 
szervek elődintézményeinek levéltári anyagát is. 

 
(2) A Levéltár feladatai: 
 

a) kizárólagos joggal átveszi és megőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek nem 
selejtezhető köziratait, 

 
b)  jogszabály alapján átveszi, illetőleg gyűjti, valamint ingyenes letétként megőrzi a 

gyűjtőkörébe tartozó maradandó értékű magániratot, 
 

c) az átvett, illetőleg gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli, 
biztonságosan megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot – annak szükség 
szerinti selejtezésével, rendezésével, valamint tudományos igényű áttekintést biztosító 
segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza és az anyag használatát 
lehetővé teszi, 

 
d)  az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki, 
 
e) a levéltári anyag védelme érdekében ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek 

iratselejtezését és iratkezelési rendjét, 
 

f) megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és 
restaurálásáról gondoskodik, 

 
g) levéltári és intézménytörténeti kutatásokat végez, és azok eredményeit közzéteszi, 

 
h) a levéltári anyag oktatási, illetőleg közművelődési célú felhasználását, valamint a 

levéltári tevékenység megismertetését kiadványokkal és egyéb módon elősegíti. 
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V. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 
5. § 

 
A Könyvtár és Levéltár az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: 
 

(1) Monográfia- és Folyóirat-feldolgozó Osztály 
(2) Olvasószolgálati Osztály 
(3) Információs Szolgáltatások Csoport 
(4) Levéltár 
(5) Tanszéki letéti könyvtárak 

 
 
 

VI. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR VEZETÉSE 
 

6. § 
 

(1) A Könyvtár munkáját az igazgató irányítja. 
 

Az igazgató 
 

7. § 
 

(1) Az igazgatót - a BCKT elnökének javaslatára – a rektor nevezi ki pályázat útján, legfeljebb öt 
évre, mely több ízben megújítható. 

 
(2) Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a BCKT elnöke gyakorolja. 

 
(3) Az igazgató feladata az egyetemi oktató-kutató munkához kapcsolódóan a Könyvtár 

rendeltetésszerű működtetése, a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott nyilvános 
könyvtári ellátás feltételeinek biztosítása, a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés. 
 

(4) Az igazgató dönt a költségvetési keretek és a könyvtári bevételek felhasználásáról – az 
osztályvezetők véleményének meghallgatásával. 

 
(5) Az igazgató a Könyvtár alkalmazottainak vonatkozásában – a rektor által átruházott 

hatáskörben – teljes körű munkáltatói jogkörrel rendelkezik. 
 

(6) Az igazgató együttműködik a Központi Könyvtárral és a Közigazgatástudományi Kar 
Könyvtárával. 

 
(7) Az igazgató munkáját az általa kinevezett osztályvezetők segítik. 
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Osztályvezetők 
 

8. § 
 

(1) A Monográfia- és Folyóirat-feldolgozó Osztály vezetőjének főbb feladatai: 
 

a) a gyarapítás és feldolgozás, valamint az állomány-gondozás és állomány-apasztás  
koordinálása, 

b) a Könyvtár gazdálkodásának nyomon követése és dokumentálása, 
c) a Könyvtár pályázati tevékenységének irányítása, 
d) a munkatársak szakmai továbbképzésének koordinálása, 
e) kapcsolattartás a tanszéki könyvtárakkal, 
f) a vezetése alá tartozó osztály munkájának irányítása, 
g) az igazgató helyettesítése. 

 
 

(2) Az Olvasószolgálati Osztály vezetőjének főbb feladatai: 
 

a) a kölcsönzés és tájékoztatás munkafolyamatainak koordinálása, fejlesztése, 
b) a könyvtárközi kölcsönzés felügyelete, 
c) a használók szakirodalmi igényeinek nyilvántartása, részvétel az állomány-fejlesztés 

munkafolyamataiban, 
d) a felhasználóképzés szervezése, 
e) kapcsolattartás a tanszéki könyvtárakkal, 
f) a vezetése alá tartozó osztály munkájának irányítása. 

 
 

Csoportvezető 
 

9. § 
 

(1) A Könyvtár két osztályának működését segítő szervezeti egység az Információs Szolgáltatások 
Csoport, melynek vezetőjét az igazgató nevezi ki. A Csoport vezetőjének főbb feladatai: 

 
a) a Könyvtár digitalizálási tevékenységének koordinálása, 
b) a Könyvtár informatikai szolgáltatásainak működtetése, 
c) kapcsolattartás hazai és nemzetközi intézményekkel a kiadványcsere szolgáltatás 

működtetése érdekében, 
d) kapcsolattartás a tanszéki könyvtárakkal, 
e) a Könyvtár képviselete a MOKKA Egyesületben, 
f) kapcsolattartás az elektronikus dokumentumok beszerzésére és működtetésére 

létrehozott konzorciumokkal, 
g) a vezetése alá tartozó csoport munkájának irányítása. 
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Levéltárvezető 

 
10. § 

 
(1) A Levéltár vezetőjének feladatai: 

 
a) a Levéltár feladatainak ellátása és folyamatos működésének biztosítása, 
b) a Levéltár illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének szakmai felügyelete. 

 
Könyvtári Tanács 

 
11. § 

 
(1) A Könyvtár igazgatója mellett javaslattevő és véleményezési jogkörrel Könyvtári Tanács (a 

továbbiakban: Tanács) működik. Elnöke az igazgató, titkárát tagjai közül választja. 
 
(2) A Tanács állandó tagjai a Könyvtár osztályvezetői, valamint a Karok könyvtári ügyekkel 

megbízott dékán helyettesei. Az igazgató az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívhat 
belső és/vagy külső szakembereket, valamint a Hallgatói Önkormányzat képviselőit. 

 
(3) Az igazgató a Tanácsot évente legalább egyszer összehívja. Sürgős esetekben telefonon, vagy  

e-mailban kéri ki a Tanács tagjainak véleményét.  
 
 

 
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
12. § 

 
(1) A Könyvtár és Levéltár alapvető feladatait jelen szabályzat tartalmazza. Ellátja azokat a 

feladatokat is, amelyeket a rektor, vagy a BCKT feladat- és hatáskörébe utal. A többletfeladatok 
a Könyvtár és Levéltár rendeltetésszerű működését nem gátolhatják. 

 
(2) A szabályzat mellékletei: 

 
a) Gyűjtőköri Szabályzat 
b) Könyvtár- és Levéltárhasználati Szabályzat 

 
(3) Jelen szabályzat a BCKT Elnökségének jóváhagyását követően lép életbe. Ezzel az eddig 

érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 
 

 
 
 
Dr. Csemez Attila 
         elnök         


