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Intézményünk a felsőoktatás szerkezeti átalakulásainak következtében a változások sorozatát 

élte meg 2016. január 1-ig, amikor a Szent István Egyetemhez csatolták a három budai kart. A 

változások menedzselése a könyvtár és levéltár mindennapi tevékenységévé vált az elmúlt 

években. Az örökségül kapott egyedi állomány, melyet elődeink gyarapítottak 1860 óta, és a 

kialakított könyvtári gyakorlat része a folytonosságnak, amire mindig építhetünk. A 

változásokhoz pozitív módon alkalmazkodó, lojális és kitartó munkatársi közösség pedig erre 

a hagyatékra és a hagyományokra építi az új generációk igényei szerinti tudásközpontot. Látva 

a helyünket az új egyetemi és könyvtári rendszerben, mely azonban még korántsem 

stabilizálódott, a 2017-2019-ig tartó időszakra új stratégiai célokat tűztünk magunk elé. 

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Budai Campus információs központja: teljes körű 

használó képzés és szakmai, intézménytörténeti rendezvények zajlanak épületében, ahol a 

berendezés a funkció függvényében mobilizálható. Elismertségének alapja a korszerű 

szakirodalom, a digitalizált állomány – a fenntartható raktározás szellemében -, a legújabb 

infokommunikációs infrastruktúra, a célzott és dinamikus marketing. 

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár küldetése, hogy támogassa a Szent István Egyetem budai 

karain folyó oktató- és kutatómunkát. 

Ennek értelmében feladatunk: 

 a szakirodalmi információmenedzselés a tartalomszolgáltatás innovatív módszereinek 

és eszközeinek felhasználásával az egyetemi polgárok és minden érdeklődő számára a 

kertészet-, az élelmiszertudományok, a tájépítészet és a településtervezés területén, 

 az Egyetem Budai Campusának szerves részeként az egyéni és csoportos tanulás 

helyszínének biztosítása, felhasználóbarát közösségi tér megteremtése, 

 a budai karok közös intézménytörténeti hagyományokra épülő azonosságtudatának 

fenntartása és alakítása a múltra és a jelenre vonatkozó forrásanyag alapján; az 

iratkezelés szabályozásában betöltött szerep révén az átlátható működés elősegítése a 

Budai Campuson. 

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Szent István Egyetem nyilvános könyvtári és 

levéltári feladatokat is ellátó felsőoktatási intézménye. Könyvtárunk vezetőjének és 

valamennyi munkatársának törekvése az, hogy szolgálatkész, céltudatos, innovatív 

partnerként tekintsenek ránk felhasználóink. Ennek érdekében a következőket vállaljuk: 
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1. Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges 

erőforrások biztosításával végezzük. 

2. A használók igényeit és elégedettségét rendszeresen mérjük és elemezzük, ezek 

figyelembevételével fejlesztjük szolgáltatásainkat.  

3. Megfelelő képzettségű munkatársak alkalmazására törekszünk. A munkatársak 

szakmai továbbképzéséért, minőségtudatosságáért, etikus magatartásáért a dolgozó és a 

könyvtár vezetősége egyaránt felelős. 

4. Marketing és PR tevékenységünk fejlesztésével gondoskodunk szolgáltatásaink 

széles körű megismertetéséről, pozíciónk erősítéséről az Egyetem szervezetén 

belül. 

5. A könyvtár munkatársai elkötelezik magunkat a tiszta és rendezett környezet, a 

társadalmi felelősségvállalás és a környezeti értékek védelme mellett. 

6. Fejlesztjük a minőségközpontú gondolkodást és a szervezeti kultúrát minőségügyi 

képzésekkel és motiválással. 

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, mint a Szent István Egyetem Budai Campusának 

szakkönyvtára, predesztinálva érzi magát a fiatal generációk környezettudatos nevelésére. 

Tudatosan gyűjti és rendelkezésre bocsátja a téma szakirodalmát, melyről rendszeresen 

tájékoztatja a használókat a honlapján. Évszakokhoz kapcsolódó programokat szervez, 

melyekbe bevonja a tehetséggondozás jegyében a szakkollégistákat és a tudományos diákköri 

munkát végző hallgatókat, valamint a felkészítő tanárokat.  

A kormányzati törekvéseket a 2011-ben elfogadott új Alaptörvény rögzíti. Az Entz Ferenc 

Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: EFKL) megfelel az Alaptörvényben deklaráltaknak: 

biztosítja az információ szabad áramlását és bárki számára hozzáférhetőségét az Szent István 

Egyetem (továbbiakban: SZIE) tudásbázisának építésével és széleskörűen hozzáférhetővé 

tételével. 

Felsőoktatás- és tudománypolitikai tényezők 

2016 végén a kormányzat megtárgyalta és elfogadta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban 

középtávú szakpolitikai stratégia” című dokumentumot, mely a felsőoktatás fejlesztésének új 

irányvonalait tartalmazza a teljesítményelvű felsőoktatás kialakítása és fejlesztése érdekében. 
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A felsőoktatási koncepció célkitűzései, amelyekben az EFKL partner tud lenni: 

 A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások bővítése és a 

felsőoktatási tudásbázisokhoz való hozzáférés növelése. 

 Korszerű információs tartalmak előállítása és a hozzáférés széleskörű biztosítása. 

 A felsőoktatás szolgáltató funkcióinak megerősítése mind a hallgatók, mind a helyi 

társadalom irányába. 

Az EFKL már elindított tudásbázis fejlesztő és bővítő programjai – „Kertek, földi egek” 

beszélgetés sorozat, évfordulós megemlékezések, stb. – ennek a szemléletnek megfelelnek, 

fejlesztésük és támogatásuk a továbbiakban is szükséges. A Könyvtár megfelelő helyszínt 

biztosít a tanulás számára, a hagyományos szerepkörön túl a könyvtári közösségi tér funkció 

erősítése kívánatos.  

A felsőoktatási koncepció agrárfelsőoktatást érintő tervei: 

 Az agrárfelsőoktatásba jelentkezők arányának növelése. 

 Az agrárképzési szakkínálat áttekintése, szükség esetén képzések integrációja. 

 Új duális képzési formák bevezetése, farmerképzés elindítása, kétnyelvű képzések bővítése. 

 Az agrárképzési központok erősítése, és a térségi hálózatosodás elősegítése. 

E tervek jegyében 2016. január elsejétől az EFKL a SZIE keretein belül folytatja működését a 

Budai Campus (továbbiakban: Campus) telephelyen. 

A duális képzési forma a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló 

speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés. A duális formában tanuló hallgatók a képzés 

során az egyetemi/főiskolai anyagon túl lényegesen több tapasztalatra tesznek szert, munkaerő-

piaci esélyeik, ezzel kilátásaik is meghaladják a hagyományos képzési formában tanuló 

hallgatók lehetőségeit. A SZIE jelenleg 18 vállalattal áll szerződésben a duális képzést illetően, 

legnagyobb arányban az Élelmiszertudományi Karon folyik duális képzés. 

A tudománypolitikai stratégia célja a tudományos információhoz való hozzáférés és 

publikációs eredményesség növelése. A tudományos szféra működésének alapja a tudományos 

nyilvánosság biztosítása, a tudományos tartalmakhoz való hozzájutás és a tudományos 

eredményekre való reagálás, valamint a tudományos eredmények publikálása. Ennek 

megfelelően az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) 2001 óta látja el 

a felsőoktatási intézményeket, az MTA intézeteit és egyes non-profit kutatóhelyeket, 

kórházakat, minisztériumi háttérintézményeket, könyvtárakat, közgyűjteményeket teljes 

szövegű adatbázisokkal, szakfolyóiratokkal, szakcikkekkel. A kutatási eredmények publikálása 

mellett az eredmények elérhetővé és kereshetővé tétele, valamint rendszerzése is 

elengedhetetlen. A hazai kutatási eredmények összefoglaló adatbázisa a Magyar Tudományos 

Művek Tára (MTMT). A rendszer kiépült, a retrospektív adatfeltöltés nagy része elkészült, az 

adatok gondozása és folyamatos karbantartása szükséges. A rendszer szoftverfejlesztése 

megtörtént 2016-2017 során, az MTMT2 éles indítása 2017. július 31-re várható. A 

közfinanszírozású kutatóhelyeken született tudományos publikációk különféle 

repozitóriumokban (pl. nemzetközi szakterületi, az MTA REAL és egyetemi 

repozitóriumokban) elérhetők.  

Ezen hazai eszközök mellett a tudománypolitikai cél minden olyan lehetséges kereshetőséget, 

elérhetőséget támogató nemzetközi rendszerhez való csatlakozás, amely a magyarországi és a 

magyarországi intézményi teljesítményt rangsorolás, pályázati értékelés szempontjából méri. 
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Ezen törekvések indokolják a SZIE intézményi repozitóriumának tartalmi és technikai 

fejlesztését, mely központi könyvtári feladat. 

Könyvtári és levéltári szakpolitika 

Magyarország az Európai Unió tagjaként az uniós irányelveket követve, de nemzeti szinten 

szabályozza a könyvtári és a levéltári rendszer működését.  

Jelenleg nincs országos könyvtári stratégia, a kulturális irányítás a könyvtárügy stratégiáját 

a Portál programban fogalmazta meg a 2008-2013 közötti időszakra. A Könyvtári Egyesületek 

és Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (International Federation of Library Associations 

and Institutions, a továbbiakban: IFLA) 2016-2021 időszakra négy stratégiai irányvonalat 

határozott meg, kitűzött céljaik az alábbi területeket érintik: 

 Könyvtárak a társadalomban 

 Információ és tudás 

 Kulturális örökség 

 Kapacitásbővítés 

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya által 2014-2020 időszakra megfogalmazott célkitűzései 

megfelelnek az IFLA törekvéseinek és a kormányzat tudománypolitikai stratégiájának: 

 A könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése. 

 A könyvtári rendszer hosszú távú működésének fenntartása és innovatív fejlesztése. 

 Korszerű, felhasználó-központú, versenyképes országos könyvtári szolgáltatások 

fejlesztése, széleskörű jogszerű elektronikus hozzáférés biztosítása. 

 A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása. 

Az Egyetemi könyvtárigazgatók Kollégiuma, melynek az EFKL igazgatója tagja, a fentiek 

jegyében a magyar felsőoktatás könyvtárait és szereplőit, továbbá a magyar könyvtárak 

együttműködő hálózatát szolgálja. Képviseli a felsőoktatási könyvtárak véleményét és érdekeit 

a kormányzat, a könyvtáros-információs szakma és más érintettek előtt. 

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet az európai információs társadalom felépítésére és 

fontosnak tartja a könyvtárak szerepét a polgárok társadalmi aktivitásának fejlesztésében. 

Országos levéltári stratégia hiányában a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 

elkészítette „A felsőoktatási szaklevéltárak jövőképe és stratégiája” című, a felsőoktatási 

szaklevéltárak stratégiai célkitűzéseit megfogalmazó műhelytanulmányát 2016-ban. Ebben 

felvázolja a hazai felsőoktatási szaklevéltári rendszer aktuális helyzetképét és rögzíti, hogy az 

egyetemi szaklevéltárak joga és kötelessége az egyetemeken keletkező maradandó történeti 

köziratok gyűjtése, őrzése, rendezése és kutathatóvá tétele.  

A tanulmány megállapítja, hogy az egyetemi levéltárak működésének szervezeti formái 

közül a legelterjedtebb az egyetemi szaklevéltár és az egyetemi könyvtár közös szervezeti 

keretben történő működése. A könyvtárakkal való integráció sok előnnyel járhat a levéltár 

számára. Ez az egységes egyetemi közgyűjteményi formában való működtetés csak az egyetemi 

szaklevéltárak szakmai-, illetékességi és gyűjtőköri függetlenségének fenntartása és megőrzése 

mellett lehet eredményes. 

Az egyetemi szaklevéltárak éves költségvetése 2006 és 2010 között dinamikusan növekedett, 

ez azonban 2010 után megállt, illetve csökkenésbe ment át. A szakmai munka fejlesztése 

szempontjából stratégiai fontosságú a levéltárak költségvetésének rendezése, valamint az 

önálló költségvetéssel nem rendelkező levéltárak forráshoz juttatása. 
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A 2010-2016 közötti időszakban a levéltárak alkalmazotti létszáma is csökkent, a 18 egyetemi 

levéltár, illetve levéltári egység átlagában 24,6 százalékkal. A szakalkalmazottak létszáma 

2017-ben is átlag 1,7 fő/levéltár. Az egyetemi levéltárak létszámbővítése elkerülhetetlen és ezt 

úgy kell végrehajtani, hogy az alkalmazottak minőségi mutatói (szakmai képzettség, 

munkatapasztalat, nyelvvizsga és tudományos fokozat) tovább javuljanak. 

 

Makrogazdasági környezet 

Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzottdeficit eljárás alól. Csökkent 

a költségvetés hiánymutatója, mérséklődött az államadósság-ráta, alacsony maradt az infláció. 

Ám a magyar gazdaság szinte kizárólag az uniós támogatásokból táplálkozik, s mihelyt 

elapadnak a források, megtorpanhat a növekedés. A fejlesztéseket egyre inkább nehezíti a 

fokozódó munkaerőhiány, ami a kivándorlással, valamint a termelésközpontú oktatással tovább 

nő. Ezen a közmunkaprogram sem segít, mivel az ennek keretében foglalkoztatottak többsége 

nem jut be az elsődleges munkaerőpiacra. A problémák konzerválják a kevéssé versenyképes 

gazdasági struktúrát. 

A következő években az egyre szűkösebben rendelkezésre álló munkaerő-piaci tartalékok 

mobilizálásával a kormány a gazdasági erőforrások hatékonyabb felhasználását, valamint a 

termelékenység és a versenyképesség fokozott javítását is megcélozza. Kiemelt cél a növekedés 

szerkezetének az eltolódása a magasabb hozzáadott értéket előállító, innováció által vezérelt 

gazdasági tevékenységek irányába. 

Az elfogadott költségvetésben érvényesülő legfontosabb prioritások az adócsökkentések 

folytatása, a közszférában dolgozók életpálya modelljeinek kiterjesztése és elindítása; a 

gazdasági növekedést segítő beruházások forrásainak biztosítása az otthonteremtési program és 

a hazai forrásból megvalósuló fejlesztési projektek kapcsán. 

A felsőoktatás finanszírozása 

Az egyetemek alulfinanszírozása a szervezetükben működő könyvtárak fenntartási 

költségeinek jelentős csökkentését eredményezték, ezt tapasztaljuk 2010 óta. Az elmúlt 

években folyamatosan jelentős forrásokat vonnak el a felsőoktatástól, arányaiban évről évre 

csökken az egy hallgatóra jutó költségvetési támogatás mértéke. Nem várhatók rövid és 

középtávon jelentősebb költségvetési források sem az intézmény, sem a könyvtár szintjén. 

A felsőoktatási koncepció elvárása a felsőoktatási intézményekkel szemben, hogy egyre 

nagyobb mértékben támaszkodjanak a saját bevételekre, külső piaci forrásokra, így a külső 

bevételi források stabilizálásával csökkenhet függőségük a mindenkori költségvetési 

forrásoktól. Az elkövetkező években a közvetlen állami támogatás jelentős mértékben nem 

növelhető, az EU-s közösségi források csak az elkövetkező 5-6 évben állnak rendelkezésre, így 

mindenképpen kiemelten szükséges foglalkozni a közvetlen K+F és egyéb, az intézmény 

tevékenységéből származó, valamint az adomány típusú bevételek növelésével. A kormány 

kialakította az állami felsőoktatás irányításának kancellári modelljét 2014-ben, melynek révén 

teljes körűen megvalósult a felsőoktatásra fordított források feletti kontroll. A fegyelmezett 
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gazdálkodásnak köszönhetően a Campus helyzete a romló körülmények közepette is stabil. Az 

EFKL gazdálkodása az előzetes tervekben foglaltak szerint folyik. 

Pályázati és egyéb források 

A pályázati források szerepe a szervezetek működésének finanszírozásában egyre jelentősebbé 

válik. Könyvtári területen a legfontosabb szakmai pályázati lehetőségeket továbbra is a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatai jelentik, bár a könyvtárak számára egyre csökkenő lehetőségekkel. 

2016-ban folytatódott a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtámogatási Programja, az új könyvek 

beszerzését támogató Márai-program, a közgyűjtemények számára. A 2014-2020 közötti 

időszakban újra számottevő uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére az új 

fejlesztéspolitikai program, a Széchenyi 2020 keretében. Sajnálatos módon a közép-

magyarországi régió és a felsőoktatási könyvtárak pályázati lehetőség tekintetében ebben az 

időszakban is hátrányosan érintettek. A pályázatok azonban nem mindig arra a területre 

biztosítanak forrást, amire a könyvtáraknak feltétlenül szüksége van. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai esetében jelentős, 30 % önrésszel kell számolni. Az 

EFKL él a meghirdetett pályázatok adta lehetőségekkel, és folyamatosan igyekszik felhasználni 

azokat céljaihoz. 

A digitalizálás nemzetközi és hazai szinten is foglalkoztatja nemcsak a könyvtárakat, de a 

különböző vállalatokat is. Az érdekeltség eltérő, de a könyvtárak kihasználhatják az ebben rejlő 

anyagi megtakarítást, mint ahogy az EFKL az Arcanum Kft-vel való szerződése alapján teszi 

ezt. 

Kiadói piac 

A szakmai adatbázisokat az országos konzorcium önrész befizetése mellett biztosítja a 

könyvtárak számára. Azonban a 27 % ÁFA jelentősen megemelte a könyvtárak önrészét, 

nagyobb anyagi terhet jelentve az intézményekre. Az Elektronikus Információszolgáltatás 

Nemzeti Program úgynevezett nemzeti licenc keretében központilag, országos használatra 

szerzi be éves előfizetés keretében a tartalmakat és biztosítja a hozzáférést, 2012-től a program 

működtetését az MTA Könyvtár és Információs Központ látja el. Az Open Access elképzelések 

a kiadási oldal finanszírozását, és a közzététel után az ingyenes hozzáférést szorgalmazzák, 

ezzel szemben a hagyományos kiadói modell a tartalom előfizetési rendszerére épül, azaz a 

hozzáférést teszi fizetőssé. Cél, hogy a közfinanszírozott kutatások eredményei legyenek 

hozzáférhetők, és ezáltal a már egyszer támogatott eredményekért ne kelljen még egyszer a – 

döntően közfinanszírozású – kutatóhelyeknek, felsőoktatási intézményeknek fizetniük. Jelenleg 

nincs kiforrott modell ezek egymás mellett működésére, szinte kizárt, hogy csak open access, 

vagy csak kizárólag kiadói modell működjön. A könyvtári szervezetek érdekérvényesítő 

szerepe nem elég erős a szerzői jogvédőkkel, a könyvkiadókkal, az adatbázis szolgáltatókkal 

szemben. A különböző modellek valószínűleg egymás mellett, egymást kiegészítve fognak 

működni. Az Open Access modell bevezetése esetén a kiadási oldal, a publikálás költségei 

jelennek meg. Ezek a kutatási / pályázati támogatásokban kötelező elemként megjeleníthetők, 

ettől függetlenül jelentős fejlesztési és közzétételi költségek jelentkeznek e területen. 
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Demográfiai tényezők 

Hazánkban is érzékelhetőek az EU-ban megjelent demográfiai változásokkal járó gondok és 

ennek hatásai. A népesség száma tovább apad, a fiatalok és az aktív korúak aránya csökken, az 

idősebekké nő. A demográfiai mutatók romlását fokozza, hogy a képzett szakemberek 

tömegesen vállalnak külföldön munkát. Ezek következtében bizonyos területeken már 

napjainkban is munkaerőhiány lép fel, illetve a jövőre nézve különösen súlyos problémát vetít 

előre.  

A csökkenő gyerekszám a felsőoktatásba jelentkezők létszámát és összetételét is 

megváltoztathatja. Az államilag finanszírozott oktatás az elmúlt időszakban szélesebb körnek 

volt elérhető. A felsőoktatási koncepció tartalmazza, hogy állami támogatást csak a 

társadalmilag hasznosnak tekintett, illetve piacképes szakok kaphatnak a jövőben. Ez 

visszatérést jelenthet az elitképzéshez és csökkenti az esélyegyenlőséget. A felsőoktatás 

szerkezetének megváltoztatásával csökkenhet az államilag finanszírozott hallgatók száma. A 

kisebb létszám a felsőoktatásban negatívan hathat a társadalom műveltségi szintjére, az 

elhelyezkedési esélyekre. Elengedhetetlen lenne az ágazati szemléletű megközelítés átemelése 

a felsőoktatásba, hogy külön-külön foglalkozzanak az egyes szektorok és régiók munkaerő 

piaci, illetve innovációs igényeivel. 

Kormányzati törekvés az agrároktatás népszerűségének növelése. A felsőoktatás folyamatos 

átszervezése nem tett jót az agráregyetemeknek. A duális képzési formában tanuló hallgatók a 

képzés során az egyetemi/főiskolai anyagon túl lényegesen több tapasztalatra tesznek szert a 

szakmailag minősített vállalatoknál. Munkaerő-piaci esélyeik, ezzel kilátásaik is meghaladják 

a hagyományos képzési formában tanuló hallgatók lehetőségeit. 

A kormányzat a jelenlegi külföldi hallgatói létszámot 2030-ra közel a duplájára kívánja 

emelni. Ez a törekvés már érezhető a SZIE idegen nyelven folyó képzési kínálatának 

bővülésében. Fel kell készülni az idegen nyelvű képzések könyvtári kiszolgálására. 
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Könyvtár szakmai humánpolitikai tényezők  

A fenn említett demográfiai folyamatok a könyvtáros társadalomban is éreztetik hatásukat. A 

statisztikai adatok alátámasztják az általunk is tapasztalt tényeket, hogy egyre kevesebb 

magasan képzett, kvalifikált szakember van a könyvtáros szakmában. 

 

A felsőfokú informatikus könyvtáros képzésben résztvevő számának alakulása 

Kibővült a könyvtárosok szerepköre: adattárakat kezelnek, kulturális rendezvényeket 

szerveznek, támogatják az oktatást a felhasználói igényeket folyamatosan szem előtt tartva. 

Ezek alapján alapvető fontosságú a könyvtárosok kompetens szakmai tudásának bővítése, és az 

információs szolgáltatásokra vonatkozó fejlesztések követése. 

2017 január-március hónapban a Magyarországon teljes munkaidőben alkalmazásban állók 

átlagos bruttó keresete 281 900 forint volt. 2008 óta első ízben nyúltak hozzá a kulturális 

közalkalmazottak keresetéhez, de az inkább kiigazításnak tekinthető, mint béremelésnek. A 

kulturális munkakörökben dolgozó közalkalmazottak 2017. január 1-től kulturális 

illetménypótlékban részesülnek, mely a megemelt minimálbéren és garantált bérminimumon 

felül jár. Az illetménypótlék összege a fizetési osztályt és a közalkalmazotti jogviszonyban 

töltött időtartamot veszi figyelembe. Beépül a bértömegbe, vagyis 2018-ban is megmarad, ez 

lesz a bázis a fizetések tervezett emelésénél. A kormányzat célja, hogy a teljes közszférában öt 

év alatt összesen 40 százalékkal emelkedjenek a bérek, a kulturális közalkalmazottak 

kiemeltebb szerepben legyenek, és béreik felzárkózzanak a többi új életpályamodellhez, ezzel 

megakadályozandó a munkaerő elvándorlása, vagy átcsoportosulása. Ha ez nem történik meg, 

az a könyvtáros pálya ellehetetlenítődését jelenti. 

A digitális társadalom infokommunikációs eszközrendszere folyamatosan fejlődik, a digitális 

technológia használata lassan nélkülözhetetlen a privát felhasználásban éppúgy, mint a munka 

világában. A közelmúltban külföldön már meghonosodott könyvtári technológiák bevezetése 

kezdődött el hazai könyvtárakban is, pl. a rádiófrekvenciás egyedi azonosítók használata 

(RFID). Ennek alkalmazása az EFKL-ban megtörtént. Az évtizedek óta használt integrált 
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könyvtári szoftverek fejlesztése folyamatosan zajlik. A HunTéka könyvtári szoftver 

fejlesztésének eredménye a 2.0-ás verzió, ami Könyvtárunkban 2017 során debütál. Az új 

verzió integrálja a különböző intézményi igényeket (könyvtár, múzeum, iskola), többnyelvű, 

multi-tenant üzemmódra képes, azaz több adatbázist futtathat párhuzamosan, fiókkönyvtárak 

kezelésére képes, és alkalmas az Europeana integrációra. A digitális technika elterjedése 

elősegíti a könyvtárak egyedi értékeinek közkinccsé tételét. Ezt tapasztaljuk a retrospektív 

konverzió kapcsán – ahogy az állomány egyre nagyobb része látszik a virtuális térben, úgy nő 

a használat és az érdeklődés iránta. A felhasználók a könyvtári katalógusok nyilvános 

felületével találkoznak, melynek fejlesztése szintén folyamatosan zajlik. A Monguz OPAC 3.0 

verziója 2017-ben kerül bevezetésre Könyvtárunkban. Az új felület alkalmas reszponzív 

megjelenítésre, a portálba ágyazásra, minden eszközön egységes megjelenést biztosít, 

felhasználóbarát. A Levéltár 2015-ben csatlakozott az UNIVA-hoz, a magyarországi egyetemi 

szaklevéltárak meghívásos pályázati forrásból közösen fejlesztett e-nyilvántartási 

rendszeréhez. A Levéltár azóta is együttműködő partnere a rendszer folyamatos frissítésének. 

A Wi-Fi hálózat és a mobilinternet világában egyre nagyobb tömegek számára válnak lehetővé 

az online szolgáltatások helytől függetlenül. 2017 nyarán megvalósult az épületben a Wi-Fi 

hálózat elérése az egyetemi azonosítóval nem rendelkező felhasználói csoportok számára is. 

Az EFKL fontos feladata lépést tartani az adatbázis szolgáltatókkal és fejleszteni meglévő 

tartalomszolgáltatási eszközeit. A gyakorlatorientáltság miatt a duális képzés támogatása is 

megkívánja könyvtári oldalról a tudásmegosztás modern eszközrendszerének erősítését, a 

korszerű információs tartalmak előállítását és hozzáférésük biztosítását.  

Legfontosabb felhasználóink az internetes közösségi szolgáltatásokat használják gyors 

kommunikációra. Az intézményi közösségi oldalak a figyelemfelkeltés eszközei a honlappal 

való párhuzamos jelenlét helyett. 

A szervezeti tudás menedzseléséhez intranetes, vagy wiki alapú tudástárak nyújtanak 

segítséget, az EFKL esetében az előbbi megoldás érvényesül. A jelenlegi trendeknek 

megfelelően a felhő alapú tárolással helyi adattárolási problémák oldhatók meg bármely 

szervezet, vagy magánszemély számára, QR-kódok segítségével pedig a fizikai térben 

helyezhetünk el ugrópontokat online szolgáltatásokhoz (adatbázis, katalógus eléréshez). 

Az infokommunikációs technológiák alkalmazása az oktatási folyamatban újszerű, korunk 

kihívásainak megfelelő megoldásokat kínál. A SZIE által használt e-learning szolgáltatás 

intelligens tanulási környezetet igyekszik biztosítani a hallgatók számára. A rendszerhez való 

csatlakozás feladat az EFKL számára. A fejlett informatikai technológiák a könyvtárosok 

részéről is nagyobb felkészültséget igényelnek.  

A digitális átalakulás átfogó társadalmi jelenség, amely visszavonhatatlanul megváltoztatja az 

emberek életét, a vállalkozások működését és a közigazgatás szervezését. A Digitális Jólét 

Program 2017-2018 (DJP) egyik legfontosabb feladata annak támogatása, hogy Magyarország 

minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese lehessen. A program célja a digitális 

kompetenciák fejlesztése, és ezáltal az egyenlőtlenségek csökkentése. A közgyűjtemények 

jelentős erőforrásokat képviselnek ez ügyben. A Könyvtár saját eszközeivel segíti a jövő 

szakembereit és saját dolgozóit.  
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A könyvtárak jogi környezete alatt a működésüket érintő hatályos jogszabályokat, az 

államháztartást, a költségvetési szerveket, a foglalkoztatást és képzést érintő jogforrásokat, 

valamint a szerzői jogra vonatkozó szabályozásokat értjük. 

A könyvtári és levéltári működés szabályozása, változások 

A könyvtárakra vonatkozó legfontosabb hazai jogforrás a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és ennek módosítása, 

a 2012. évi CLII. törvény, melyeket további jogszabályok egészítenek ki. A levéltár esetében 

ez a 1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről. 

A 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet meghatározza az országos múzeum, az országos 

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

kiemelt feladatait, és beszámolási kötelezettséget ír elő ezek teljesítéséről.  

A 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet meghatározza a szükséges szakmai mutatókat, melyek 

segítséget nyújtanak az éves munkaterv elkészítéséhez, egyben a könyvtári működés mérését is 

szolgálják a múzeumok, az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak esetében. 

A 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 

tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletet 

váltja fel, legfőképpen az elektronikus iratok fennmaradásának biztosítását és az elektronikus 

nyilvántartások szabályozását célzó rendelkezések indokolták hatályba lépését. 

Felsőoktatás működésének szabályozása 

A SZIE könyvtáraként megkerülhetetlen a felsőoktatást szabályozó rendelkezések figyelemmel 

követése. A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról kimondja, hogy a felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez 

igazodóan biztosítania kell a könyvtári szolgáltatást (14.§ 2.), továbbá rendelkezik a doktori 

értekezések nyilvánossá hozatalának könyvtári szerepéről (53/A §).  

A törvény 2014-es módosítása a kancellári rendszer bevezetésével, az EFKL, mint egyetemi 

szervezeti egység mindennapi működésére hatással volt. 

2015-ben és 2016-ban a felsőoktatási koncepciónak megfelelő módosítások kerültek a 

törvénybe, többek között a felsőoktatási intézmények kategorizálásáról. 

Foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi változások 

A könyvtári és levéltári környezetben legfontosabb változás a 9/2017. (I. 23.) Kormány 

rendelet. A rendelet előrelépés a közgyűjteményi magasabb vezetői posztok kritériumainak 

előírása, illetve a közgyűjteményi dolgozók bérrendezése terén, mivel kulturális 

illetménypótlék juttatását írja elő. 

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről folyamatosan változik, ez hatással van a 

könyvtárban dolgozó közalkalmazottakra is. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV
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Szerzői jogi szabályozás 

Továbbra is az 1999. évi LXXVI. törvény hatályos a szerzői jogokat illetően. A 21. század 

digitális világának gyors technológiai fejlődését az irodalmi, tudományos és művészeti művek 

tulajdonjogának szabályozása nem követi. Európai szinten lenne szükséges a szerzői jogok 

átfogó és következetes védelmének kialakítása az egységes digitális környezetben. Az elmúlt 

évek eredményei a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes 

szabályairól, és a 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó 

jogok közös kezeléséről. Ez utóbbi jogszabály azonban nem a közgyűjteményi felhasználást 

érintő jogi szabályozás, hanem a szerzői vagyoni jogok gyakorlását és érvényesítését érinti. A 

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a nyilvános 

haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges 

adatokról, a rendeletben meghatározottak szerint felkért könyvtárak részére. 

A Könyvtár erőssége stratégiai céljainak elérése szempontjából a szervezetben, az állomány 

összetételében, és az épület adottságaiban rejlik. A Könyvtár munkatársainak többsége 

fogékony az új ismeretekre, régebbi tudása frissítésére az egyéni és a szervezeti fejlődés 

érdekében. Ez fontos a használó képzés és tudásmegosztás szempontjából, hiszen ha a digitális 

kompetencia kialakulásához szeretnénk segítséget nyújtani a Campus polgárai számára, akkor 

a munkatársaknak friss és átadható tudás birtokában kell lenniük. Ez a fejlődőképesség a 

nyelvtudás fejlesztése szempontjából is hasznos, mivel veszélyforrás, hogy megfelelő 

nyelvtudás hiánya miatt hátrányba kerülhet a Könyvtár, hiszen a külföldi hallgatók számának 

növelése az egyetemi és kormányzati stratégia része is. A modern épület adottságait, a 

munkatársak kreativitását és szervezőkészségét hasznosítva lehetőség nyílik a 

partnerkapcsolatok erősítésének és bővítésének terén. A Könyvtáron kívüli tényezőkön múlik 

a repozitórium építés és a digitalizálás lehetősége, ami az értékes állományhoz való szélesebb 

körű hozzáférést biztosítaná. Ezt befolyásolja az informatika és technológia terén 

tapasztalható infrastruktúra gyengesége. A Könyvtár számára veszélyt jelenthetnek a 

Felsőoktatási koncepciót követő átszervezés és hatékonyságnövelés érdekében tett 

intézkedések, az ezekből fakadó integrációs problémák, intézményi presztízsvesztés, 

csökkenő hallgatói létszám, a nehézkes egyetemen belüli információ-áramlás. Az anyagi 

források beszűkülése évek óta fennálló veszélyhelyzet. A Könyvtár, mint intézmény, 

lehetőségeinek és erősségeinek kihasználásával tudja bizonyítani létjogosultságát az Egyetem 

működésének támogatásában, így biztosítva a további forrásmegvonás elkerülését, sőt a bérek 

rendezésének lehetőségét illetve a képzési tervek megvalósítását. 
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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 munkatársak elkötelezettsége 

 stabil munkaerő – nincs fluktuáció 

 kreatív munkatársak: ötletgazdagság, kiváló 

problémamegoldó képesség 

 munkatársak takarékos szemlélete 

 tanulás a tapasztalatokból, a jó gyakorlatok 

átvétele 

 rugalmas munkaszervezés 

 állomány online feldolgozottsága 

 folyóirat állomány  

 korszerű épület: optimális fűtés, klíma, 

világítás 

 kulturált, modern belső környezet 

 jó megközelíthetőség, Bel-Buda, kollégium 

közelsége 

 zöld környezet – Arborétum 

 rendezvényszervezés 

 könyvtárszakmai együttműködés 

 szakterületi együttműködés 

 kis létszámú munkaerő 

 munkatársak számítástechnikai felhasználói 

tudása 

 informatikus hiánya 

 munkatársak nem megfelelő nyelvtudása 

 nem elegendő számú és minőségű külföldi 

szakirodalom 

 nem elegendő számú és minőségű hazai 

szakirodalom 

 nem megfelelő állományvédelem 

 szétaprózott letéti (tanszéki) könyvtári 

hálózat 

 reprográfiai szolgáltatások 

 informatikai infrastruktúra nem megfelelő 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 munkatársak nyelvtudásának fejlesztése 

 adatbázisok használatának népszerűsítése 

 digitalizálás – intézményi tudományos 

tartalommegosztás  

 repozitórium építése 

 zöld könyvtári projekt vállalása 

 együttműködés a Nyelvi Központtal  

 kapcsolatok erősítése – Campus felé 

 szakterületi együttműködések 

 részvétel a hallgatók toborzásában 

 felhasználók körének szélesítése – nyitás a 

kerület/város lakossága felé 

 kommunikáció erősítése – FB, honlap 

 ’Minősített könyvtár’ cím elnyerésének 

lehetősége 

 a Campus informatikai infrastruktúrája 

nem megfelelő 

 dráguló adatbázisok 

 az egyetemi oktatók tájékozatlansága az 

adatbázisok nyújtotta lehetőségekről 

 végzős hallgatók nem hozzák vissza a 

könyveket 

 egy épületben működés a Nyelvi Központtal  

 épületgondnok hiánya 

 pályázati források szűkülése 

 képzési lehetőségek szűkülése 

 forráshiány – munkabérek nem nőnek, 

cafeteria megszűnt 

 forráshiány – a könyvtári beszerzésekre 

nincs elég pénz 

 integrációs problémák 

 intézményi presztízsvesztés 

 csökkenő hallgatói létszám 

 nehézkes Egyetemen belüli információ-

áramlás 
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Szükséges néhány alapvető szervezeti változást megemlíteni, melyek hatást gyakoroltak a 

könyvtár és levéltár jelenlegi állapotára. 

Szervezeti változások 2013-2016 között 

 Gazdasági okokból 2013 és 2014 között a dolgozói létszámot közel 30 %-kal 

csökkentenünk kellett.  

 A Campus területhasználatának racionalizálása érdekében 2013-ban az EFKL 

épületrészébe költözött a Campus Nyelvi Központja. Ezzel a változtatással a könyvtár 

területhasználata a felső szinten 13 %-kal csökkent.  

 A BCE Szenátusa 2015. februárjában az Egyetemen működő közgyűjteményeket egy 

szervezeti egységbe integrálta. Az EFKL a létrejövő Egyetemi Könyvár és Levéltár 

budai Tagkönyvtára lett, a budai levéltár az Egyetemi Levéltárba integrálódott.  

 Fenntartói döntés értelmében a Campus 2016. január 1-jétől a SZIE keretein belül 

működik tovább budai telephelyén. 

 A SZIE integráció előkészítéseként 2015. december 1-jével a Szenátus visszaállította az 

EFKL-at, mint önálló szervezetet.  

 A EFKL 2016-tól a SZIE könyvtári és levéltári hálózatának szakkönyvtára lett. 

A 2011-2013-as stratégiai terv eredményeinek értékelése 

 A megváltozott könyvtári környezet miatt változtak a könyvtár-látogatási és -használati 

szokások is. Ennek hatását kérdőíves felmérés keretében mértük és ezt követően 

intézkedési tervet készítettünk a látogatottság növelése, az új könyvtári épület 

ismertségének erősítése érdekében. Célunk volt a könyvtár, mint valóságos tanulási 

tér/találkozó hely funkciójának erősítése.  

 Elért eredmény az új arculat kialakítása, blog indítása és honlapfejlesztés, szórólap 

készítése aktualizált adatokkal, megjelenés és kapcsolattartás a Facebookon. A 

Beszélgetések sorozat elindítása egykori hallgatók meghívásával, rendszeres 

kapcsolattartás a hallgatói önkormányzattal, évfordulós és tematikus kiállítások 

rendezése az állomány bemutatására, könyvbemutatók szervezése/befogadása, Campus 

rendezvények támogatása, együttműködési megállapodások keretében értékes régi 

anyagaink digitalizálása, hagyatékok gondozása (TÉKA), közvetlen kapcsolat 

kialakítása a három budai kar tanszékeivel a szakirodalom ellátás javítása érdekében. 

 A 7/24 órás szolgáltatások bővítése terén tett legfontosabb intézkedésünk, hogy 

növeltük az állomány online láthatóságát: a rekatalogizálás során a könyvtári 

kölcsönözhető állomány teljesen, a régi raktári anyag és a folyóiratok bibliográfiai 

adatai nagyrészt bekerültek az elektronikus katalógusba. Ennek eredményeként 

mérsékelten ugyan, de növekedett a könyvtárközi kérések száma. 

  A tananyagfejlesztés, használóképzés szempontjából eredményeket értünk el: a 

használók informálódási, tanulási szokásainak felmérését követően új képzési formát 

dolgoztunk ki és indítottunk a Campuson Források a Gellérthegyen címmel. 
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2014-2015 eredményei 

Az ezt következő két évben zajlott a Könyvtár integrációjának előkészítése és megvalósítása a 

BCE Egyetemi Könyvtárába. Ennek pozitív hatása a Közgáz Könyvtár jó gyakorlatainak 

beépítése volt szakmai tevékenységünkbe: elsősorban a tantárgyi adatlapokon szereplő kötelező 

és ajánlott szakirodalom könyvtári feldolgozásának módszertanát említhetjük. A rövid 

integráció negatív hatásainak felszámolása hosszabb időt vesz igénybe. Ezek közül a 

legfontosabbak: az aktualizált szabályzatok jóváhagyatása a szabályos könyvtári és levéltári 

működés érdekében, a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékére való visszakerülés, a levéltár korábbi 

státuszának visszaállítása, a beszerzések 2014. évi szintre hozása, a 

szakdolgozatok/diplomamunkák repozitóriumi feltöltésének elmaradása folyamatos tárhely 

problémák miatt. 

2016 eredményei 

A SZIEhez a régi szervezettel csatlakozó EFKL megkezdte az intézkedéseket a korábbi 

státuszának visszaállítására új szabályzatok létrehozásával és a meglévők aktualizálásával. Az 

új szabályzatok egyike a Campus dokumentum beszerzésének normalizálása érdekében 

készített Dokumentumbeszerzési Szabályzat. A budai szakdolgozatok/diplomamunkák 

feltöltésére tárhelyet szereztünk be és intézkedési tervet készítettünk a lemaradás 

felszámolására.  

A 2016. január 1-i SZIE átállási időpont a külföldi folyóiratok megrendelésének nem kedvezett: 

a 2016 évi előfizetést csak utólagos megrendeléssel tudtuk megoldani. Az átmeneti időszak 

egyik - adminisztratív okokból bekövetkező - negatívuma a 2016. évi külföldi folyóiratok 

megrendelésének csúszása. 
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A 2017-2019 közötti időszak stratégiai célja olyan könyvtári szolgáltatási rendszer 

működtetése, amely képes a felhasználói igények kielégítésére. Proaktív hozzáállással 

rugalmasan képes feladatait ellátni, a jó gyakorlatokat hasznosítva tovább lépni a fejlődés 

következő szintjére. 

1. Szakirodalmi információmenedzselés erősítése a Campus oktatói és hallgatói számára 

2. Szakirodalom kutatás oktatása a képzési tantervbe illesztve a hallgatók számára; 

szakadatbázisok használatának ismertetése és a digitális íráskészség fejlesztése a 

Campus polgárai részére  

3. Történeti műhelyként az intézményi identitástudat erősítése 

4. Marketingmunka fokozása  

 a Könyvtár Egyetemen betöltött pozíciójának erősítése, 

 az Egyetem és a Campus népszerűsítése érdekében. 

5. Kommunikáció fejlesztése a marketing támogatásának és a szervezet fejlődésének 

érdekében 

1. Szakirodalmi információmenedzselés erősítése a Campus oktatói és hallgatói számára 

Célok: 

 Naprakész minőségi tartalom szolgáltatása mind a hagyományos papír, mind az 

elektronikus tananyagok tekintetében. 

 Az oktatók és kutatók tudományos publikálásának támogatása a Magyar 

Tudományos Művek Tára kapcsán. 

Kulcsfontosságú területek: 

 Oktatás- és kutatástámogatás 

 Gyűjteményszervezés 

Feladat Felelős 2017 2018 2019 

A képzési szakirányok felelős oktatóival 

történő irodalom egyeztetés 
könyvtárigazgató X X X 

Külföldi és hazai szakirányú egyetemek 

gyakorlatának nyomon követése a 

szakirodalom vonatkozásában 

OCs és GyCs 

munkatársai 
X X X 

Megőrzési és szolgáltatási célú digitalizálás könyvtárigazgató X X X 

Több erőforrás biztosítása a 

gyűjteményszervezés számára 
könyvtárigazgató X X X 



18 
 

Publikációs tevékenység támogatása MTMT adminisztrátorok X X X 

MTMT2 tesztelése MTMT adminisztrátorok X   

MTMT2 üzemeltetése MTMT adminisztrátorok X X X 

OCs = Olvasószolgálati munkacsoport 

GyCs = Gyűjteményszervezés munkacsoport 

2. Szakirodalom kutatás oktatása a képzési tantervbe illesztve a hallgatók számára; 

szakadatbázisok használatának ismertetése és a digitális íráskészség fejlesztése a 

Campus polgárai részére 

Felsőoktatási könyvtárként kiemelt feladatunknak tartjuk az egyetemi hallgatók felkészítését a 

számukra releváns magyar és nemzetközi szakirodalom megkeresésében és etikus 

felhasználásában. A könyvár ösztönzi a tanulást, a folyamatos ismeretszerzést és a tudás 

megosztását munkatársai körében, feladatának érzi ennek kiterjesztését a Campus polgárai 

számára is. 

Célok: 

 A szakirodalmi oktatás beillesztése a szakmai modulok órarendjébe. 

 EISZ adatbázisok igényfelmérése és használatának oktatása. 

 Kompetencia-fejlesztés a Campus és a Könyvtár munkatársai részére a 

nyelvismeret és a digitális íráskészség terén. 

Kulcsfontosságú területek: 

 Oktatás- és kutatástámogatás 

 Humánerőforrás menedzsment 

 Minőségfejlesztés 

Feladat Felelős 2017 2018 2019 

A szakirodalom keresés tananyagának tartalmi 

korszerűsítése 
OKCs vezetője X X X 

Kapcsolódni a Campus magyar és angol nyelvű 

képzéseihez a szakirodalom keresés oktatásával 
könyvtárigazgató X X X 

EISZ adatbázisok igényfelmérése, a szolgáltatás 

koordinálása 
OKCs vezetője X X X 

Adatbázis bemutatók, tréningek rendezése, próba 

hozzáférés biztosítása 
OKCs vezetője X X X 

A könyvtárosok belső és külső továbbképzése könyvtárigazgató X X X 

A Campus polgárainak Microsoft Office képzés 

tartása 
könyvtárigazgató  X X 

OKCs = Oktatás- és kutatástámogatás munkacsoport 

 

3. Történeti műhelyként az intézményi identitástudat erősítése 

Az EFKL egységes egyetemi közgyűjtemény.  A könyvtár és a levéltár harmonikus 

együttműködésének fenntartása – a szakmai önállóságuk megőrzésével – elengedhetetlen 

feltétele a minőségi, egyenletes színvonalon nyújtott szolgáltatások további biztosításának.  
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Célok: 

 Intézménytörténeti kutatási programok folytatása és támogatása koordinátori 

szerep vállalásával.  

 Az Egyetem levéltári hálózatának szakmai központjává válás. 

 A Levéltár személyi állományának bővítése. 

 A Levéltár infrastruktúrájának fejlesztése. 

Kulcsfontosságú területek: 

 Levéltári szolgáltatások 

 Humánerőforrás menedzsment 

 Költségvetés 

Feladat Felelős 2017 2018 2019 

Intézménytörténet oktatása szaktárgyi órák 

keretén belül 

levéltárvezető X X X 

Önálló intézménytörténeti tantárgy 

beillesztése az oktatásba 

levéltárvezető  X X 

Intézménytörténeti kutatások végzése levéltárvezető X X X 

A Campushoz kötődő hagyatékok felmérése 

és gondozása 

levéltárvezető X X X 

A kutatás eredményeinek publikálása levéltárvezető X X X 

Intézménytörténeti évfordulókhoz 

kapcsolódva tudományos konferenciák, 

kiállítások rendezése 

levéltárvezető X X X 

Részvétel az Entz napok szervezésében  könyvtárigazgató, 

levéltárvezető 

X X X 

Részvétel a KEK bizottság munkájában  levéltárvezető X   

Részvétel a SZIE Egyetemtörténeti 

Bizottsága munkájában 

könyvtárigazgató, 

levéltárvezető 

X X X 

Részvétel a Magyar Felsőoktatási Levéltári 

Szövetség egyetemtörténeti kutatási 

programjaiban 

levéltárvezető X   

 

4. Marketingmunka fokozása a Könyvtár Egyetemen betöltött pozíciójának erősítése és 

az Egyetem népszerűsítése érdekében. 

Célok: 

 Használói elégedettség és igény vizsgálat végzése.  

 Könyvtári bemutatkozó látogatás szervezése elsőéves BSc hallgatók számára a 

tanév elején. 

 Szerepvállalás a hallgatótoborzásban a HÖK-kel és a szakkollégiumokkal 

együttműködve. 

 Az éves programterv összeállításának gyakorlatát meghonosítani. 
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 A könyvtár beszélgetős rendezvényeinek fenntartása, fejlesztése.  

 Zöldkönyvtári programok szervezése 

Kulcsfontosságú területek: 

 Marketing és PR 

 Minőségfejlesztés 

 Kommunikáció 

Feladat Felelős 2017 2018 2019 

Használói elégedettség mérés minőségügyi felelős X X X 

Elsőéves BSc-s hallgatók könyvtári 

bemutatkozó látogatásának megszervezése 

könyvtárigazgató X X X 

Együttműködés a hallgatói „roadshow”-ban 

és népszerűsítő videók forgatásában 

könyvtárigazgató, 

ETCs vezetője 

X X X 

„Kertek, földi egek” könyvtári este sorozat 

szervezése 

könyvtárigazgató X X X 

„Adventi beszélgetés” megszervezése könyvtárigazgató X X X 

Csatlakozás az éves hallgatói Arborétum 

takarításhoz 

könyvtárigazgató X X X 

Csatlakozás az Európai Hulladékcsökkentési 

Héthez 

könyvtárigazgató X X X 

Éves programterv készítése könyvtárigazgató X X X 

Tanszéki kapcsolatok erősítése az MTMT és 

a tanszéki leltár során 

MTMT 

adminisztrátorok, GyCs 

vezetője 

X X X 

GyCs = Gyűjteményszervezés  munkacsoport 

ETCs = Elektronikus tartalomkezelés munkacsoport 

 

5. Kommunikáció fejlesztése a marketing támogatásának és a szervezet fejlődésének 

érdekében 

Célunk az EFKL működéséről és szolgáltatásairól szóló információk dinamikusabb továbbítása 

a belső és külső partnerek felé.  

Célok: 

 A HunTéka adatbázis hírlevél funkciójának kihasználása. 

 Szerkesztői hozzáférés a Neptun rendszerhez. 

 Honlap és közösségi média erősítése.  

 EFKL szolgáltatásairól tájékoztató kiadvány aktualizálása. 

 Belső információ-áramlás javítása. 

Kulcsfontosságú területek: 

 Marketing és PR 

 Minőségfejlesztés 

 Kommunikáció 
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Feladat Felelős 2017 2018 2019 

Partnerlista bővítése, aktualizálása minőségügyi felelős X X X 

Honlap és a közösségi média aktívabb 

használata 

ETCs vezetője X X X 

Neptun rendszerhez hozzáférés igénylése  könyvtárigazgató X X X 

Részvétel a szakmai szervezetek 

munkájában 

minden könyvtáros és 

a levéltárvezető 

X X X 

Munkatársi elégedettség vizsgálata (kérdőív, 

interjú, önértékelés) 

könyvtárigazgató, 

minőségügyi felelős 

X X X 

Havi összmunkatársi értekezletek tartása, 

havi munkaterv létrehozása 

könyvtárigazgató X X X 

„Hétindító” email gyakorlata könyvtárigazgató X X X 

Évi jelentés és munkaterv kommunikálása könyvtárigazgató X X X 

Részvétel kari tanácsüléseken könyvtárigazgató 

illetve képviselője 

X X X 

Tájékoztató kiadvány aktualizálása magyar 

és angol nyelven. Új formátumok kialakítása 

ETCs vezetője  X  

ETCs = Elektronikus tartalomkezelés munkacsoport 
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Digitális Jólét Program 2017-2018 

EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság http://www.kormany.hu 

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár évi jelentések 

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Stratégiai terv 2010-2013 

Fokozatváltás a felsőoktatásban https://www.fokozatvaltas 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. http://kello.hu/konyvtaraknak 

Duális Diploma http://www.dualisdiploma.hu/index 

Magyar Tudományos Művek Tára https://mtmt2.mtmt.hu/  

HUNOR http://www.open-access.hu/hunor  

KSH Gyorstájékoztató Keresetek, 2017. január–március  

Magyarország Alaptörvénye 

Magyarország konvergencia programja 2017-2021 https://konvergencia+programja 

Miniszterelnökség pályázati oldal http://palyazat.gov.hu 

Monguz Kft. https://qulto.eu/ 

Munkaerőpiaci folyamatok, 2016. I–IV. negyedév www.ksh.hu 

Nemzeti Kulturális Alap http://www.nka.hu/ 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kutatásai http://nmhh.hu/kutatasok 

Oktatási Hivatal https://www.oktatas.hu/felsooktatas 

Tudománypolitikai Stratégia: 2014-2020 

http://www.kormany.hu/
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=M_DxWcKIIsPX6QSg7KHwAw&q=Fokozatv%C3%A1lt%C3%A1s+a+fels%C5%91oktat%C3%A1sban&oq=Fokozatv%C3%A1lt%C3%A1s+a+fels%C5%91oktat%C3%A1sban&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30k1.118064.118064.0.118755.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.92....0.nb4sCDWKCQg%23
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