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BEVEZETŐ 

A 2016-os év újabb szervezeti változásokat hozott intézményünk életében. A Budai Campus 

2016. január 1-től ismét a Szent István Egyetem keretein belül működik tovább budai 

telephelyén az EMMI 2015. szeptember 16-án kelt 46823-3/2015/INFO iktatószámú levelében 

foglalt fenntartói döntése értelmében. 

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár (továbbiakban EFKL, Könyvtár vagy Levéltár) a Budai 

Campus egységes közgyűjteményeként folytatja munkáját a SZIE Egyetemi Könyvtár és 

Levéltár szakkönyvtáraként. Az egyetemi működési szabályzat intézményünk helyét a Budai 

Campus Igazgatóság szervezeti egységeként jelölte ki a campusigazgató, valamint a Budai 

Campust irányító rektorhelyettes szakmai felügyeletével. 

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatójának kérésére helyzetképet készítettünk 

intézményünk első kilenc hónapi működéséről. A helyzetképben megfogalmaztuk 

javaslatainkat, az Egyetem könyvtári hálózatának jövőbeli működése szempontjából hasznos 

észrevételeinket. 

Éves beszámolónkat megújítottuk, szerkezete tükrözi az új Ügyrendünkben szereplő 

szervezeti felépítést, melyet a kulcsfontosságú területeknek megfelelően alakítottunk át. 

Tevékenységünket minden területen átformálták és folyamatosan alakítják a minőségirányítás 

szempontjai. Célunk a teljes körű minőségirányítási rendszer alkalmazása intézményünk 

működésében és a Minősített Könyvtár cím megszerzése a közeljövőben. 

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya véleményezte a 2015. évi jelentésünket az állami 

egyetemi könyvtárak kiemelt feladataira vonatkozó 30/2014. EMMI rendeletben foglaltak 

megvalósulása szempontjából. Az értékelés szerint „A jelentés részletes, sok és megfelelő 

adatot tartalmaz, jól tükrözi a könyvtár 2015-ben végzett munkáját. Elmondható, hogy a 

könyvtárosok létszámát és a körülményeket is figyelembe véve a kiemelt feladatok 

többségének is jól megfeleltek.” 

A 2017. évi munkatervünket külön dokumentum tartalmazza, ettől az évtől nem az Évi jelentés 

része. 

Budapest. 2017. február 14. 

Megyeriné Viola Andrea  
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A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR TEVÉKENYSÉGE 

Könyvtárlátogatás, kölcsönzés 

A könyvtári és tanszéki könyvtári helyben használati alkalmak száma közel 76 ezer, a 

könyvtári gépeken az internethasználat 28 ezer, a távhasználat száma 83 ezer, mely a telefon, 

e-mail, OPAC és megkereséseket jelenti. A könyvtárhasználati adatok becslésen alapulnak, 

alkalmankénti mintavétel alapján számoljuk ki. A kölcsönzött dokumentumok száma 78 ezer 

kötet volt. A HunTéka adatbázisban az év során tételesen átnéztük a regisztrált, nem aktív 

használókat és kivezettük ebből a kategóriából az öt évnél régebben regisztrált olvasókat. A 

beiratkozott olvasók száma így 9 998 fő volt, ebből 6 851 fő az aktív használó. A beiratkozottak 

száma az adatbázis karbantartás miatt kevesebb, nem a beiratkozottak számának csökkenése 

miatt. 

Az őszi félévben egy hónapig számoltuk a belépőket a személyes használat népszerűsége 

és a tárgyi eszközök kihasználtsága mutatók vizsgálatához, mivel nem rendelkezünk a 

belépőket automatikusan regisztráló számlálóval a Könyvtár bejáratánál. Az előző évihez 

képest a helybeni használat csökkenését mutatják az adatok. A heti maximum az előző évihez 

hasonlóan kedden van. A napi használatban változatlanul a déli időszak a kiugró. A használat 

növelésére tervezett intézkedéseinket a munkaterv tartalmazza. 

Az Olvasószolgálat munkájának átszervezése 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált az Olvasószolgálat munkájának 

átszervezése. Ezért új rendszerű munkabeosztást készítettünk a szolgálat munkájának 

támogatására. Az új munkarend 2017. január 2-tól lépett életbe.  

Reprográfiai szolgáltatások  

A Könyvtár a költségvetési megszorítások miatt az önkiszolgáló fénymásoló gép (MI-TAX 

2003 Kft.) bérlését az első negyedévet követően felmondta. A fénymásolási statisztika 

folyamatos csökkenést mutat, ez jellemző más könyvtárakban is, ezért ezt a reprográfiai 

szolgáltatást szüneteltetjük. A fiatal generáció másolási szokásai is változnak: eltolódtak a 

fénymásolásról, nyomtatásról a mobil fényképezésre és a szkennelésre.   
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A fénymásoló gép bérlési és üzemelési díja valamint a nyilvános gépek után fizetendő 

reprográfiai díj együttesen nagyon veszteségessé tették a szolgáltatást. 

Felmerült egy környezetbarát nyomtatási szolgáltatás bevezetése is. Közösségi nyomtató 

megosztó rendszerben való részvételünkre nyílt lehetőség, mint budai nyomtatási pont, ennek 

bevezetését azonban nem támogatta az Egyetem. Így Könyvtárunk változatlan módon, de új 

nyomtatóval biztosítja a szolgáltatást a használóknak. 

A fogyatékkal élő hallgatók részére egész évben ingyen biztosítjuk a reprográfiai 

szolgáltatást. 

Kutatástámogatás 

A Budai Campus szervezeti átalakulása az Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

üzemeltetésében lényeges változásokat idézett elő. A SZIE intézményi 4-es szintű 

adminisztrátora 2016. február 9-én értesítette a három budai kar 5-ös szintű 

adminisztrátorait, hogy a Budai Campus állományát a Szent István Egyetem rektora kérésére 

átkapcsolták, ezért a kari adminisztrátorok a korábban használt jelszavaikat megtartva újakat 

is kaptak. Így mindhárom kar 2016 előtt és után keletkezett publikációit és hivatkozásaikat 

kezelhetik.  

Problémák jelentkeztek a két adminisztrációs felület párhuzamos használata során: 

- egy-egy közlemény, hivatkozás ellenőrzése, 

- szerzők intézményi hozzárendelése, 

- újonnan regisztrált szerzők 2016-előtt keletkezett kari publikációinak kezelése során. 

Az őszi félévtől a Tájépítészeti és Településtervezési Kar adminisztrátora szülési 

szabadságra ment. A feladat átadása az új adminisztrátornak zökkenőmentesen megtörtént. 

Az intézményi hozzárendelések az intézmény szellemi tulajdonát képzik, ezért az 

adminisztrátor csak azokat a közleményeket rendelheti intézményéhez, amelyik közleményen 

szerepel intézménye affiliációja. Eddig csak a Budapesti Corvinus Egyetem intézményi 

hierarchiája készült el, így a Budai Campus tanszékein készült publikációk szervezeti- és 

névváltozatait nem lehet nyomon követni. Ezért kértük a szervezeti történet teljes körű 

kialakítását az MTMT központi adminisztrációjának munkatársaitól. 2016-ban elkezdődött a 

Budai Campus mindhárom karának 1989-ig visszamenő névváltozatainak, hierarchiájának 

összeállítása, melyet átadtunk az MTMT központi adminisztrációt végző munkatárásnak. 
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Amint befejezik Campusunk intézménytörténeti szerkezetének kialakítását, elvégzik a 

szükséges hozzárendeléseket, 2017-ben megkezdhetjük az MTMT adatbázisba rögzített 

publikációk megfelelő intézményi hozzárendeléseit.  

*  Beleértve a Szarvasi Arborétumot és a Táj- és Településanalitikai Laboratóriumot is.  

 

Az oktatás- és kutatástámogatás könyvtárunk készülő stratégiai tervében az első számú 

stratégiai cél, kulcsfontosságú terület.  A három MTMT adminisztrátor a napi munkaidejében 

azonban nem minden esetben tudja egyszerre maradéktalanul ellátni a munkaköri leírásában 

felsorolt könyvtárosi és MTMT adminisztrátori feladatait is: ez utóbbit sok esetben munkaidőn 

túl végzik el.  Javasoltuk ezt a többletmunkát kereset kiegészítés formájában honorálni. 

2017-ben megújul az MTMT adatbázis, új felületek fejlesztésére kerül sor. Az adatbázis 

migrációja előtti adattisztítást dokumentumtípusonként végezzük el. Ennek során olyan 

folyóiratcikk és könyv rekordok listákat kaptunk, melyek nem estek át eddig adminisztrátori 

ellenőrzésen.  

  

2016 
Élelmiszertudományi 

Kar 

Kertészettudományi 

Kar 

Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar 

Tanszékek száma 12 16 7* 

Regisztrált szerzők 

száma 
220 284 79 

Közlemények száma 6548 8849 1764 

Független idézők 

száma 
8646 9517 517 
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2014 és 2016 közötti MTMT statisztikai adatok a Budai Campuson: 

 

 

 

 

Az MTMT-ben szereplő publikációk típusonkénti megoszlása: 
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Oktatás, tréningek 

2016-ban a szakirányos hallgatók számára a szakfelelős tanárok felkérésére 12 alkalommal 

tartottunk az irodalom keresés és hivatkozás alapjait bemutató órákat. Ismertettük az 

előfizetett adatbázisok, az egyetemi repozitóriumok valamint az előfizetés nélkül is kereshető 

szakirodalmi források és könyvtárunk OPAC katalógusának használatát.  

Tanszék 
résztvevők 

száma 

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék - KÖGAM 16 

Gabona- és Iparinövény Technológiai Tanszék 30 

Gyógy- és Aromanövények Tanszék 30 

Sör- és Szeszipari Tanszék 26 

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 29 

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 35 

Határon Túli Tagozat 41 

Összesen 207 

  

Osváth Zsolt levéltárvezetőt idén is felkérte a Kertészettudományi Kar az „Agár- és 

kertészettörténet” című tantárgy keretében a Budai Campus épített örökségének 

bemutatására MSc-s hallgatók számára. 

Az őszi tanévkezdés során az elsős BSc-s hallgatók beiratkozással egybekötött könyvtári 

bemutató óráit a HÖK-kel közösen szerveztük az elmúlt évekhez hasonlóan. A Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar Dékáni Titkársága is részt vesz a szervezésben, így a tájépítész hallgatók 

nagy százalékban részt vettek a bemutatón. A másik két kar esetében ez nem mondható el. A 

hallgatók nagy létszáma és a program választhatósága miatt ebben az évben a Kertészet- és 

az Élelmiszertudományi Kar hallgatói kisebb létszámban iratkoztak be a tanév elején. Az egyéni 

beiratkozás során nem kapnak az elsős hallgatók képet a könyvtárról, a szolgáltatásokról. A 

munkatervben szerepelnek azok a javaslataink, melyekkel ezen a helyzeten javítani lehet.  
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Gyűjteményszervezés 

Könyvek és egyéb dokumentumok 

Állományunk 2016-ban 996 egységgel gyarapodott 3,7 millió Ft értékben. A beszerzési 

források közül a vétel alacsony, mely a Campus pénzügyi helyzete, így a beszerzésre fordítható 

alacsony keret miatt marad el az elmúlt évekétől. A vásárlásra fordított összeg felét az Acta 

Horticulturae című angol nyelvű konferencia kiadvány előfizetése tette ki, melyet az OTKA 

keretünkből finanszíroztunk. A kiadványt 1973 óta gyűjtjük és az országban egyedül a mi 

könyvtárunk fizet elő a teljes sorozatra.   

A letéti állomány ellenőrzéséig a tanszéki keretből vásárolt könyvek is a Könyvtárban 

kerülnek elhelyezésre. A rendszer 2015. évi átalakítása óta a tanszéki vásárlás nagyon 

alacsony: az idei gyarapodás 13 kötet. A könyveket az oktatók saját névre kikölcsönözhetik. A 

beszerzéseket az Ügyrend 9. számú melléklete szabályozza. 

A könyvtári állományt tervszerűen és a szakmai szempontokat figyelembe véve tudatosan 

csökkentjük a 2013-ban elkezdett és ütemterv szerint végzett teljes körű állományrevízió 

során. Ennek fő oka a tároló kapacitás szűkössége, továbbá felkészülés a 2017-ben kezdődő 

tanszéki revízió során visszaadott anyagok fogadására. A raktári anyag és a tanszéki letéti 

állomány folyamatos apasztása során 4.803 kötet könyvet töröltünk 1,5 millió forintértékben, 

így a könyv, elektronikus és egyéb dokumentumok száma 2016. december 31-én 212.239 tétel 

volt. Az állomány további csökkentése folytatódik a szisztematikus apasztás miatt még a 

következő évben is. A Könyvtár Szüret utcai állományában az apasztás már befejeződött, az 

utolsó selejtlisták azonban csak a jövő évben készülnek el, a leltári számok kivezetése pedig a 

teljes állományrevízió végére várható. 

A Budai Campus OTKA pályázatai után járó könyvtári százalékot könyvtárunk a Budapesti 

Corvinus Egyetemen automatikusan megkapta: „a fogadó intézményt – általános költségekre 

(rezsi) – a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 20%-a illeti meg. A teljes 

rezsi költség egynegyedét köteles tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, 

Open Access) fordítani, a tudományos információk beszerzésére szánt keret felét az intézmény 

köteles kutatási adatok, eredmények és azokat bemutató tudományos közlemények nyílt 

hozzáférésével kapcsolatos – Open Access – költségekre fordítani.” 
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Az így összegyűlt 8,3 millió forintot maradványként áthoztunk a Szent István Egyetemre. A 

teljes összegből az év során 1.345.313,- forintot használtunk fel az Acta Horticulturae 

előfizetésére, melyet 30% kedvezménnyel kapunk az ISHS kertészeti társaságtól tagsági díj 

ellenében. Open Access publikálásra még nem történt kifizetés. Ennek támogatását az 

Egyetem várhatóan 2017-ben dolgozza ki. 

Az év végén a pénzügyi maradványunk terhére idegen nyelvű könyveket vásároltunk, 

valamint kísérleti jelleggel beszereztünk egy eKönyvet a Tájépítészeti és Településtervezési 

Karral egyeztetve. Az eKönyv szolgáltatása a Budai Campus hálózatba kötött gépeiről érhető 

majd el a HunTéka adatbázison keresztül. 

Az elektronikus dokumentumok gyarapodása 286 volt, mely a kötelespéldányként kapott 

szakdolgozatokat jelenti. 

A Márai program keretében kapott 60 ezer forintból 21 kötettel gyarapodott könyvtárunk. 

A Mezőgazda Kiadó kiadványaiból 15 kötetet kaptunk 75 ezer forint értékben. A Budai Campus 

és a Kiadó korábbi megállapodásának értelmében könyvtárunk minden új kiadványukból 3 

példányt kap ajándékba. 

A TÉKA Tájtervezés-történeti Archívum együttműködési megállapodása keretében kapott 

151 könyvet az év során feldolgoztuk: 8 idegen nyelvűt és 143 magyar nyelvűt 190 ezer forint 

értékben. A tervdokumentációt a Levéltárban helyeztük el.  

Könyvtárunk 2016-ban 200 ezer forint ODR támogatást kapott. A tárgyévi támogatást 2017-

ben használjuk fel. 

Jelentésünkben hagyományosan megadjuk szakterületünk magyar és idegen nyelvű 

dokumentumainak beszerzési árát. 2016-ban a magyar nyelvűek átlagára 2.600,- forint volt, a 

külföldieké 29 ezer forint. 

A Szüret utcai állomány teljes kölcsönözhető anyagát tartalmazza az online katalógus az 

elmúlt évek aktív rekatalogizálásának eredményeként. A régi anyag online feldolgozása 

folyamatos. 

Az év során az előre megrendelt leltári számmal ellátott vonalkódok elfogytak. Eddigi 

beszállítónk azonban elérhetetlenné vált. Ebben a helyzetben új lehetőségeket kellett 

keresnünk. Az állománygyarapító kolléga ideiglenes megoldásként A4-es lapra nyomtatja az 

Excel táblázatban létrehozott vonalkódokat. 
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Időszaki kiadványok 

A könyvtári állományba vett időszaki kiadványok száma 316 kötettel gyarapodott 3 millió 

forint értékben.  

Folytatódott az állományrevízió során számba vett időszaki kiadványok példányadatainak 

felvétele a HunTéka adatbázis katalógus moduljába, majd a nyitott leltár listába. Az év során 

közel 9 ezer leltári egység elektronikus feldolgozása történt meg. A feldolgozott időszaki 

kiadványok száma az év végén így összesen 11.940 tétel volt. 

 

Gyűjteményünk magyar folyóirat állományából a költségvetési megszorítások miatt 

lemondtunk, elsősorban kulturális heti- és havilapokat.  

A külföldi folyóiratok előfizetésére a január 1-i intézményi átalakulás miatt nem került sor. 

Mivel a folyóiratokat a tárgyévet megelőzően három hónappal korábban kell megrendelni, a 

BCE már nem rendelte meg könyvtárunk és a budai karok folyóiratait az Ebscotól, a SZIÉ-n 

pedig szerződésmódosításra volt szükség a csatlakozásunk miatt. Ezek a körülmények nem 

tették lehetővé, hogy időben rendeljünk a Suweco cégnél. A gyűjtemény szempontjából 

fontos, hogy ne legyenek kimaradt évfolyamok, ezért ezek utólagos megrendelését az utolsó 

negyedévben indítottuk el a Könyvtár maradványából.   
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A pótrendelés miatt a 2016. évi külföldi folyóiratok ára a jövő évi statisztikában szerepel 

majd a 2017. évivel együtt. 

Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére a fenti okok következtében csupán 

456 ezer forintot fordítottunk. A más forrásból beszerzett időszaki kiadványok esetében a 

példányszám nem változott érdemben. 

A digitalizálás következtében sor került a Campus csere kiadványainak selejtezésére. A 

dokumentumok számát lecsökkentettük, a felesleges példányokat a Campus munkatársainak 

felajánljuk. 

Szakdolgozatok, diplomamunkák  

A 2011 óta elektronikus hordozón leadott szakdolgozatok/diplomamunkák (a 

továbbiakban: dolgozatok) teljes körű feltöltésére a BCE TDK és szakdolgozat gyűjteményébe 

a folyamatos tárhely problémák miatt nem volt lehetőségünk.  Ezért 2015 év végén saját 

tárhelyet szereztünk be és a SZIE csatlakozást követően először a BCE-n készült, és az 

archívumba már feltöltött dolgozatok áttöltését végeztük el. Szeptember végére elérhetővé 

vált az OPAC katalógusból a tárhelyünkön elhelyezett 892 dolgozat teljes szövege a Budai 

Campus hálózatba kötött gépeiről. További 900, az évek során összegyűlt dolgozat feltöltésére 

és feldolgozására ezt követően kerül sor, mely az infrastruktúra kialakítása miatt már 

várhatóan kevesebb időt vesz igénybe. A táblázat a 2016 végén elektronikusan elérhető 

dolgozatok számának karonkénti megoszlását mutatja: 
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Állományrevízió 

A Szüret utcai állomány teljes körű revíziója az év végére befejeződött. A HunTéka 

adatbázisban a törlések regisztrálása és az időszaki kiadványok retrospektív konverzióval 

egybekötött leltározása még folyik. 

Elektronikus tartalomkezelés- és -szolgáltatás 

Előfizetett szakadatbázisok használata - EISZ 

A Budai Campus a SZIE keretein belül továbbra is szolgáltatja az Elektronikus 

Információszolgáltatás szakirodalmi adatbázisait, melyek előfizetése a SZIE Egyetemi Könyvtár 

és Levéltár költségvetéséből történik. 2016-ban a következő adatbázisok elérését 

biztosítottuk: 

 Arcanum Digitális Tudománytár  

 Akadémiai folyóirat gyűjtemény 

 Ebsco (FSTA, CAB szakirodalmi referáló adatbázisok is) 

 ScienceDirect 

 Scopus 

 SpringerLink 

 Web of Science 

Januárban a Campus munkaállomásairól direkt URL-lel nem juthattak szakirodalmi 

forráshoz oktatóink, hallgatóink és az adatbázisok távoli elérése sem volt megoldott. A SZIE 

informatikus kollégái az év elején kialakították a Mozilla Firefox böngészőhöz szükséges 

beállítást, ennek segítségével volt minden előfizetett szakirodalmi adatbázis elérhető az 

egyetemi hálózaton kívülről is. Az őszi félévre oldódott meg a probléma, szeptembertől már 

minden adatbázishoz hozzáférhetnek a SZIE azonosítóval és jelszóval rendelkező egyetemi 

polgárok a Budai Campus munkaállomásain. 

Az előfizetett adatbázisok használati statisztikáját a SZIE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

beszámolója tartalmazza. Az adatok értékeléskor figyelembe kell venni, hogy 2016 január-

augusztus között a Campusról csak távoli hozzáféréssel lehetett az EISZ szakirodalmi 

adatbázisokat elérni. 

  



15 
 

MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus 

A SZIE szerverére migrált HunTéka adatbázisunkból a szükséges beállításokat követően a 

Könyvtár és Levéltárban feldolgozott dokumentumok adatai automatikusan csak április és 

szeptember között kerültek be a MOKKA adatbázisba. A feltöltött rekordok száma 2016-ban 

404 volt. A közös katalógusban jelenleg 32.791 rekordunk található.  

MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 

2016-ban elkezdtük az International Journal of Horticultural Science című folyóirat archív 

évfolyamainak feldolgozását. Az angol nyelven megjelenő, lektorált tudományos folyóirat a 

külföldi szakemberek számára bemutatja a Magyarországon folyó kertészettudományi 

kutatások eredményeit. 

Az adatbázisba 2012 novembere óta 4.219 darab cikk bibliográfiai adatait dolgoztuk fel: 

 

2016-ban a kurrens szakfolyóiratok régebbi évfolyamaiban megjelent cikkek feldolgozási 

adatai:  

A MATARKA adatbázisban feldolgozott cikkek statisztikája (cikk) 

4D: tájépítészeti és kertművészeti folyóirat    10  

Dísznövény kereskedelem. Kertészet és szőlészet melléklete    32  

International Journal of Horticultural Science   143  

Kertészet és szőlészet   993  

Összesen: 1 178  
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Digitalizálási projekt 

Együttműködési megállapodást kötöttünk 2016 őszén az Arcanum Adatbázis Kft.-vel három 

régi kertészeti és hét, a Budai Campus és elődintézményi által kiadott periodika 

digitalizálására.  

 

Régi kertészeti folyóiratok 

Magyar gyümölcs 

Gyümölcskertész 

Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek 

 

A Budai Campus és elődintézményeinek 

saját kiadású periodikái 
utóbbi cím 

Hajtatás, korai termesztés Zöldségtermesztés  

Lippai János tudományos ülésszak előadásai  

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 

közleményei. Élelmiszerfizikai közlemények 
 

Kertészhíradó Kertészmérnök 

A M. Kir. Kertészeti Tanintézet közleményei 
A Szent István Egyetem kertészeti, 

élelmiszer-ipari és tájépítészeti közleményei  

Tájépítészet : táj, település, kert : 

tudományos szakmai folyóirat 
 4D : tájépítészeti és kertművészeti folyóirat  

Új Kertgazdaság Kertgazdaság  

 

 

A digitalizált anyagok az Arcanum Digitális Tudománytárban (ADT) ingyenesen 

hozzáférhetőek lesznek az EISZ konzorcium tagjai számára. Az ADT célja: a legfontosabb 

magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikák kereshető formában történő 

közzététele a lehető legteljesebb formában.  Könyvtárunk fontosnak tartja, hogy a kertészet 

is kellően legyen reprezentálva az adatbázisban.  

https://adtplus.arcanum.hu/hu/
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Kutatói kezdeményezésre beszkenneltük Bereczki Máté gyümölcsnemesítő, pomológus, "a 

hazai gyümölcsészet atyjának" levelezését. Az anyag tárhelyünkről elérhető a könyvtári 

számítógépeken. 

Tanszéki könyvtári hálózat 

Az EFKL hálózati központja a 35 budai tanszéki letéti könyvtárnak. A több éves teljes körű 

állományrevízió második üteme a tanszéki letéti könyvtárak leltározással egybekötött 

korszerűsítése. Az év során elkészült ütemterv szerint 2017 januárjában a Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar letéti könyvtáraiban kezdődik az állományellenőrzés. Kijelöltük a 

tanszéki revíziót végző könyvtárost, akinek munkakörét az új feladathoz igazítottuk. 

A letéti könyvtárak korszerűsítésének fontos feltétele a tanszéki kölcsönzési pontok 

kialakítása. A Monguz Kft. munkatársaival történt előzetes megbeszélés értelmében 2017 első 

félévében tesztelhető a Huntéka integrált könyvtári szoftver 2.0-ás verziója, mely lehetőséget 

biztosít a tanszékek számára a kölcsönzési modul használatához. Így a teljes budai 

dokumentum állomány mozgása követhetővé válik majd. 

Az év során az Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, valamint a Kertészeti 

Gazdaságtan Tanszék kért selejtezést letéti állományából. 

Levéltári iratkezelés, tanácsadás 

Az iratkezelés ellenőrzésére a Budai Campust érintő szervezeti változások és a közlevéltári 

jogállás rendezetlensége miatt a 2016. évben nem kerülhetett sor.  

A Campuson folyó iratkezelési munka hatékonyságát nagymértékben elősegítené a Budai 

Campus Központi Irattár újraindítása, mely 2010 óta nem működik. Ennek szükségességére a 

Levéltár 2011 óta minden évben felhívja a figyelmet. 

Az önálló iratkezelést végző szervezeti egységek részére a Levéltár igény esetén az 

iratkezelési munka egyes kérdéseit érintő tanácsadással áll rendelkezésre. Ennek a 

szolgáltatásnak a keretében a 2016. évben 6 esetben, 2 szervezeti egységnek nyújtott ilyen 

jellegű segítséget.  
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Levéltári iratrendezés 

A Levéltár állománya 2016-ban egy tanszéki és egy személyi fonddal gyarapodott 1, 56 ifm 

terjedelemben:  

 A tanszéki fond a Zöldségtermesztési Tanszéken 1955-1985 között végzett kísérletek 

fotódokumentációját tartalmazza. Terjedelme: 1,44 ifm. 

 Réthly Antal személyi fondja 1901-1967 közötti tudományos tevékenységére vonatkozó 

irattöredéket tartalmaz, és egy 2015-ös tanszéki könyvtárrevízió során került elő. A neves 

meteorológus 1917 és 1920 között a M. Kir. Kertészeti Tanintézet tanára volt.  Tekintve 

azonban a fondképző személyét, valamint azt a tényt, hogy az 1945 előtti 

elődintézmények iratanyaga kb. 95%-ban megsemmisült, az irategység töredékessége 

ellenére is intézménytörténeti jelentőségéggel bír. Terjedelme: 0,12 ifm. 

Az új levéltári raktár átadása lehetővé tette, hogy a 1999 óta levéltári nyilvántartásban 

szereplő (SZIE EFKL 21. fond a.₎ állag a Kar jogelődei), de a Kertészettudományi Kar Dékáni 

Titkárságán őrzött tanulmányi nyilvántartások jelentős része is levéltári őrizetbe kerülhessen. 

A kutatói segédletek aktualizálása 2016-ban is folytatódott. Ez a kutatószolgálati 

tájékoztató munkához alapvető – középszintű levéltári segédlet típus – fond- és állagjegyzék 

naprakésszé tételét, azaz a begyűjtött és feldogozott iratanyagok dokumentálását jelenti.  

Levéltári kutató- és ügyfélszolgálat 

2016-ban elektronikus úton és telefonon 17 kutatónak nyújtottunk tájékoztatást, összesen 

31 esetben. Kutatói jellegű adatszolgáltatás kertében 262 fotómásolatot adtunk ki.   

A Levéltárban őrzött dokumentumokból 31 esetben szolgáltattunk ügyviteli jellegű 

információkat ügyfeleink részére, amelynek keretében 6 fotómásolat kiadására került sor. 

A Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárságától átvett tanulmányi nyilvántartásokból a 

Levéltár 2016-ban összesen 12 esetben szolgáltatott adatokat a Kar részére tanulmányi 

igazolások kiadásához.  
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Levéltári szakmai kapcsolattartás 

Az intézményi integráció következményeként a SZIE Kosáry Domokos Könyvár és 

Levéltárral, kiemelten annak levéltári szervezeti egységével a már eddig is meglévő jó szakmai 

kapcsolat rendszeresebbé vált.   

A két levéltár egyenrangú félként, egymással együttműködve vesz részt a SZIE egyetemi 

könyvtári és levéltári hálózatának tevékenységében, amelyben a levéltári feladatok egyetemi 

szintű koordinálását a Kosáry Domokos Könyvár és Levéltár látja el.   

A 2016-os esztendő során a Levéltár részt vett a magyarországi egyetemi szaklevéltárak 

közös és egységes elektronikus nyilvántartó rendszerének (UNIVA-ATOM projekt) kiépítését 

lehetővé tevő szakmai módszertani elvek meghatározásában, átadta a rendszerbe való 

migráláshoz a Levéltár elérhetőségére, illetve az őrzött iratmennyiség terjedelmére és 

feldolgozottsági szintjére vonatkozó adatokat a projekt koordinátorának. 

A rendszer fejlesztése 2017-ben is folytatódik. Az ATOM projekt a Magyarországi Egyházi 

Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség együttműködésében 

megvalósuló szakmai fejlesztés, amely a hazai levéltári szakma egyik legnagyobb 

érdeklődéssel kísért projektje. 

A Levéltár az MFLSZ tagintézményeként kapcsolódott be 2016-ban a Veritas 

Történetkutató Intézet és az MFLSZ közös tudományos kutatási programjába. A 4 évre 

tervezett kutatási együttműködés célja a trianoni békeszerződés magyarországi felsőoktatásra 

gyakorolt hatásának széleskörű és tudományos igényű vizsgálata. 

2016-ban is folytatódott a Szegedi Tudományegyetem Levéltárával sok éves múltra 

visszatekintő egyetemtörténeti kutatási együttműködés. A SZTE Levéltára évek óta 

kezdeményezője és szervezője a mai szegedi tudományegyetem és jogelődei történetét 

feltáró kutatómunkának, melynek az EFKL levéltárvezetője is rendszeres közreműködője.  

A Kertészettudományi Kar dékánjának felkérésére a levéltárvezető részt vett a II. Entz-

napok rendezvény, valamint a Budai Campuson tartott Jeszenszky Árpád emlékünnepség 

szervezőbizottságának munkájában. 

Az EFKL levéltárosa által tartott előadások felsorolását és a szakmai szervezetekben 

betöltött funkcióit a Humánerőforrás politika fejezet részletezi. 
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SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS 

Szabályzatok aktualizálása 

A 2016. évi intézményi átalakulást követően elkezdtük a Könyvtár és Levéltár 

szabályzatainak aktualizálását a SZIE SZMSZ és a SZIE könyvtári hálózat tagkönyvtárainak 

aktuális ügyrendjei alapján. Az így elkészült Ügyrendet és 9 mellékletét a Szenátus elé 

terjesztjük jóváhagyásra terveink szerint 2017 első negyedévében.  

Az aktualizált szabályzatok elfogadásának két fontos indoka, hogy 2015. december 1-je óta 

nincs az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárnak érvényes ügyrendje, illetve a Könyvtár és Levéltár 

jogállása nem rendezett a Budapesti Corvinus Egyetemből való kiválás óta. Ennek érdekében 

az Ügyrend jóváhagyását követően kérelmezzük a nyilvános könyvtárak jegyzékére való 

visszakerülést a 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint. Kezdeményezzük továbbá a budai 

levéltár felsőoktatási levéltári jogállásának visszaállítását is. 

Az aktualizált Ügyrend tartalmazza a Könyvtár és Levéltár státuszát a SZIE könyvtári és 

levéltári hálózatában, az újra átgondolt küldetésnyilatkozatát, feladatait, új szervezeti 

felépítését és működési rendjét. 

A levéltári szakfelügyelet észrevételeivel segítette a közlevéltári jogállás visszaszerzéséhez 

szükséges Levéltári kutatási Szabályzat összeállítását. 

Az Ügyrend mellékletei közül az 1, 6-9. számú korábban nem volt: 

1. sz. melléklet: Bélyegző lenyomatok és használatuk rendje 

2. sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat 

3. sz. melléklet: Könyvtárhasználati Szabályzat 

4. sz. melléklet: Levéltári Kutatási Szabályzat 

5. sz. melléklet: A diplomaszerzéssel és a doktori eljárással kapcsolatos 

dokumentumok kezelésének szabályzata 

6. sz. melléklet: A muzeális dokumentumok kezelési szabályzata 

7. sz. melléklet Ajándékok, hagyatékok fogadásának szabályzata 

8. sz. melléklet: Panaszkezelési Szabályzat 

9. sz. melléklet: A Budai Campus dokumentumbeszerzési szabályzata 
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Testületi tevékenység 

A Könyvtár intézményi tagja az International Society for Horticultural Science (ISHS) 

nemzetközi kertészeti társaságnak és az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK). 

Egyéni tagokkal vesz részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági, valamint a 

Tudományos Szakkönyvtári Szekciójának munkájában. A könyvtárigazgató az EKK felügyelő 

bizottságának és az MKE Mezőgazdasági Szekciónak vezetőségi tagja, tanácskozási joggal részt 

vesz a kari tanácsüléseken. 

A levéltárvezető továbbra is alelnöke a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek, tagja a 

Magyar Levéltárosok Egyesületének (MLE) és az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti 

Szekciójának, valamint - munkaidőn kívül, társadalmi szerepvállalásként - a Magyarországi 

Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE). Tanácskozási jogú állandó meghívott tagja az 

MTA Egyetemtörténeti Albizottságának. 

A Könyvtár és Levéltár képviseletében 2016-ban történt szakmai rendezvényeken való 

megjelenés részletezése a 6. sz. mellékletben olvasható. 

Minőségirányítás 

A nyilvános könyvtárak számára előírás a könyvtári önértékelés elvégzése. A Könyvtári 

Közös Értékelési Keretrendszeren alapuló minőségbiztosítási rendszer bevezetését a 

120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről című 

jogszabály tette kötelezővé. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai 

szempontjainak nem teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről törölhető. 

2016. március 8-án megalakult az EFKL Minőségirányítási Tanácsa (a továbbiakban: MIT), 

melynek tagja a levéltárvezető is. A MIT feladata az előírt önértékelés elvégzése és a 

Minősített Könyvtár cím megszerzéséhez pályázat benyújtása. 

A feladat megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályáztunk anyagi támogatásért. 

Az elnyert 300 ezer forintból két könyvtáros tanfolyami díját fizettük és külső szakértőt 

finanszírozunk. A MIT az ütemtervnek megfelelően, a külső szakértő szakmai támogatásával 

végzi munkáját, melyről részletes dokumentációt vezet. Minőségirányítási munkánkat szakmai 

tapasztalataival segítette a BME minőségügyi felelőse is. 
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Az év során elvégzett minőségügyi munka eredményeként elkészült dokumentumok: 

 partnerlista,  

 küldetésnyilatkozat, 

 fogalomtár,  

 munkafolyamat leltár, 

 SWOT analízis. 

A MIT szervezeti kultúra munkacsoportja kérdőíves dolgozói elégedettség vizsgálatot 

végzett az év során. Az anonim kérdőíves vizsgálat új módszer könyvtárunkban. A kollegák 

nyitottak voltak az újdonságra, szívesen válaszoltak a kérdésekre. A vizsgálat eredményét 

minden munkatárs számára elérhetővé tettük. A MIT munkacsoportja a felmerült 

problémákat elemzi, javaslatokat dolgoz ki a hiányosságok orvoslására. 

Marketing és közönségkapcsolatok 

Saját rendezvények 

1. Jeszenszky Árpád 120. születésnapja 

A Budai Campus Igazgatóság tudományos ülés, emléktábla avatás és kiállítás 

lebonyolításával bízta meg Könyvtárunkat a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézetben 1918-ban 

végzett Jeszenszky Árpád 120. születésnapja alkalmából. Az ünnepségsorozat május 20-án 

volt, a vendégek száma meghaladta a százat. A „Kertész sors a 20. században” című 

emlékülésen Osváth Zsolt előadást tartott „Jeszenszky Árpád történelme” címmel. Az „Egy 

kalandos élet dokumentumai” című emlékkiállítás és az emléktábla avatása a Könyvtárban 

volt. Az emléktábla az Orlóci család ajándéka és a Könyvtár külső falán került elhelyezésre. Az 

adományozási szerződést a BCI jogi munkatársa koordinálja.  
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2. Könyvbemutató 

Október 18-án könyvbemutatót tartottunk a Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus 

Kert, valamint a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság által kiadott „Biodiverzitás a Soroksári 

Botanikus kertben” című könyv kapcsán.  

3. Zöld könyvtári rendezvények 

A nemzetközi zöldkönyvtári mozgalomhoz csatlakozva nyitórendezvényt tartottunk 

november 3-án. Vendégeinkkel közösen megnéztük a „A város, amiben élünk” című filmet az 

élhető városokról. A vetítést követő beszélgetésen dr. Schneller István és Körmendy Imre 

voltak szakértőink a Településépítészeti Tanszékről, valamint dr. Voit Pál, az első magyar 

zöldkönyvtár, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár igazgatója.  

A mozgalomban való részvételünk következő állomása az Európai Hulladékcsökkentési 

Héten megtartott bolhapiac volt. A hulladékok hasznosításának alternatív módja a csere, 

melyre egy héten át lehetőséget biztosítottunk a Budai Campus munkatársainak és 

hallgatóinak, de a környékbeliek is mutattak érdeklődést. A hulladékok szelektív gyűjtését ezt 

követően kezdtük el az egész épületben. 

4. 1956-os megemlékezés 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából november 4-én 

könyvtárunkban „Főhajtás a hősök előtt” címmel emléknappal tisztelgett a két nagy egyetemi 

közgyűjtemény a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Két előadás is kapcsolódott „A 

Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 1956-ja” című kiállítás megnyitójához: Kissné Bognár Krisztina 

a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár levéltárvezetője az Agrártudományi Egyetem ’56-os 

emlékeiről beszélt „1956 az Agrártudományi Egyetemen” címmel, Osváth Zsolt budai 

levéltárvezető pedig a „Forradalmárok öröksége: 1956 a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán” 

címmel tartott előadást. 

5. Adventi beszélgetés 

Az Adventi beszélgetések sorozatunk vendége november 29-én dr. Orlóci László volt. Az 

egyetemünk Kertészettudományi Karán végzett szakember, aki jelenleg az ELTE 

Füvészkertjének az igazgatója, napjainkra a dísznövénykertész szakma meghatározó tagjává 

vált. 
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Közreműködés külső rendezvényeken 

1. A Budai Campus II. Entz napi előadás sorozatán december 5-én Osváth Zsolt 

levéltárvezető tartott előadást „A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 1956-ja Ormos Imre 

irathagyatékának tükrében” címmel. 

2. Az FM KASZK Varga Márton Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium által rendezett 

centenáriumi iskolatörténeti kiállítás összeállításhoz a Könyvtár és Levéltár több levéltári 

dokumentum másolatának kölcsönzésével járult hozzá.  

3. Pestszentimre-Pestlőrinc Önkormányzata Tomory Lajos Múzeumával – Rerrich Béla 

születése 135. évfordulója előtt tisztelegve – közös kiállítást rendezett a Múzeum 

Pestlőrinc Kossuth téri kiállító pavilonjában „Rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér 

kertművésze” címmel. 

A levéltárvezető előadásai külső szakmai rendezvényeken  

1. Osváth Zsolt – Vajda Tamás: A felsőoktatási szaklevéltárak jövőképe és stratégiája 

(Helyzetkép). Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2016. évi Szakmai Napján. 

Budapest. 

2. 1956 a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán egy eddig ismeretlen forrásanyag tükrében. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 

c. konferencián. Szeged. 

3. Osváth Zsolt – Vajda Tamás: E-iratok kezelésével kapcsolatos tapasztalatok az egyetemi 

levéltárakban. A Fiatal Levéltárosok Egyesülete „Elektronikus iratok kezelésének és 

archiválásának aktuális kérdései” c. szakmai konferenciáján. Budapest. 

4. Az együvé tartozás érzése alapján…” - A Diákszövetkezet eszméjének története a 

Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. „A kolozsvári egyetem gazdasági és 

társadalmi kisugárzása 1872-1944” c. nemzetközi konferencián. Kolozsvár. 

5. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Adattára 

1940-1944. Összeállította: Zsidi Vilmos. – A lektor szemszögéből. Előadás „A kolozsvári 

egyetem gazdasági és társadalmi kisugárzása 1872-1944” c. nemzetközi konferencián. 

Kolozsvár. 
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Honlap, közösségi média 

Az integráció következtében 2016-ban a Könyvtár és Levéltár honlapját a BCE EKL 

honlapjáról leválasztották. A feladat új honlap létrehozása volt, amit az idő szűkössége miatt 

a korábbi blog felület teljes körű átalakításával értünk el. A korábbi tartalmak megtalálhatók, 

a funkciók pedig a célnak megfelelően működnek az így kialakított felületen. A honlap 

használati mutatói: 

 

Részvételünk a közösségi médiában aktívabb lett, a hallgatóság elérésére megfelelő a 

Facebook használata. 

Informatikai infrastruktúra 

Informatikai hálózat 

A 2016. évi kiválás az informatikai hálózatot, így a HunTéka könyvtári program működését 

is érintette, mind a könyvtárosi kliens programok, mind a könyvtári szolgáltatások terén.  

A HunTéka könyvtári program és a hozzá kapcsolódó RFID rendszer végleges beállításait, az 

adatbázis migrálását szeptemberben fejeztük be. OPAC katalógusunk URL címe: 

http://opac.szie.hu/entzferenc 

Szeptembertől a Könyvtár intranet hálózatán belül szolgáltatjuk a szakdolgozatok teljes 

szövegét, ezért a HunTéka adatbázisban már feldolgozott rekordokban a nyár folyamán 

módosítottuk a források URL címét. A Könyvtár beiratkozott olvasói, a Budai Campus 

hálózatba kötött munkaállomásairól bejelentkezés után OPAC katalógusunkon keresztül 

érhetik el a 2011-óta megjelent szakdolgozatok teljes szövegét. 

Az informatikai átállást a 2016 novemberében készült helyzetképünkben részleteztük. 

https://entzkonyvtar.wordpress.com/
http://opac.szie.hu/entzferenc/index.jsp?page=information
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Az év végén három laptopot szereztünk be a könyvtári munkák támogatására: 

kutatómunkára, MTMT adminisztrációra és honlap szerkesztésre, valamint a tanszéki 

revízióra. 

Az épület használatának és a használói szokásoknak a változása indokolta a kölcsönzőben 

elhelyezett négy lekérdező gép megszüntetését. Miután minden könyvtári számítógépet külön 

jelszóval használhatnak külső felhasználók is, nem tartottuk szükségesnek, ezeknek a kieső 

helyen, ritkán igénybe vett gépeknek a további üzemeltetését. Helyükre fogadó sarkot 

alakítottunk ki, melyet használata népszerű a látogatók körében. 

A két számítógépes terem gépei és a levéltári számítógépek elöregedtek, folyamatos 

cseréjük elengedhetetlenül szükséges, melyet jeleztünk a fenntartónak. 

Bemutattuk a Könyvtár informatikai rendszerét és szolgáltatásait 2016. május 12-én a 

Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola hallgatóinak és kísérő tanáruk számára. 

Átállás az új egyetemi szolgáltató rendszerekre 

2016 január 1-től új, az Egyetemen használt HORDE levelező rendszerre tértünk át.  

Változás történt a pénzügyi nyilvántartó rendszerben is: 2016-tól az SAP vállalatirányítási 

rendszert alkalmazza az Egyetem. Ebbe a Könyvtár munkatársainak jelenleg nincs betekintése, 

így a könyvtári kiadások és bevételek nyomon követése csak a Campus pénzügyi 

munkatársainak segítségével lehetséges. 

Az Egyetem bevezette a Poszeidón elektronikus iratkezelési rendszert, melynek 

használatához a Könyvtár és Levéltár több munkatársa rendelkezik jogosultsággal. 

Az ősz folyamán kicserélték a könyvtári telefonokat: a 2010-től használt 10 db IP telefon 

visszakerült a Budapesti Corvinus Egyetemre. 

Gazdálkodás és költségvetés 

Az EFKL saját, a Budai Karok által finanszírozott költségvetésből gazdálkodik. A Budai 

Campus szakirodalmi igényét kiszolgáló és a Könyvtár és Levéltár működését biztosító 

költségek egy pénzügyi központból kerülnek kifizetésre.  
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Az EISZ önrész és a Huntéka szerződés 2016-tól kikerült a Könyvtár és Levéltár 

költségvetéséből, mert központi forrásból finanszírozza az Egyetem. Ez a konstrukció 

egyszerűbbé és gördülékenyebbé teszi a központi könyvtári feladatok finanszírozását. 

2016-ban a Budai Campus év eleji gazdasági helyzete miatt költségvetésünk drasztikus 

csökkentésére kényszerültünk. Ekkor még nem voltak ismertek a Budapesti Corvinus 

Egyetemmel történt végelszámolás adatai. Az áthozott 14,2 millió forint maradványunk 

októbertől áll a rendelkezésünkre. Ebből 8,3 millió a könyvtári OTKA keret. 

Pályázatok 

A Könyvtár és Levéltár 2016-ban 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumától: Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 

minősített könyvtári cím megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülés biztosítására. 

A Minőségirányítási Tanács két tagjának tanfolyami részvételét és külső szakértő díjazását 

az elnyert pályázati támogatásból finanszírozzuk. A tanfolyam 2016. októberétől decemberig 

tartott. 

Huntéka szerződés 

A könyvtári hálózat HunTéka integrált könyvtári rendszerének támogatására a Monguz Kft.- 

vel kötött támogatási szerződést az Egyetem központilag fizeti.  

A Huntéka 2.0-ás verziója 2016. őszére elkészült. Az új verzió megoldást kínál a tanszéki 

állomány kezelésére. 

Bérezés 

A könyvtáros munkakört betöltő munkatársak bére nem változott 2016-ban sem. Jutalom 

fizetésére és béren kívüli juttatásra nem volt lehetőség továbbra sem. A könyvtárosi életpálya 

bevezetésére a közeljövőben nem látunk esélyt. A kulturális irányítás 15 %-os béremelést ígért 

a könyvtárosoknak kulturális pótlék formájában 2017-ben. Ettől függetlenül szükségesnek 

látjuk a kiváló teljesítményt nyújtó munkatársak illetményemelését.  
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Humánerőforrás politika  

Személyi változások 

Szülési szabadságra távozott Guszingerné Nagy Judit munkatársunk, utolsó munkanapja 

2016. június 3-a volt. Augusztus 22-e után nyílt lehetőségünk helyettesítésére: Bene Zsófia 

informatikus könyvtáros, az ELTE BSc képzését elvégezve, 2016. szeptember 26-án lépett be 

Könyvtárunkba, szakmai pályafutását nálunk kezdve. A Könyvtár és Levéltár életében más 

személyi változás nem történt az év során. 

A személyi változások következtében lehetőség adódott két munkaállomás átszervezésére, 

javítva ezzel a munkatársak komfortérzetét. 

A Levéltár személyi ellátottsága 1993-ban történt megalapításától kezdődően változatlan. 

A napi feladatokat a – korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is – továbbra is 1 fő levéltáros, 

levéltárvezető látja el. 

Képzések 

2016. júniusban sikeres államvizsgát követően beiskolázott kollégánk befejezte 

tanulmányait az ELTE MSc informatikus könyvtáros képzésén. Diplomamunkáját a Könyvtár 

minőségfejlesztéséről írta „Könyvtári önértékelés az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárban : A 

partnerkapcsolatok és erőforrások értékelése” címmel. 

A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 

című 60 órás akkreditált továbbképzésén 2 munkatársunk vett részt október 20-a és november 

18-a között. 

Az első félévben folytattuk a Könyvtár belső tréning sorozatát a Budai Campuson folyó 

oktató és kutató munkát támogató, előfizetett szakirodalmi források, a CAB és FSTA referáló 

adatbázisok bemutatásával.  

Szakmai kirándulások 

1. Június 3-án nyári tanulmányi kirándulás keretében meglátogattuk a Soroksári Botanikus 

Kertet, ahol dr. Reményi Mária Lujza tanárnő szakmai vezetésével betekintést nyertünk a 

kert növényvilágába. 



29 
 

2. Szeptember 2-án a Könyvtár dolgozói tanulmányi kirándulás keretében dr. Orlóci László 

szakmai vezetésével meglátogattuk az ELTE Füvészkertjét. 

3. Szeptember 29-én az MKE Mezőgazdasági Szekció szakmai látogatásán 2 munkatársunk 

vett részt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Országos Meteorológiai 

Szolgálat könyvtárában.  

4. November 23-án a Budai Campus szervezésében bécsi kiránduláson vett részt a Könyvtár 5 

munkatársa. 

 

Épület üzemeltetés 

2016-ban a külső ablakfelületek ipari alpinistákkal történő tisztítására nem került sor. 

Augusztusban a belső nagytakarítást, a belső ablakfelületek takarítását és virágrendezést a 

Könyvtár takarításért felelős munkatársa elvégezte el. 

A SZIE Budai Campus Igazgatósága felújította a levéltári raktári célokra kijelölt helyiséget 

(Budai Campus „K” épület 69. sz. helyiség). Fix állványrendszer beépítésével nagy részben 

megoldotta az évek óta fennálló raktári kapacitás hiányt. A helyiség műszaki átadása áprilisban 

volt. A 2017. évre áthúzódó műszaki feladat a nyílászárók nyithatóságának biztosítása, amivel 

a helyiség teljes mértékben alkalmas lesz levéltári raktári célokra. 
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MELLÉKLETEK 

1. SZ. MELLÉKLET 

A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR GAZDÁLKODÁSI MUTATÓI 2016 

Bevételek 

Bevétel megnevezése eFt 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 37 260 

2016-ban beérkezett pályázati támogatás (ODR) 300 

Saját működési bevétel  742 

Előző évi maradvány: a Corvinus Egyetemtől áthozott 14 161 

Összesen 52 463 

 

 

Kiadások 

Kiadás megnevezése eFt 

Személyi juttatás: munkabér + járulékok 31 916 

EISZ adatbázisok önrésze* 0 

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás* 0 

Dologi kiadás 2 868 

Felhalmozás 110 

Összesen 34894 

 

*lásd. SZIE EKL beszámolóját 
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2. SZ. MELLÉKLET 

A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÁLLOMÁNYMUTATÓI 2016. DECEMBER 31-ÉN 

 

 

 Könyv 
Időszaki 
kiadvány 

Kartográfiai Audiovizuális Elektronikus * Egyéb Összesen 

Állomány 
2015. dec. 

31-én 
149 337 39 119 1 150 60 1 057 64 442 255 165 

Gyarapodás 
2016 

655 316 - - 287 54 1 312 

Csökkenés 
2016 

4 803 4 787 - - - - 9 590 

Állomány 
2016. dec. 

31-én 
145 189 34 648 1 150 60 1 344 64 496 246 887 

 

* eKönyvvel együtt (1 db) 

 

 

Állománycsökkenés 

 

Dokumentumtípus Db Ft 

Könyv 4 803 1 513 062 

Időszaki kiadvány 4 787 1 651 033 

Összesen 9 590 3 164 095 
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3. SZ. MELLÉKLET 

A KÖNYVGYARAPODÁS MUTATÓI 

Az adatok a tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt értendők. 

 Vétel Ajándék Köteles Összesen 

Magyar (db) 187 360 363 910 

Külföldi (db) 60 18 8 86 

Összesen 247 378 371 996 

 

 

A vétel megoszlása 

 Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

db Ft db Ft Db Ft 

Magyar 188 482 799 5 33 340 193 506 449 

Külföldi 46 1 377 465 8 182 624 54 1 569 779 

Összesen 234 1 860 264 13 215 964 247 2 076 228 
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4. SZ. MELLÉKLET  

AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK GYARAPODÁSÁNAK MUTATÓI 

 

Az állományba vett 316 db időszaki kiadvány megoszlása a beszerzés módja szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

A kurrens időszaki kiadványok alakulása a beszerzés forrásai alapján 

Forrás Vétel Ajándék Csere Köteles Összesen 

 cím pld. cím pld. cím pld. cím pld. cím pld. 

Magyar 22 32 14 14 1 1 39 39 76 86 

Külföldi 0 0 2 2 11 11 0 0 13 13 

Összesen 22 32 16 16 12 12 39 39 89 99 

 

 

 

vétel
93 db 

1 419 782 Ft

csere
54 db

369 318 Ft

ajándék
47 db

332 500 Ft

köteles
122 db

912 870 Ft
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Az állományba vett 316 db időszaki kiadvány megoszlása megjelenés és nyelv alapján: 

 

 

 

 

Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

 

 
Könyvtárban elhelyezve Tanszéki letét Összesen 

pld. Ft pld. Ft pld. Ft 

Magyar 21 353 390 10 102 880 31 456 270 

Külföldi 0 0 0  0 0 

Összesen 21 353 390 10 102 880 31* 456 270 

 

*A cserébe küldött példánnyal kevesebb 

 

A forint adatok az állomány értékét tükrözik, nem a tárgyévben kifizetett számlák összegét. A 

könyvtári külföldi folyóiratok az elhelyezésre utalnak. Ezek egy részét fizeti csak a könyvtár. 

  

217 db
1 087 405 Ft

238 db

1 582 653 Ft
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1 947 065 Ft

78 db
1 451 817 Ft

0 50 100 150 200 250

nyelv
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5. SZ. MELLÉKLET 

FELHASZNÁLÓI ADATOK  

Olvasó- és állományforgalom  2016 

Használók (fő) 

Regisztrált használó* 9 998 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált 1 589 

Aktív használó 6 851 

Személyes helybeni használat (alkalom) 

könyvtár+tanszék 76 420 

Az összes személyes használatból 

internethasználat 28 375 

Távhasználat OPAC, honlap 81 210 

 E-mail, telefon 1 520 

Kölcsönzött dokumentumok 78 200 

Közvetlenül helyben használt dokumentum 115 400 

Beérkezett kérés 70 

Adott dokumentum 

(db) Eredetiben 28 

 

Nyomtatott 

formában - 

 

Elektronikus 

formában 32 

Küldött kérés 49 

Kapott dokumentum 

(db) Eredetiben 19 

 

Nyomtatott 

formában - 
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Elektronikus 

formában 12 

A referensz kérdések 

száma  2 820 

Dokumentum-

szolgáltatás 

Elkészített fénymásolatok száma (db) (A/4-es 

méretre átszámítva), 

Nyomtatás/szkennelés 

5 896 

4 471 

Felhasználóképzés 
képzésben résztvevők száma (fő) 

98 alkalom 422 

Kiállítások és 

rendezvények 

Résztvevők száma (fő) 

12 rendezvényen 309 

 

*A nem aktív használói kategóriából kivezettük az öt évnél régebben regisztrált olvasókat. 

 

 

A regisztrált használók megoszlása 2016-ban olvasói kategóriánként: 

 

 

Budai Campus 
hallgatói 3316 

fő

Külső hallgató 
1342 fő

Budai Campus 
oktatói, kutatói, 
dolgozói 255 fő

Külső dolgozó 
1218 fő

Regisztrált, nem 
aktív használó 

3147 fő

Egyéb használó 
720 fő
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A Budai Campus könyvtárba beiratkozott hallgatóinak karonkénti megoszlása a hallgatói 

létszám függvényében, a 2016 októberi tanulmányi statisztika adatai alapján: 

 

 

  

1385 fő 1375 fő

556 fő

158 fő 96 fő

41 fő

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ÉTK KETK TÁJK

könyvtárba beiratkozott hallgatók száma a könyvtárba nem beiratkozott hallgatók száma



38 
 

6. SZ. MELLÉKLET 

RÉSZVÉTEL SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN 

A Könyvtár és Levéltár munkatársai rendszeresen részt vesznek a szakmai szervezetek 

munkájában, tisztségviselőként is. A társintézmények közül a legszorosabb kapcsolatban a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárával vagyunk, 

rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Mezőgazdasági Szekciója is az Attila úti könyvtárban tartja üléseit. A másik szakkönyvtár az 

MTA KIK, melynek szakmai rendezvénysorozatain rendszeresen részt veszünk. 

Minden évben meglátogatjuk a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. 2016-ban a MIT tagok, 

készülve az önértékelésre, meghallgatták a minősített könyvtárak beszámolóit. Meghívást 

kaptunk az Arcanum Kft. előadásaira is. Az Arcanum Kft.-vel 2011 óta együttműködünk egyedi 

és szakterületi dokumentumaink digitalizálásában. A Kft. fennállásának 10 évfordulója 

alkalmából rendezett decemberi konferenciáján betekintést kaphattunk a digitalizálás 

gyakorlatába is: könyvtárunk Hajtatás, korai termesztés című kiadványának munkálatait is 

nyomon követhettük. 

A levéltáros és könyvtáros vándorgyűléseken minden évben részt veszünk. A szakmai 

előadások és a kapcsolatápolás mellett ezek a programok lehetőséget adnak más hazai 

egyetem és könyvtár megismerésére is.  

 

Dátum Rendezvény Résztvevő 

Január 19. 
E-könyvek kölcsönzése a hagyományos könyvek 
mintájára. BME OMIKK 

1 fő 

Január 29. 
MFLSZ - Veritas Történetkutató Intézet pályázati 
együttműködés előkészítő megbeszélés. Veritas 
Történetkutató Intézet 

1 fő 

Január 25. 

Kató Béla erdélyi református püspök és a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának 
látogatása alkalmából kiállítás a gyűjteményünkből a 
Budai Campuson 

2 fő 

Február 9. E-learning oktatás a Campus dolgozóinak 2 fő 
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Február 17. MKE Tanácsülés. OSZK 1 fő 

Február 24. 
Sokszínű agrármúltunk nagyjai. Mezőgazdasági 
Könyvtár 

3 fő 

Március 2.  
Nyitott tudomány a magyar tudományos életben. Az 
OpenAIRE és az EKK közös rendezvénye. ELTE 
Egyetemi Könyvtár 

1 fő 

Március 3. 
A könyvtáros kompetenciák változása és 
megjelenése az uniós gyakorlatban. MKE. OSZK 

2 fő 

Március 3. 
Nyitott tudomány a magyar tudományos életben. 
OpenAIRE, BCE 

1 fő 

Március 9. 
Magyar Tudós Tárlat. Természettudománytól a 
politikáig. OMGK 

1 fő 

Március 10. 
MFLSZ közgyűlés és szakmai nap. Testnevelési 
Egyetem 

2 fő 

Március 10. 
MFLSZ-NSZFH együttműködést előkészítő 
megbeszélés. NSZFH 

1 fő 

Április 6. 
Régi és megújult kastélykertjeink. Mezőgazdasági 
Könyvtár 

1 fő 

Április 12. 
SZIE Irattári Terv javaslat előkészítésére alakult Budai 
Campus munkacsoport megbeszélése 

1 fő 

Április 15. SZIE Könyvtárvezetői Kollégium ülése. ÁOTK KLM 1 fő 

Április 19. 
Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti 
Szakosztály és Statisztikaoktatási Szakosztály ülése. 
KSH Könyvtár 

1 fő 

Április 21. 
„Problémafelvetés és útkeresés” műhelybeszélgetés 
sorozat: „Kinek szolgáltat és mit szolgáltat a levéltár” 
c. rendezvény. Budapest Főváros Levéltára 

1 fő 

Április 22-23. 
MKE Program a 23. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon + HUNGARICANA konferencia + 
MKE TSzSz. Millenáris, Budapest 

MIT tagok  

Április 28. 
Tavaszi Információs Napok. WoS, JHCD, InCites. MTA 
KIK 

1 fő 

Május 19. 
Tavaszi Információs Napok. Scientific Knowledge 
Services Kiadó Alexander Street adatbázis bemutató. 
MTA KIK 

1 fő 
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Május 25. 
120 éve olvassuk ... Májusi olvasókör a múzeumban. 
MMM Agrártörténeti Szakkönyvtár 

1 fő 

Június 1. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 
Információs Központ megtekintése 

2 fő 

Június 17. SZIE évzáró. Kosáry Díj átadása. Gödöllő 1 fő 

Június 23. 
SZIE Egyetemtörténeti Bizottság ülése. Gödöllői 
Campus 

2 fő 

Július 4-6. 
Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete 
2016. évi vándorgyűlése. Soproni Evangélikus 
Gyűjtemények  

1 fő 

Július 8. Könyvtáros vándorgyűlés. Szekcióülések. Veszprém  3 fő 

Július 11-13. 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016. évi 
vándorgyűlése. Győr, Széchenyi István Egyetem  

1 fő 

Szeptember 
9. 

A megváltozott könyvtári jogszabályok. Konzultációs 
nap. OSZK.  

2 fő 

Szeptember 
16. 

De Gruyter bemutató: Alina Beller látogatása. Sallay 
Ágnes részvételével a Tájkar képviseletében 

 

Szeptember 
23. 

„A Budai Campus építéstörténete” – előadás „Az 
Agrár- és kertészettörténet” MSc. tantárgy 
keretében 

1 fő 

Október 4. Zöld szakmai nap. Mezőgazdasági Könyvtár  3 fő 

Október 13. „Reformáció és peregrináció” konferencia. ELTE BTK 1 fő 

Október 14-
15. 

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tudományos kutatása valamint helye az oktatásban” 
konferencia. SZAB Székház. Szeged 

1 fő 

November 9. 
Alföldy Gábor: A dégi Festetics-kastélypark és A Doba-
somlóvári Erdődy-kastélypark c. könyveinek bemutatója. 
Forster Központ, Budapest 

4 fő 

November 
22. 

Fejlesztések, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek 
és a Lyoni deklaráció tükrében. MKE. OSZK 

1 fő 

December 5. II. Entz Napok. Budai Campus 2 fő 
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December 7. 
A kolozsvári egyetem gazdasági és társadalmi 
kisugárzása 1872-1944” c. nemzetközi 
egyetemtörténeti konferencia 

1 fő 

December 9. 10 éves az Arcanum. Budapest Főváros Levéltára 1 fő 

 

 

 

 

A jelentést készítette: 

Budapest, 2017. február 14. 

  ........................................................  
 Megyeriné Viola Andrea Viola Andrea  
 SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
 igazgató 
 

A jelentést látta és jóváhagyta: 

Budapest, 2017. február 14.  

  ........................................................  
 Dr. Palkovics László 
 Szent István Egyetem 
 rektorhelyettes 
 


