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A 2017-es évet szakmai célkitűzéseink megvalósítása szempontjából kiemelkedőnek 

tekinthetjük. Az elmúlt évek szervezeti átalakulásait követően sikerült megvalósítani a 

munkatervünk szerint 2017-re ütemezett feladatokat. A Budai Campus igényeire szabott, 

szakmailag átgondolt munka eredménye az aktualizált, 2017-2019 közötti időszakra szóló 

stratégiai terv, mely a két éve elkezdett minőségirányítási tevékenységünk újabb mérföldköve. 

Célunk továbbra is a teljes körű minőségirányítási rendszer alkalmazása intézményünk 

működésében és a Minősített Könyvtár Cím megszerzése, valamint visszakerülés a Nyilvános 

Könyvtárak Jegyzékére. 

A Stratégia tervben megfogalmazott átfogó célok közül már az első évben sikerült 

eredményeket elérnünk két kulcsfontosságú területen:  

 A teljes körű szakirodalmi oktatás bevezetéséhez tematikát dolgoztunk ki az egymásra 

épülő képzési szinteknek megfelelően. Kezdeményeztük a könyvtári szakirodalmi 

oktatás beépítését a szakmai modulok tantervébe, hogy a Campus könyvtára a jövőben 

az oktatókat és a hallgatókat segítő, valódi kompetencia központként működhessen. A 

Tájépítészeti és a Kertészettudományi Kar szakmai modulos hallgatóinak többsége részt 

vett képzéseinken, az Élelmiszertudományi Karon az év végén kezdődtek el, és a jövő 

év elején folytatódnak képzéseink.  

 A könyvtári marketing legújabb kezdeményezése a Kertek, földi egek című 

programsorozat - külső szakmai kezdeményezésre, egyetemi összefogással -, mely 

lehetőséget biztosít a szakma nagy öregjeinek és a fiatal generációnak a találkozásra, 

tapasztalatok átadására. Célunk az élelmiszeripai, kertész és tájépítész szakma 

múltjának és jelenének bemutatása egy-egy kiváló szakember életútján és munkásságán 

keresztül annak érdekében, hogy elősegítsük a hallgatóság intézményi 

identitástudatának erősödését, szakmai kapcsolatainak bővülését. A szorgalmi 

időszakokban havonta egy beszélgetést tartottunk, összesen hat alkalommal. 

Könyvtárunk, alkalmazkodva a változó igényekhez, szerepet vállalt – közvetett módon - az 

egyetemi hallgatók toborzásában, a Budai Campus népszerűsítésében kreatív megoldások 

alkalmazásával, szorosan együttműködve a hallgatói szervezetekkel. A hulladékcsökkentési 

hétre szervezett első hallgatói minikonferencia, mint zöldkönyvtári esemény egyrészt a 

hallgatók tehetséggondozásának eszköze, másrészt a középiskolások érdeklődése/részvétele 

miatt egyetemi népszerűsítő program is lett. 
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Tárgyévi terveink között az egyik legfontosabb, hogy megtartsuk a Könyvtár és Levéltár 

Egyetemen belül betöltött pozícióját és a sikeres tevékenységek folytatásával erősítsük is azt. 

 

A Campus képzéseiben egyre nagyobb számban vesznek részt külföldi hallgatók. A Könyvtár 

a tavaszi félévben bekapcsolódott a Kertészettudományi Kar angol nyelvű képzésébe. Három 

könyvtáros nyelvi felkészítését a Nyelvi Központ munkatársa végezte, kihasználva a 

lehetőséget, hogy a két szervezeti egység egy épültben működik.  

A nyár folyamán felmértük a kertészképzés idegen nyelvű szakirodalmi hátterét. Mivel ez a 

terület évek óta fejlesztésre szorul, a Karral közösen megkezdtük az angol nyelvű szakirodalmi 

igény felmérését, majd a beszerzéseket a kurrens tanszéki igények alapján, könyvtári forrásból. 

A beszerzett dokumentumok a Könyvtár állományába kerülnek. 

 

Budapest. 2018. február 26. 

Megyeriné Viola Andrea 

Az Olvasószolgálat munkatársai tartják a közvetlen személyes kapcsolatot az 

olvasókkal és közvetítik a könyvtári és levéltári szolgáltatásokat a könyvtárhasználóknak. 2017. 

január 2-tól a korábbi négy munkatárs helyett hatan vesznek részt a szolgálat munkájában, 

javítva a kiszolgálás minőségét. Ezzel az új rendszerrel a helyettesítés is gördülékenyebb.  

Elkészítettük a végzősök könyvtartozását igazoló nyilatkozatot - a Tanulmányi Osztály 

munkatársaival együttműködve - a kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásának 

hatékonysága érdekében. Az igazolás a honlapról letölthető, de a Könyvtárban is kérhető. A 

könyvtáros igazolja, hogy a hallgatónak van-e könyvtartozása. Záróvizsgát csak az a végzős 

tehet, akinek nincs könyvtartozása. 

További intézkedéseket tettünk a régi könyvtartozások felszámolása érdekében 

felszólító levelek postai küldésével. Az akció eredményeként sok régen kikölcsönzött könyv 

áramlott vissza a Könyvtárba. A felszólítások küldését a megbocsátás (két) hete akció előzte 

meg október 2-13. között, melyet rendszeresítünk minden ősszel- az ország más könyvtáraihoz 

hasonlóan. 
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Az informatikusokkal együttműködve megoldást találtunk az egyetemi azonosítóval 

nem rendelkező olvasók számítógép használatára a Szüret utcai épületben napi wifi jelszók 

generálásával.  

Egységesítettük az elveszett könyvek pótlásának gyakorlatát. Ennek egyik fontos eleme 

a desideráta jegyzék rendszeres vezetése. 

A könyvtárhasználati adatok részben becslésen alapulnak, alkalmankénti mintavétel alapján. 

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

könyvtári gépeken az internethasználat 37 ezer, a távhasználat száma meghaladja a 100 ezret, 

mely a telefon, e-mail és OPAC megkereséseket jelenti. A kölcsönzött dokumentumok száma 

75 ezer kötet volt. A HunTéka adatbázisban folyamatosan aktualizáljuk a használók számát.  

A beiratkozott olvasók száma 9 439 fő volt, ebből 6 475 fő az aktív használó. Mivel az inaktív 

olvasókat kivettük az adatsorból, így némileg csökkent az olvasószám. Az adatok részletezését 

az Felhasználói adatok  2. sz. melléklet tartalmazza. 

A Budai Campus könyvtárba beiratkozott hallgatóinak karonkénti megoszlása a hallgatói 

létszám függvényében, a 2017 októberi tanulmányi statisztika adatai alapján: 

 

A látogatottság, beiratkozás növelése érdekében intézkedési tervet készítettünk az őszi 

félévkezdéssel kapcsolatos feladatok meghatározásával, melynek fő pillére az elsős hallgatók 

könyvtárbemutatója volt. Az intézkedési terv megvalósításához a Campus, a Tanulmányi 

Osztály és a HÖK vezetőinek támogatása szükséges. Ebben az évben is változatlanul a Tájkar 

elsősei látogattak fel a könyvtárba kari szervezéssel. Az Élelmiszertudományi Kar hallgatói az 

elmúlt évekhez képest kisebb létszámban látogatják a könyvtárt, ők a távoli elérést preferálták. 
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A nyomtatás és fénymásolás iránti igény tovább csökkent: 2017-ben összesen 3 069 db 

másolatot készítettünk. A fogyatékkal élő hallgatók részére egész évben ingyen biztosítottuk a 

reprográfiai szolgáltatást. 

Az MTMT publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP projekt 

keretében valósul meg. 2017. április 25-én az MTMT Koordinációs Testülete döntést hozott az 

átállás időpontjáról, az MTMT2 éles indítását 2017. július 31-ére tervezték. A Budai Campus 

kari adminisztrátoraiként elláttuk az áttéréshez szükséges feladatokat: töröltük a 

forrásközlemények duplumait, ellenőriztük és láttamoztuk a közleményeket, elvégeztük az 

adattisztításokat is.  

Az új felület megismerésére az MTMT Központ elindította a „Játszótér” adatbázist, ahol 

gyakorolhattuk az új rendszer kezelő felületét. Ezen kívül részt vettünk az egyes műveleteket 

bemutató csoportos konzultációkon, valamint a SZIE intézményi adminisztrátorai számára 

tartott gyakorlati oktatáson is  

A tesztelés első szakasza lezárult, a tapasztalt hiányosságok javítására 2017-ben még nem 

került sor, ezért az átállást az MTMT Koordinációs Tanácsa későbbi időpontra halasztotta el. 

 

Az MTMT-ben lévő összes publikáció, idéző közlemény száma a 2017. évvel bezárólag - 

MTMT adatbázis összesített adatok: 

2017 
Élelmiszertudományi 

Kar 

Kertészettudományi 

Kar 

Tájépítészeti És 

Településtervezési Kar 

regisztrált tanszékek száma 18 27 8 

regisztrált szerzők száma 207 289 86 

közlemények száma 6873 9755 2126 

független idéző 

közlemények száma 
8989 9559 604 
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Ettől az évtől szakirodalmi képzést szakirányos BSc és MSc képzésben részt vevő 

hallgatóknak tartottunk. A képzés teljes körűvé tételét céloztuk meg, melyhez a specializáció 

és a kari vezetők támogatása volt szükséges. Kezdeményezésünk eredménye, hogy 27 

alkalommal 393 hallgató ismerhette meg a kertészeti, élelmiszeripari, tájépítészeti és 

környezetvédelmi elektronikus forrásokat, a szabályos irodalomjegyzék elkészítését, továbbá a 

levéltári forrásokat. A részletes adatokat a Oktatás 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 Az oktatás értékelésére „Egy perces” értékelő űrlapot állítottunk össze, melynek célja, 

hogy azonnali visszajelzést kapjunk a hallgatóktól: az órán hallottak számukra hasznosak 

voltak-e, megfelelt-e az előadás az elvárásaiknak. Közel 200 hallgató élt a lehetőséggel és 

jelezte észrevételeit, javaslatait, melyet az oktatási anyag összeállításakor hasznosítottunk. A 

visszajelzések alapján elmondható, hogy szükség van az oktatásra, melyet a hallgatók is 

hasznosnak ítéltek. 

A Budai Campus szervezeti egységei a Könyvtáron keresztül szerzik be a könyvtári, oktatási 

és kutatási célt szolgáló dokumentumokat. Minden fizikai hordozón megvásárolt dokumentum 

a Könyvtárba érkezik, és könyvtári állományba kerül. A számlák kifizetése csak a könyvtári 

állományba vétel alapján történhet meg. Minden beszerzést kezdeményező szervezeti egység 

saját keretből finanszírozza a dokumentumokat. 

 

 Könyv 
Időszaki 

kiadvány 

Kartog- 

ráfiai 

Audio- 

vizuális 

Elektro- 

nikus  
Egyéb 

Összesen 

(db) 

Állomány 

2016.12.31. 
145 189 34 648 1 150 60 1 344 64 496 246 887 

Gyarapodás 

2017 
517 198 - - 1 736 16 2 467 

Csökkenés 

2017 
68 - - - - - 68 

Állomány 

2017.12.31 
145 638 34 846 1 150 60 3 080 64 512 249 286 
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A 2017-ben elkezdődő tanszéki revízió során rendeztük a Tájépítészeti Kar korábban 

visszaadott anyagait, és további, elsősorban régi illetve muzeális dokumentumokat vettünk át. 

A raktári anyag és a tanszéki letéti állomány tervszerű apasztása az év során folytatódott. 

Könyvek és egyéb dokumentumok 

A statisztikai adatok a teljes budai könyvtári célú beszerzést tükrözik. A részletes 

táblázatokat az Állományadatok 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Állományunk 2017-ben 2 269 egységgel gyarapodott 7,4 millió Ft értékben. A gyarapodás 

nagy részét a feldolgozott szakdolgozatok teszik ki. 2017-ben sikerült felszámolni a több éves 

lemaradást: 1.733 elektronikus szakdolgozat került a könyvtár tárhelyére teljes szöveggel. 

Csere gyarapodás nem volt.  

 

Kötelespéldányok gyarapodásának megoszlása dokumentumtípusonként 2017-ben: 

 

 

A könyvek vételének megoszlása elhelyezésüket és nyelvi megoszlásukat tekintve: 
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A letéti állomány ellenőrzéséig a tanszéki keretből vásárolt könyvek is a Könyvtárban 

kerülnek elhelyezésre. 2017-ben a Tájépítészeti Kar állományellenőrzése megtörtént, a Kar 

tanszékei már a letéti könyvtárban helyezhetik el a vásárolt könyveket. A rendszer 2015. évi 

átalakítása óta a tanszéki vásárlás nagyon lecsökkent, az idei 94 kötetes gyarapodás azonban 

már jelentős emelkedést mutat. A többi tanszéki könyvet az oktatók saját névre 

kikölcsönözhetik. 

A tanszéki vétel alakulása 2014-2017 között: 

 

A vásárlásra fordított könyvtári keret nagy részét változatlanul az Acta Horticulturae című 

angol nyelvű konferencia kiadvány előfizetése tette ki: 42 kötetet kaptunk 1.307.338 forint 

értékben, melyet ebben az évben is a maradvány OTKA keretünkből finanszíroztunk. A 

kiadványt 1973 óta gyűjtjük és az országban egyedül a mi könyvtárunk fizet elő a teljes 

sorozatra.   

Az elektronikus dokumentumok gyarapodása 1.736 volt, melynek nagy része, 1733 db a 

kötelespéldányként kapott szakdolgozatokat jelenti. 

A Márai program keretében (NKA) 2017-ben nem gyarapodott könyvtárunk. A program 7. 

fordulójának listájából válogathattunk november folyamán 150 ezer forint értékben. A művek 

2018. első felében érkeznek meg.  A Mezőgazda Kiadótól sem kaptunk az év során ajándék 

példányokat. Elkezdtük a Nemzeti Könyvtár ajándékba kapott köteteinek feldolgozását: 90 

szépirodalmi és ismeretterjesztő művel gyarapodott gyűjteményünk 225 ezer forint értékben. 

Könyvtárunk 2017-ben nem részesült ODR támogatásban. A 2016. évi érkezett meg és 

került feldolgozásra 2017-ben. 
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A kecskeméti SZBKI megszűntetett könyvtárából elhozott anyagokról elkészült a lista. 

Elsősorban könyveket válogattunk ki, közel háromezer címet, valamint levéltári anyagokat. Az 

értékes anyag feldolgozására a tanszéki revíziót követően kerül sor. Az anyagot a Szőlészeti 

Tanszék munkatársai rendszeresen kutatják. 

Rendeztük a Könyvtárunkban őrzött, leltározatlan intézményi kiadványokat, melyeket 

korábban cserébe küldtünk partnerintézményeknek.  

Időszaki kiadványok 

A könyvtári állományba vett időszaki kiadványok száma 198 kötettel gyarapodott 2,3 millió 

forintértékben 2017-ben. Megoszlásuk a beszerzés módja szerint: 

 

 

 

Az állományba vett 198 db időszaki kiadvány megoszlása megjelenés és nyelv alapján: 
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A forint adatok az állomány értékét tükrözik, nem a tárgyévben kifizetett számlák összegét.  

Folytatódott az állományrevízió során számba vett időszaki kiadványok példányadatainak 

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

3.963 könyvtári és 393 tanszéki (Kertművészeti Kerttechnikai Tanszék) leltári egység 

elektronikus feldolgozása történt meg. A feldolgozott időszaki kiadványok száma az év végén 

így összesen 16.296 tétel volt. A Könyvtár maradványának terhére fizettük elő az elmaradt 

2016. évi teljes külföldi folyóirat állományt, a tanszékeknek is. Ezért 2017-ben két évi folyóirat 

előfizetés adatai szerepelnek a statisztikában 

Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére a fenti okok következtében 3,4 millió 

forintot fordítottunk. A más forrásból beszerzett időszaki kiadványok esetében a példányszám 

tekintetében nincs szignifikáns változás. A részletes táblázatokat az Állományadatok 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 

Szakdolgozatok, diplomamunkák  

A 2011 óta elektronikus hordozón leadott szakdolgozatok/diplomamunkák (a továbbiakban: 

dolgozatok) teljes körű feltöltésére a BCE TDK és szakdolgozatok gyűjteményébe a folyamatos 

tárhely problémák miatt korábban nem volt lehetőségünk. 2015 év végén saját tárhelyet 

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

feltöltött dolgozatok áttöltését, majd az évek során összegyűlt dolgozatok feltöltését és 

feldolgozását végeztük el. 

 

2017-ben 1.733 db dolgozatot vettünk leltárba az alábbi megoszlás szerint: 

 

 

Az alábbi diagram a 2017 végén elektronikusan elérhető dolgozatok számának karonkénti 

megoszlását mutatja: 
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Állományrevízió 

A teljes körű állományrevízió következő állomásaként 2017 januárjában elkezdtük a 

tanszéki könyvtárak kezelésében lévő állományrész revízióját a Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar 5 tanszéki könyvtárában: Településépítészeti Tanszék, Rerrich Béla 

Tájépítész Szakkollégium, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Tájtervezési és 

Településépítészeti Tanszék, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék, Kertművészeti és 

Kerttechnikai Tanszék. 

Meghatároztuk és egyeztettük a dékánnal a tanszéki könyvtárak azonos elvek szerinti 

működéséhez szükséges alapfeltételeket.  A leltárt követően tanszéki könyvtár fenntartása csak 

a feltételek tejesítése estén lehetséges.  

A HunTéka adatbázisból hiányzó dokumentumok retrospektív feldolgozására a 

Kertművészeti Kerttechnikai Tanszék esetében volt szükség. A revízió során rendeztük a 

tanszék által korábban visszaadott állományrészeket, átvettünk új anyagokat illetve 

selejteztünk.  

Az év végére a Tájépítészeti és Településtervezési Kar teljes állománya kereshetővé vált a 

HunTéka adatbázisban. A könyvek őrzése minden tanszéken megoldott. 

A tanszéki revíziót végző munkatárs tartós hiányzása miatt át kellett ütemeznünk a revíziót, 

és a Könyvtár több munkatársát be kellett vonnunk a munkába. Így a kari állományellenőrzés 

lezárására 2018 elején kerül sor.  

HunTéka, RFID 
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Idén tovább bővítettük szolgáltatásainkat. Olvasóink pozitívan értékelték, hogy e-mailben 

kapnak automatikus emlékeztetőt illetve késési figyelmeztetést a kikölcsönzött művek lejárati 

idejéről. A szolgáltatás eredményeképpen időben visszakerültek a jegyzetek és a szakkönyvek. 

 Elkezdtük a HunTéka 2.0 program és OPAC 3 felület tesztelését. A fejlesztőktől 

megkaptuk a szükséges kliens programokat, hozzáféréseket, melyek aktivizálása után 

modulonként ismerkedtünk az új felületekkel. Tapasztalatainkat, észrevételeinket, kéréseinket 

a PEAS rendszeren belül jeleztük. Egy alkalommal konzultációt szerveztünk Demel Annával a 

Monguz Kft. munkatársával könyvtárunkban.  

 Tovább folytattuk az e-diplomamunkák tárhelyre másolását és aktualizáltuk a szerver 

váltás miatt megváltozott, az adatbázisba rögzített bibliográfiai rekordban feltüntetett URL 

címet. 

 Az olvasók gördülékeny beiratkozásához szükséges adatok Neptun rendszerből a 

HunTéka adatbázisba töltéséhez a Tanulmányi Osztály titoktartási kötelezettség igazolását 

kérte a Monguz Kft.-től. 

 A PEAS levelező rendszerben folyamatosan jeleztük az év során a HunTéka 

adatbázisban, OPAC felületen, RFID eszközök használata során jelentkező problémákat, 

melyeket a fejlesztők sikeresen megoldottak. 

Előfizetett szakadatbázisok használata – EISZ 

A Budai Campus továbbra is előfizet az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program szakirodalmi adatbázisaira. 2017-ben az alábbi adatbázisokat szolgáltattuk: 

 Academic Search Complete  

 Art and Architecture Source 

 Business Source Premier 

 CAB Abstracts 

 ECONLIT 

 Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 

 Akadémiai Kiadó Folyóiratai 

 Akadémiai Kiadó MERSZ 

 Akadémiai Kiadó Szótárai 

 Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

 InCites 

 Journal and Highly Cited Data (JHCD) 

 ScienceDirect 

 Scopus 

 SpringerLink 

 Web of Science-10257 
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Az előfizetett adatbázisokat az Egyetem hallgatói és oktatói a SZIE egyetemi hálózatba 

kötött munkaállomásairól direkt URL-el érhetik el, kivéve az Elsevier tudományos kiadó 

adatbázisait, mivel a szolgáltató továbbra sem ismeri fel a Budai Campus IP tartományát 

bejelentkezéskor. 

Az adatbázisok távolról is használhatók az egyetemi wifi hálózaton keresztül valamint, 

ha a Mozilla Firefox böngészőben megtörténik az internet eléréséhez szükséges Proxy beállítás. 

 Olvasóink könyvtárhasználati szokásait 2017-ben on-line kérdőívvel mértük fel. Az 

adatbázis használatra vonatkozó adatokból kitűnik, hogy válaszadóink zöme még nem vette 

igénybe vagy nagyon ritkán keres szakirodalmi információkat tanulmányai ideje alatt a Budai 

Campuson hozzáférhető előfizetett vagy szabadon elérhető elektronikus forrásokban. 

Az adatbázis használata szorosan összefügg értékelésükkel. A havonta használt alapvető 

adatbázisok rangsorában első helyen szerepel könyvtárunk elektronikus katalógusa (28,8%), 

melyet a ScienceDirect adatbázis (24.4%), a könyvtár szakdolgozat adatbázisa (23,1%) és a 

Web of Science (13,6%) követ. A Budai Campus szakirodalmi forrásokat ismertető 

tréningjeinek hatása, hogy válaszadóink az MTMT adatbázist ötödik alapvető információ 

forrásnak értékelték az interneten elérhető szakadatbázisok között. 

 

 

 

A szakirodalmi adatbázisok használatáról csak összesített egyetemi statisztika áll 

rendelkezésre, nincs olyan kimutatás, mely a Budai Campus felhasználóira vonatkozik. Az 

adatokat az Adatbázis használat 3. sz. melléklet tartalmazza. 
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MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus 

Az adatbázisban összesen 35.591 rekordunk található, melyet 2017-ben 2.800 rekorddal 

gyarapítottunk. 

HunTéka adatbázisunkat szervezeti változások miatt 2016-ban a Szent István Egyetem 

szerverére migrálták, ezért elérhetősége is megváltozott, melyet többször jeleztünk a MOKKA 

Egyesület rendszergazdájának. A szükséges beállításokra 2017-ben nem került sor, ezért 

példány rekordjainkat az ODR katalógusból nem lehetett megjeleníteni, mely nehezítette 

könyvtárközi szolgáltatásainkat.  

MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 

Az adatbázisba 2012 novembere óta 5.670 darab cikk bibliográfiai adatait dolgoztuk fel. 

 

 

 

 

2018-ban tervezzük az 1886-1933 között megjelent Kertészeti Lapok című szakfolyóirat 

tartalomjegyzékeit is rögzíteni. 

2016-ban elkezdődött az adatbázisba rögzített több mint 2,5 millió cikk szerzői neveinek 

elkülönítése más ugyanolyan nevű szerzőtől. A három budai kar szerzőinek nevét ellenőriztük 

és továbbítottuk az adatbázisba. A munkát 2018-ban is folytatjuk. 

Digitalizálási projekt 

Az Arcanum Adatbázis Kft.-vel 2016 őszén kötött együttműködési megállapodás 

eredményeként 2017 nyarától a Budai Campus és elődintézményi által kiadott periodika összes 

megjelent évfolyama és füzete, valamint könyvtárunk három régi szakfolyóirata teljes 

szöveggel elérhetővé vált az EISZ szolgáltatáson keresztül: https://adtplus.arcanum.hu/hu/. 

4D – Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat 2006-2015 

A Magyar Gyümölcs 1934-1946 

Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 1880-1891 

MATARKA adatbázisban 2017-ben feldolgozott cikkek száma 

4D Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat 19 cikk 

Dísznövény kereskedelem. Kertészet és Szőlészet melléklete 39 cikk 

International Journal of Horticultural Science 300 cikk 

Kertészet és Szőlészet 1.027 cikk 

Növényvédelem 0 

Összesen: 1.385 cikk 
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Gyümölcskertész 1891-1912 

Hajtatás Korai Termesztés 1970-2005 / Zöldségtermesztés 2006-2010 

Journal of Food Physics 1988-2008 

Élelmiszerfizikai Közlemények 1988-1999 

Kertészeti Egyetem Közleményei 1894-2000 

Kertészhiradó 1956-1963 / Kertészmérnök 1963-1990 

Kertgazdaság 1995-2015 

Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak előadásainak és 

posztereinek összefoglalói 

 

Országos felmérések a digitalizálást illetően 

 A Kormány által a 1404/2017. (VI.28.) Korm. határozattal elfogadott Digitális Nemzet 

Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült a Közgyűjteményi Digitalizálási 

Stratégia. Ennek alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi 

Főosztálya kérésére el kell készíteni a könyvtári digitalizálási stratégiát. Ehhez a 

Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya kérésére július közepén 

kitöltöttük a "Digitalizálási gyakorlat Magyarország könyvtáraiban" című kérdőívet, 

melyben az aktuális könyvtári digitalizálási helyzetképet mérték fel. A kérdőív 

intézményünk digitalizálási tevékenységére volt kíváncsi. 

 2017 nyarán részt vettünk egy, az EKK által összeállított kérdőív kitöltésében is, mely 

elsősorban a felsőoktatási könyvtárak informatikai infrastruktúráját mérte fel. A 

felmérés célja az volt, hogy adatokat szolgáltasson a felsőoktatási könyvtárak 

helyzetének elemzéséhez a felügyeleti szervek számára, melyet alapnak tekinthetnek 

egy akcióterv kidolgozásához.  Az anyag a már kidolgozott kormányzati digitalizálási 

stratégiákhoz (DJP2.0) kívánt a felsőoktatási könyvtárak területéről helyzetelemzést 

nyújtani. 

Az EFKL hálózati központja a 35 budai tanszéki letéti könyvtárnak. A terveknek 

megfelelően elkezdődött a teljes körű állományrevízió második üteme: a tanszéki letéti 

könyvtárak leltározással egybekötött korszerűsítése, melyről részletesen az Állományrevízió 

fejezetben számolunk be. 
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Az iratkezelés ellenőrzésére részben a közlevéltári jogállás rendezetlensége, részben a 

többletfeladatok miatti túlterheltség okán a 2017. évben nem kerülhetett sor. A Levéltár 2011 

óta minden éves jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy a Campuson folyó iratkezelési 

munka hatékonyságát nagymértékben elősegítené a Központi Irattár működésének újraindítása. 

A 2017 decemberében munkába állt részfoglalkozású irattáros alkalmazásával ez a hosszú évek 

óta fennálló probléma remélhetően megoldódik. 

Az önálló iratkezelést végző szervezeti egységek részére a Levéltár – korábbi többéves 

gyakorlatát folytatva – igény esetén az iratkezelési munka egyes kérdéseit érintő tanácsadással 

áll a szervezeti egységek rendelkezésére. Ennek a szolgáltatásnak a keretében a 2017. évben 4 

esetben, 3 szervezeti egységnek nyújtott segítséget. 

Levéltári iratrendezés 

A Levéltár állománya 2017-ben két szakma-, intézmény- és művelődéstörténeti szempontból 

egyaránt kiemelkedő jelentőségű irategyüttessel gyarapodott, ajándékozás útján, kb. 3 ifm 

terjedelemben:  

1. a mezőkomáromi Entz család iratait dr. Entz Géza Antal művészettörténész, alapítónk 

ükunokája,  

2. a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egykori rektorának, Dimény Imre egyetemi 

tanárnak az iratait és tárgyi emlékeit lánya, dr. Dimény Judit professzor asszony 

ajándékozta a Levéltárnak. 

A mezőkomáromi Entz család iratainak középszintű levéltári rendezése már 2017-ben 

megtörtént, Dimény Imre iratainak és tárgyi emlékeinek rendezése pedig megkezdődött.  

A jeles agrometeorológus, elődintézményeink volt oktatója, tanszékvezető egyetemi tanára 

Bacsó Nándor iratmentésként levéltárba került kisebb mennyiségű (0,12 ifm) iratainak 

középszintre rendezése is megtörtént 2017-ben.  

Elkészült a még 2015-ben ugyancsak iratmentésként levéltárba került kecskeméti Szőlészeti 

és Borászati Kutatóintézet 17-19. századi gazdaság-, művelődés- és szakmatörténeti 

felbecsülhetetlen értékű irategyüttesének darabszintű iratjegyzéke is. 

A kutatói segédletek aktualizálása 2017-ben is folytatódott. Ez a kutatószolgálati tájékoztató 

munkához alapvető fond- és állagjegyzék naprakésszé tételét, azaz a begyűjtött és feldogozott 

iratanyagok dokumentálását jelenti. 
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A kutatási szokásoknak a korábbi években is tapasztalható változása, hogy személyesen egy 

kutató sem kereste fel a Levéltárat, 2017-ben is megfigyelhető volt. Elektronikus úton illetve 

telefonon azonban 13 kutatónak nyújtottunk tájékoztatást, összesen 22 esetben. A kutatatói 

jellegű adatszolgáltatás kertében 2017-ben 6 fotómásolatot adtunk ki.   

A Levéltárban őrzött dokumentumokból 34 esetben szolgáltattunk ügyviteli jellegű 

információkat ügyfeleink részére, amelynek keretében 5 fotómásolat kiadására került sor.   

A Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatalától átvett tanulmányi nyilvántartásokból a 

Levéltár 2017-ben összesen 27 esetben szolgáltatott adatokat a Kar részére tanulmányi 

igazolások kiadásához. 

A Levéltár együttműködő partnerként 2017-ben is részt vett – az MFLSZ tagintézményeként 

– a magyarországi egyetemi szaklevéltárak közös és egységes elektronikus nyilvántartó 

rendeszének (UNIVA-ATOM projekt) fejlesztésében.  

A 2017 decemberében a Levéltár az egységes egyetemi levéltári e-nyilvántartó rendszer 

kiépítéséhez kapcsolódóan elkészítette fond- és állagjegyzéke nemzetközi levéltári 

szabványoknak megfelelő átírását. Az átírt segédlet közös egyetemi levéltári feltöltését az 

UNIVA-ATOM projekt koordinátora végzi el. A rendszer fejlesztése várhatóan 2018-ban is 

folytatódik. 

2016-ban indult és a tervek szerint 2020-ig tart a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 

(MFLSZ) és a Veritas Történetkutató Intézet közös „Trianon és a magyar felsőoktatás” 

kutatócsoportjának munkája. Ez a kutatás a 2000-es évek talán legjelentősebb, de mindképpen 

egyik legkiemelkedőbb hazai egyetemtörténeti kutatási programja. A kutatómunkába, mint az 

MFLSZ intézményi tagja az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár is bekapcsolódott. Az 

együttműködő partnerek kiválasztása a Veritas Történetkutató Intézet, mint projektvezető és  

szervező intézmény döntése alapján történt. Az a tény, hogy az Entz Ferenc Könyvtár és 

Levéltár is bekerült a kiválasztott együttműködő partnerek közé, jelentős szakmai eredmény és 

így nemcsak a Könyvtár és Levéltár, hanem SZIE sikere is. 

A Szegedi Tudományegyetem Levéltárával négy éves múltra visszatekintő egyetemtörténeti 

kutatómunkájában 2017-ben az SZTE Levéltára és az SZTE Egyetemtörténeti Bizottsága 

felkérésére a levéltárvezető egy a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1872-1919 
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közti történetét feltáró egyetemtörténeti monográfia fejezetének írójaként és előadások 

tartásával vesz részt. 

A megelőző két esztendőhöz hasonlóan a Kertészettudományi Kar dékánjának felkérésére a 

levéltárvezető 2017-ben is részt vett a 3. Entz-napok rendezvény szervezőbizottságának 

munkájában.  

Az intézményen belüli szakmai kapcsolatok új formáját jelentette, hogy 2017-ben dr. Bodor 

Péter egyetemi adjunktus, a Szőlészeti Tanszék oktatójának felkérésére a levéltárvezető 

társkonzulense lett három, a Tanszéken készülő interdiszciplináris (szőlészettudományi és 

történettudományi) tematikájú BSc szakdolgozatnak. Ez a levéltár pedagógiai szempontból is 

példaértékű és levéltár szakmai szempontból is újszerű kezdeményezés 2018-ban is folytatódni 

fog. 

Az intézményen belüli szakmai kapcsolatok új területét jelentette 2017-ben a levéltárvezető 

bekapcsolódása SZIE Egyetemtörténeti Bizottsága szakmai irányító tevékenységébe. 

Az EFKL levéltárosa által tartott előadások felsorolását és a szakmai szervezetekben 

betöltött funkcióit a Humánerőforrás politika fejezet részletezi. 

A 2017. évi szakfelügyelői látogatás során Tóth Eszter levéltári szakfelügyelő jelezte, hogy 

az SZMR és a Levéltár Kutatási Szabályzat hiányát a levéltári szakfelügyelet továbbra is 

komoly működési hiányosságnak tartja. 

A szakfelügyelet által elvégzett előzetes raktárminősítési eljárás során a 2016. óta fennálló 

műszaki problémák (nyílászárók nem nyithatósága, klimatizálás hiánya, szigetelés nélküli 

vízvezetékcső) miatt a „K” épületben kialakított helyiséget irattárolási célra, az 

állományvédelmi szempontok szem előtt tartásával, alkalmatlannak minősítette. 

Az „A” épületben található levéltári raktárhelyiségben lévő klímaberendezés 

karbantartásának több éves elmaradása a maradandó (történeti) értékű iratok állományvédelmi 

előírásoknak megfelelő megőrzését ugyancsak negatívan érinti.  

A levéltári szakfelügyelő jelentésében, mely 2018 év elejére várható, intézkedési tervet fog 

kérni a fenntartótól az állományvédelmi problémák megszüntetésére. 
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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.  

2017-ben is nagyon alacsony költségvetésből gazdálkodtunk. Helyzetünket javította a 

Corvinus Egyetemről áthozott maradvány felhasználása, melyet dokumentumok beszerzésére 

és open access publikálás támogatására fordítottunk. A könyvtári OTKA támogatás a jövőben 

az Egyetemi Könyvtár és Levéltár központi költségvetésében jelenik meg. 2017-től a Levéltár 

saját, speciális kiadásaira külön költségvetést készítettünk. 

Bevétel eFt 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 47.976 

2017-ben beérkezett pályázati támogatás (ODR) 180 

Saját működési bevétel  868 

Összesen 49.024 

Kiadás eFt 

Személyi juttatás: munkabér + járulékok 39.259 

EISZ adatbázisok önrésze1 0 

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás1 0 

Dologi kiadás 1.813 

Felhalmozás 1.383 

Összesen 42.455 

 

Infrastruktúra 

A Könyvtár és Levéltár számítógépparkja teljesen elavult. A Budai Campus 

informatikusainak 2017 júniusában készített helyzetjelentése alapján a Campus, így a Könyvtár 

                                                 
1 lásd. SZIE EKL beszámolóját 
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Neptun és számítógépes termében elhelyezett 46 gép életkora minimum 10 év. „Javításuk 

nehezen vagy sehogy sem biztosítható. Koruk miatt csak a régebbi operációs rendszer (Ms 

Win7) futtatható rajtuk, ami önmagában is komoly biztonsági kockázatot jelent.” Ígéretek 

kaptunk arra, hogy a jövő év folyamán lecserélik gépeinket kevésbé régi, de ugyancsak használt 

gépekre. 

Az év során a kölcsönzőbe és a bibliográfus részére vásárolt három számítógép 

beüzemelésére az RFID rendszer felújítását követően kerül sor. 

Sikerült megoldást találnunk az Informatikai Főosztály segítségével az egyetemi 

azonosítóval nem rendelkező olvasók számítógép használatára. 

Pályázatok 

2017-ben egy pályázatot nyújtottunk be az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához az IFLA 

konferencia előadójának támogatására. Pályázatunk nem nyert, mert csak szervezetek 

kaphattak támogatást. Más pályázati lehetőségünk nem volt az év folyamán. 

Humánerőforrás politika  

November 1-től több olyan személyi változás történt könyvtárunkban, melyek a munka 

átszervezését vonták maguk után: 

1. Pálné Kiricses Beatrix november 1-i távozását követően státuszát átalakítottuk: a 

takarítást Balatoni Krisztina végzi helyette heti 20 órában. A státusz másik felére 

könyvtári adminisztrátort alkalmaztunk: Kálmán Bernadett december 4-én lépett be, 

mint könyvtári adminisztrátor és irattáros. 

2. Gáldonyi Katalin fizetés nélküli szabadságot igényelt két évre. Helyettesítését öt 

könyvtáros munkatárs látta el az év végéig. 

Kezdeményeztük az MTMT adminisztrátorok illetményemelését kiváló munkájuk 

elismeréseként, melyet kereset kiegészítés keretében a nyáron visszamenőleg megkaptak. 

Kulturális pótlék formájában 2018-ban minden könyvtáros és a levéltáros megkapta a 

kulturális irányítás által 2017-ben beígért béremelést. 

Gáldonyi Katalin fizetés nélküli szabadsága idejére helyettesítési díjat kapott öt munkatárs. 

Fenti intézkedések mérsékelten javítottak a 2008 óta mozdulatlanul álló béreken. A kiválóan 

teljesítő munkatársaknak 2018-ra további béremelést kezdeményezünk. Jutalmazásra, béren 

kívüli juttatásra ebben az évben sem volt lehetőség. Év végén az Egyetem nem vezető beosztású 

munkatársai 16 ezer forint értékű Erzsébet utalványt kaptak, így a könyvtár dolgozói is. 
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Törekedtünk arra, hogy a munkatársaknak 2017-ben is legyen lehetősége ismereteik 

bővítésére: 

1. Három könyvtáros vett részt angol nyelvű használóképzésre felkészítő angol tanfolyamon 

február 13-április 21. között. A képzést Zsizsmann Éva nyelvtanár tartotta, a Nyelvi 

Központ munkatársa, aki a Könyvtári Intézet angol szaknyelvi továbbképzésein is oktat. A 

tanfolyam a kertészek angol nyelvű könyvtáros képzésére specializálódott. 

2. A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszer című 60 órás akkreditált továbbképzésén Bene Zsófia vett részt október 20-

a és november 18-a között.  

3. A könyvtári dolgozóknak belső továbbképzés sorozatot indítottunk: 

 május 23-tól négy héten át MS Excel belső továbbképzést tartott Emberné Rommer 

Ágnes Zoé, melyet 2018-ban a Campus dolgozóinak is meghirdetünk, 

 szeptemberben és novemberben 3 alkalommal Word képzést tartott Darabosné 

Maczkó Beáta. 

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Könyvtárának könyvtárosa, Lázár Mónika intézményünket 

választotta szakmai tapasztalatszerzésre az Erasmus felsőoktatási intézmények dolgozóinak 

mobilitása program keretében április 25-27. között. Betekintést nyert könyvtáruk működésébe, 

különös tekintettel az olvasószolgálati munkára és a könyvtárhasználati képzésekre, és részt 

vett aktuális könyvtári programjainkon is. 

Szakmai kirándulásokhoz való hozzájárulással és szervezésével igyekszünk erősíteni a 

munkatársak elkötelezettségét és a kapcsolatok ápolását. 2017-ben 8 munkatárs élt a 

lehetőségekkel: 

1. Április 12-én az MKE Mezőgazdasági Szervezet tanulmányi kirándulást szervezett a bécsi 

Közgazdasági Egyetem Könyvtárába, melyen Darabosné Maczkó Beáta és Megyeriné 

Viola Andrea vett részt. 

2. Augusztus 29-én a Könyvtár dolgozói tanulmányi kirándulás keretében meglátogatták az 

Agárdi Pálinkafőzdét és a Gárdonyi Géza emlékházat.  

3. Október 10-én az MKE Mezőgazdasági Szervezet tanulmányi kiránduláson Tápiószelére 

látogatott a Növényi Diverzitás Központba, melyen Darabosné Maczkó Beáta és 

Megyeriné Viola Andrea vett részt. A szervezet tagjai megtekintették a Blaskovich 

Múzeumot is. 
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4. Október 17-én szakmai tapasztalatszerzés céljából a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtárat látogattuk meg Egerben, Emberné Rommer Ágnes Zoé, Bene Zsófia, Mórocz 

Márta, Darabosné Maczkó Beáta és Megyeriné Viola Andrea részvételével. 

5. November 23-án a Budai Campus szervezésében bécsi kiránduláson Balatoni Krisztina vett 

részt. 

Épület üzemeltetés 

Az épület könyvtári szárnyának 2010-es újjáépítése óta fokozatosan jelentkeznek olyan 

hibák, melyek javításra várnak. A 2017-ben a könyvtári és levéltári egységben nyilvántartott 

hibákról aktualizált jegyzéket juttattuk el a Létesítménygazdálkodási Iroda vezetőjének.  

A Budai Campuson 2017. október 1-től tűz- és munkavédelmi átfogó feladatokat ellátó 

Wenfis Mérnökiroda Kft. munkatársai felmérték a könyvtár épületét is. 

Belső ellenőrzés 

A SZIE Belső Ellenőrzési Főosztályának munkatársa, Wildmann Mihály április 28-án járt 

könyvtárunkban. Az egyetem vezetése a SZIE könyvtárak hálózati munkájára volt kíváncsi, a 

vizsgálat elsősorban erre irányult. „A SZIE könyvtárak működésének gyakorlata, 

hatékonysága” című ellenőrzési jelentés tervezetet május 30-án véleményeztük. A végleges 

intézkedési tervet augusztus 17-én készítette el Izsáki Zsolt belső ellenőrzési osztályvezető. Az 

intézkedési tervben megfogalmazott feladatok közül 2017 év végéig sikerült megvalósítani a 

következőket:  

 Aktualizáltuk a szabályzatokat és elkészítettük az új munkaköri leírásokat (lásd 

következő fejezet). 

 További lépéseket tettünk az egyetemi arculatba illeszkedő honlap elkészítéséhez. 

 Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltárvezetője kapott szóbeli megbízást a SZIE 

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár közlevéltári tevékenységének szakmai 

felügyeletére irányítására. 

Az intézkedési terv többi pontjának megvalósulását hátráltatta, hogy a gödöllői Kosáry 

Domokos Könyvtár és Levéltár megbízott igazgatója október 25-én elment az intézményből. 
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Szabályzatok aktualizálása 

A 2016. évi intézményi átalakulást követően szükségessé vált a Könyvtár és Levéltár 

szabályzatainak aktualizálása. Az elkészült Ügyrend és 9 mellékletének jóváhagyása nem 

történt meg 2017 év végéig. Mivel a Könyvtár és Levéltár érvényes szabályzatok nélkül 

működik 2015. decembere, a Budapest Corvinus Egyetemből való kiválás óta, a szabályos 

működés érdekében a mellékleteket önálló szabályzatokká alakítottuk és elküldtük 

jóváhagyásra a budai campust irányító rektorhelyettesnek.  

A kidolgoztuk a Könyvtár és Levéltár új szervezeti felépítését. Ennek értelmében készültek 

el és léptek novembertől érvénybe az aktualizált munkaköri leírások és a munkacsoport 

irányítói megbízások.  

 Oktatás- és kutatástámogatás munkacsoport: Illési Éva 

 Olvasószolgálati munkacsoport: Mórocz Márta 

 Elektronikus tartalomkezelés munkacsoport: Darabosné Maczkó Beáta 

 Gyűjteményszervezési munkacsoport: Rábitsné Táltos Zsuzsanna 

A levéltári szakfelügyelet észrevételeivel segítette a közlevéltári jogállás visszaszerzéséhez 

szükséges Levéltári kutatási Szabályzat összeállítását. 

Minőségügyi fejlesztés 

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. 

Az EFKL Minőségirányítási Tanácsa (a továbbiakban: MIT) külső szakértő szakmai 

támogatásával végezte munkáját 2017-ben, melyről részletes dokumentációt vezet. 

2017-ben elkészült az intézmény stratégiai terve, mely 2020-ig meghatározza a munka 

irányát, és megkezdődött a kulcsfontosságú folyamatok leírása. Az év során elvégzett 

minőségügyi munka eredményeként elkészült dokumentumok: 

 PGTTJ analízis 

 helyzetértékelés 

 jövőkép 
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 folyamatmenedzsment űrlap 

 folyamatleírás útmutató 

 Stratégiai terv 2017-2019 

 

A minőségirányítási munka jegyében Bene Zsófia végezte el 2017 őszén A könyvtárak 

minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer akkreditált szakmai tanfolyamot. 

Rábitsné Táltos Zsuzsanna és Darabosné Maczkó Beáta Minőségirányítási Tréningen vettek 

részt 2017. szeptember 12-14. között 

Lajosmizsén, a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár szervezésében. 

Szakmai kirándulást tettünk Egerbe a Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtárba, hogy a 

minőségirányításban élen járó kollégák 

tapasztalatait átvehessük és megtekintsük a 

Könyvtári Minőségi Díj 2016 könyvtárát. 

Használói elégedettség- és igényfelmérést 

végeztünk az EFKL szolgáltatásairól 2017. április 10. - május 5. között. 

Az EKK szakértőket bízott meg a nyilvános könyvtári kritériumokat megfogalmazó 

munkabizottságba. Könyvtárunk segítette a felsőoktatási könyvtárakra vonatkozó vélemény 

kialakítását kérdőív kitöltésével és a szakmai vélemény megfogalmazásával. 

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, elsősorban az 

MTMT adminisztrátorok. 

A levéltáros és könyvtáros vándorgyűléseken minden évben képviseltetjük magunkat. A 

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

egyetem és könyvtár megismerésére is.  
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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 2017. második félévétől betölti a SZIE Egyetemtörténeti Bizottsága szakmai 

elnökhelyettesi tisztségét. Továbbra is alelnöke a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek, 

mely 2017. november 16-án Pécsett tartott tisztújító közgyűlésén ebben a tisztségében újabb 4 

éves időszakra megerősítette. 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 Történettudományi Bizottsága 

Egyetemtörténeti Albizottságának. 

Könyvtárunk munkatársai aktív szereplői a hazai szakmai közéletnek, szerepvállalásuk 

részletezése az Szakmai tevékenység 5. sz. mellékletben olvasható. 

Rendezvények szervezése 

1. „Kertek, földi egek” című új rendezvénysorozatunk keretében a szorgalmi időszakban 

tartottunk könyvtári estéket minden hónap harmadik szerdáján: 

Március 1.  Mőcsényi Mihály  

Március 22.  Tóth Imre 

Április 26.  Hegedűs Ágoston  

Szeptember 20.  Jámbor Imre  

Október 18.  Hrotkó Károly 

November 15.  Sz. Nagy László 

 

2. Zöldkönyvtári rendezvények 

A nemzetközi zöldkönyvtári mozgalomhoz 2016. őszén csatlakoztunk különböző 

programok szervezésével. 2017-be évszakonként tartottunk zöldkönyvtári megmozdulásokat: 
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 kora tavasszal, március 13-án együtt rendeztük a könyvtár és a kollégium környékét 

kertész hallgatókkal, 

 az őszi Európai Hulladékcsökkentési Hét programsorozatához a Budai Campus 

hallgatóinak közreműködésével minikonferenciával csatlakoztunk. A 

hulladékcsökkentés jegyében négy előadást és egy kerekasztal beszélgetést tartottak 

a hallgatók, reprezentálva három budai kart. 

Zöldkönyvtári elköteleződésünket deklaráltuk stratégiai tervünkben is: 

„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.” 

3. „Ő is itt végzett” 

A 2011 novemberében indított beszélgetés sorozatot átkereszteltük azzal a céllal, hogy a cím 

jobban kifejezze a sorozat célját. Idei meghívottunk, dr. Syposs Zoltán okleveles 

kertészmérnök, aki PhD disszertációját 2004-ben védte meg mikrobiológiai kockázatbecslés 

témában, a december 6-ai beszélgetésre egyenesen Bécsből érkezett. Jelenleg a Coca-Cola 

Hellenic Bottling Company QSE vezetője. 2017 óta az Élelmiszertudományi Kar címzetes 

egyetemi docense. 

4. Kamara kiállítások 

 Könyvtárunkban is megemlékeztünk Rerrich Béla születésének 135. évfordulójáról. A 

kamara kiállítást gazdagították a pestlőrinci kiállításról kapott/visszakapott anyagok is. 

 A könyvtárunkban tartott 3. Entz-napok kísérő rendezvényeként, kapcsolódva a 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar megalakulásának 25 éves évfordulójához, a 

karalapító Mőcsényi Mihály intézményünkben őrzött dokumentumaiból kamara 

kiállítást készítettünk. A kiállítás szomorú apropója volt, hogy a professzor úr ősszel 

életének 97. évében meghalt. 

5. "Emlékkiállítás az iskola névadója tiszteletére" 

Dokumentumok kölcsönzésével támogattuk a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és 

Szakiskola "Emlékkiállítás az iskola névadója tiszteletére" című kiállítását. 
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Rendezvényeink rögzítésére, vágására és archiválására 2018-től az Egyetem 

Médiaközpontjától kapunk szakszerű segítséget. Az archivált anyagok később megtekinthetők 

lesznek a Könyvtár tárhelyén, honlapján. 

Látványtervet készítettünk a kamara kiállítások dekorációs anyagainak fix elhelyezésére, 

melyek kiadásait a rendezvények felvételéhez és vágásához hasonlóan a következő évi 

költségvetésbe tervezzük be. 

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a három kari HÖK elnökkel és a szakkollégiumok 

vezetőivel a hallgatók toborzása, közös rendezvények szervezése, valamint a könyvtári 

rendezvények hallgatói népszerűsítése érdekében. Célunk, hogy a jövőben több hallgató vegyen 

részt a programjainkon. A Könyvtár saját eszközeivel szeretne részt venni a hallgatói 

tehetséggondozásban is. Ennek sikeres példája volt a novemberi hallgatói minikonferencia, 

melyet minden ősszel szeretnénk megrendezni. 

 

Tavaly két kiállításhoz kölcsönöztünk dokumentumokat, melyek mindkét esetben március 31-

én zárak be: 

 a zuglói FM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola és 

Kollégium, 

 és a Pestszentimre-Pestlőrinc Önkormányzata Tomory Lajos Múzeum 

rendezvényéhez járultunk hozzá. 

A kiállításokat személyesen meglátogattuk, dokumentáltuk. Az együttműködés jó alkalmat 

nyújtott a kapcsolatépítésre. A szakközépiskola igazgatónőjével folytatott megbeszélésen 

megállapodtunk programjaink kölcsönös népszerűsítésében. A Tomory Lajos Múzeum Rerrich 

Béla életművét bemutató, gazdagon illusztrált kiállítás-vezető kiadványának bemutatására a 

Tomory Lajos Múzeum a levéltárvezetőt kérte fel.  A „Rerrich Béla a lőrinci Kossuth tér 

kertművésze” c. kiadvány január 31-i bemutatóján a múzeum baráti körének tagjai mellett több 

önkormányzati vezető is részt vett A bemutatót a kerületi televízió is rögzítette. A Heti Válasz 

2017. 3. számában cikk jelent meg a kiállításról „A kerttervezés atyja : Rerrich Béla-emlékkiállítás 

Pestszentlőrincen” címmel.  

Honlap, közösségi média 

2017-ben a Könyvtár és Levéltár honlapja nem változott, továbbra is a Wordpress felületen 

működő honlapot tekinthetik meg az olvasók. 

Az egységes, az Egyetem által használt könyvtári honlap arculatához szükséges Drupal 

felületet 2017 novemberében kaptuk meg. Ezt követően megkezdődött a Drupal nyílt 
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forráskódú tartalomkezelő rendszer használatának tanulmányozása, amihez az Egyetem 

informatikai szakemberei segítséget nem tudtak nyújtani, így a BC vezetősége ígéretet tett 

oktatási anyag és tanfolyami lehetőség igénylésére. Az új felületen működő honlap elindítását 

2018 második felére tervezzük.  

 A honlap látogatottsági forgalma nőtt az előző évhez képest, a napi átlag megtekintés 2017-

ben 56 db volt. 

 

A megtekintéseket havi lebontásban elemezve látszik, hogy a honlap látogatottsága az 

egyetemi tanév ritmusát követi. A legtöbb megtekintés a szorgalmi időszakra esik, a 

legkevesebb a nyári szünet idejére. 

 

 

A honlap főoldalát tekintették meg a legtöbben, a további legmagasabb számú megtekintést 

kapták a Szakdolgozatok, az Elérhetőségek, az Élelmiszermérnök BSc és az Adatbázisok 

oldalak. 
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A honlap Adatbázisok oldalának megtekintése, összesen 528 alkalom, szintén a 

szemeszterekhez kötődik: kiugró azokban a hónapokban, amikor a szakirodalmazás oktatásai 

zajlanak. 

 

A 2017. év is bizonyította, hogy a közösségi média használata megkerülhetetlen: az egyetemi 

hallgatóság elérésének egyik módja a Facebook használata. Oldalunk követőinek száma 

folyamatosan emelkedik, 2017. december 31-én az oldal teljes követőszáma 254, az 

oldalkedvelők száma 251 volt. 

Jelenlegi honlapunk nem alkalmas az EDS keresőablak megjelenítésére, mely leegyszerűsíti 

a keresést a felhasználók számára. Az egyablakos keresés az új honlapon megoldható lesz. 

2017-ben elkezdődtek a Budai Campus saját honlapjának munkálatai. Mint a Campus egyik 

szolgáltató egysége, a Könyvtár és Levéltár is megjelenik az Élet a Campuson menüpontban.  
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 Könyv 
Időszaki 

kiadvány 

Kartog- 

ráfiai 

Audio- 

vizuális 

Elektro- 

nikus  
Egyéb 

Összesen 

(db) 

Állomány 

2016.12.31. 
145 189 34 648 1 150 60 1 344 64 496 246 887 

Gyarapodás 

2017 
517 198 - - 1 736 16 2 467 

Csökkenés 

2017 
68 - - - - - 68 

Állomány 

2017.12.31 
145 638 34 846 1 150 60 3 080 64 512 249 286 

 

Könyv gyarapodás (a köteles részletezve): 

 

Könyv gyarapodás: 

Beszerzés módja  / Dok. 

nyelve 
Köteles Vétel Ajándék Csere Összesen 

Magyar (db) 1808 127 158 0 2093 

Külföldi (db) 51 93 32 0 176 

Összesen 1859 220 190 0 2269 

 

Beszerzés módja Magyar (db) Külföldi (db) Összes (db) Összeg 

Vásárlás 127 93 220 2 975 948 Ft 

Ajándék 158 32 190 421 150 Ft 

Köteles (OSZK) 70 0 70 199 267 Ft 

Köteles (Diplomamunka) 1715 18 1733 3 469 000 Ft 

Köteles (Doktori) 12 3 15 75 000 Ft 

Köteles (Leltár hiány pótlása) 11 30 41 299 367 Ft 

Összesen 2093 176 2269 7 439 732 Ft 
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Tanszékek könyv gyarapodása: 

Beszerzés módja Magyar (db) Külföldi (db) Összes (db) Összeg 

Vásárlás 51 43 94 1 028 059 Ft 

Ajándék 2 0 2 2 500 Ft 

Köteles (Leltár hiány 

pótlása) 

11 30 41 299 367 Ft 

Összesen 64 73 137 1 329 926 Ft 

 

 

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 56 71 10 10 1 1 27 27 94 109 

Külföldi 422 42 2 2 9 9 0 0 53 53 

Összesen 98 113 12 12 10 10 27 27 147 162 

 

  

                                                 
2 2016-2017 
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Olvasó- és állományforgalom  2017-ben: 

 

Használók (fő) 

Regisztrált használó* 9.439 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált 952 

Aktív használó 6.475 

Személyes helybeni használat (alkalom) 

könyvtár+tanszék 75.560 

Az összes személyes használatból 

internethasználat 37.225 

Távhasználat OPAC, honlap 98.604 

 E-mail, telefon 1.980 

Kölcsönzött dokumentumok 75.100 

Közvetlenül helyben használt dokumentum 110.200 

Beérkezett kérés 78 

Adott 

dokumentum (db) Eredetiben 20 

 

Nyomtatott 

formában - 

 

Elektronikus 

formában 58 

Küldött kérés 29 

Kapott 

dokumentum (db) Eredetiben 18 

 

Nyomtatott 

formában - 

 

Elektronikus 

formában 11 
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A referensz kérdések 

száma  3.110 

Dokumentum-

szolgáltatás 

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

méretre átszámítva), 

Nyomtatás/szkennelés 

3.069 

 

Felhasználóképzés 

képzésben résztvevők száma (fő) 

29 alkalom 

21 MTMT 

 

399 

15 

Kiállítások és 

rendezvények 

Résztvevők száma (fő) 

12 rendezvényen 371 

 

 

 

A regisztrált használók megoszlása 2017-ben olvasói kategóriánként: 

 

 

 

  

a Budai Campus 
hallgatója 3019 fő

a Budai Campus 
oktatója, 

dolgozója 259 fő

Külső dolgozó
1422 fő

Külső hallgató 775
fő
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Az EISZ konzorcium adatbázisainak 2017. évi statisztikai jelentése 

A Szent István Egyetem használati adatai 

 

Adatbázis neve 

Rekord 

megtekintések 

száma 

Honlap 

megtekintések 

száma 

Letöltések 

száma 

Academic Search 

Complete 
n.a. n.a. 2.423 

Art and Architecture 

Source 
n.a. n.a. 248 

Business Source Premier n.a. n.a. 1.506 

EconLit 245 n.a. n.a. 

CAB Abstracts 1.058 n.a. n.a. 

FSTA 661 n.a. n.a. 

Science Direct n.a. n.a. n.a. 

SpringerLink n.a. n.a. n.a. 

Web of Science 10.257 n.a. n.a. 

Arcanum Digitális 

Tudománytár 
4.682 12.752 n.a. 

Összesen 16.903 12.752 97.535 

 

Forrás: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/193-statisztika-2017.html  
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 „Szakirodalmi források a Budai Campuson” - 2017 

oktatáson résztvevő hallgatók száma specializáció szerint 

 

Kar Tanszék Specializáció Képzés Évf. Fő 

KTK Dísznövénytermesztési 
Dísznövénytermesztés, 

Faiskolai termesztés 
MSc 2 7 

KTK Kertészeti Gazdaságtan Kertészeti vállalkozásfejlesztés BSc 2 9 

KTK Biometria és Agrárinformatika Bioinformatika BSc 2 9 

KTK 
Növénytani Tsz. és Soroksári 

Botanikus Kert 
Természetvédelem BSc 3 7 

KTK 
Növényélettan és Növényi 

Biokémia 

Kertészeti biotechnológia és 

növénynemesítés 
BSc 3 11 

KTK Zöldség- és Gombatermesztési Zöldségnövények MSc 2 11 

KTK Zöldség- és Gombatermesztési 
Zöldségnövények és 

Termeszthető gomba 
PhD - 3 

KTK 
Dísznövény, Gyógy- és 

Aromanövények 
Kertészmérnök MSc 2 4 

KTK Szőlőtermesztési Szőlész-borász mérnöki BSc 3 20 

KTK Kari összevont csoport  MSc 1 8 

KTK Határon Túli Levelező Tagozat 
Környezetgazdálkodási 

Agrármérnöki 
BSc 2 9 

KTK Határon Túli Levelező Tagozat Beregszász, Zenta BSc 3 19 

KTK Rovartan Növényorvos  MSc 1 12 

KTK Rovartan Növényorvos MSc 2 12 

KTK Borászati Szőlész-borász mérnöki BSc 1 25 

 
Ökológiai és Fenntartható 

Gazdálkodási Rendszerek 

Környezetgazdálkodási 

Agrármérnöki 
BSc 2 11 

KTK Gyógy- és Aromanövények Gyógynövénytermesztés BSc 3 11 

ÉTK 
Gabona és Iparinövény  

Technológia 

Sütő- és Tésztaipari 

Technológiák 
BSc 3 15 
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ÉTK 
Gabona és Iparinövény  

Technológia 

Édesipari és Zsiradékipari 

Technológiák 
BSc 3 3 

ÉTK Mikrobiológiai 
Élelmiszerbiztonsági és -

minőségi 
MSc 1 8 

TTK Kari összevont csoport  MSc 1 48 

TTK Tájtervezési és Területfejlesztési  Tájrendező és Kertépítő BSc 3 20 

TTK Tájtervezési és Területfejlesztési  Tájrendező és Kertépítő BSc 3 19 

TTK Tájtervezési és Területfejlesztési Tájrendező és Kertépítő MSc 2 33 

TTK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs  Tájrendezés (elmélet) BSc 3 21 

TTK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tájrendezés (gyakorlat) BSc 3 21 

TTK Településépítészeti Településüzemeltető BSc 3 17 
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Munkatársak szakmai szereplése 

Darabosné Maczkó Beáta: „Könyvtár a változások tükrében”. A Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete és Mezőgazdasági Szervezete, az International Federation of Library Assocciation 

Agricultural Library SIG és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár szakmai 

rendezvényén tartott előadást március 24-én. 

Osváth Zsolt: "...nemcsak nagy tisztesség, hanem súlyos felelősségvállalás is..."  A diákvédő 

Buday Árpád - címmel tartott előadást az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai 

Tanszéke és Régészeti Tanszéke által a Buday-emlékév 2017 - Buday Árpád és fia, Buday 

György tiszteletére rendezett konferencián, Szegeden május 17-én.  

Osváth Zsolt: Egyetemi Diákasztal (Mensa Academica Publica) a szegedi Ferenc József 

Tudományegyetemen címmel tartott előadást a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi 

vándorgyűlésén, Miskolcon július 10-én. 

Darabosné Maczkó Beáta: “Libraries managing change”. Az IFLA World Library and 

Information Congress Agricultural Libraries SIG ülésén tartott előadást Prof. Ajay P. Singh az 

IFLA Agricultural Library SIG vezetője felkérésére augusztus 23-án Wroclawban. 

Osváth Zsolt: „Vezérfonal Okályi Iván életrajzának kutatásához” címmel tartott előadást a 

SZIE Budai Campus 3. Entz-napok rendezvényén november 30-án. 

Osváth Zsolt: „A történeti Magyarország eszmei újjáélesztése Rerrich Béla munkásságában” 

címmel tartott előadást a Trianon és a magyar felsőoktatás c. konferencián, Budapesten, 

november 4-én. 

Molnár László - Osváth Zsolt: „Levéltári nyilvántartások egységesítése az egyetemi 

levéltárakban” címmel tartott előadást a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. évi 

szakmai napján, Budapesten április 20-án.  

Munkatársak publikációi 

Osváth Zsolt: Buday Árpád szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Diákvédő és 

Diákjóléti Irodája élén. Tanulmány (Leadva Az Erdélyi Múzeum c. folyóirat részére. Várható 

megjelenés: 2018. 1. félév.) 
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Osváth Zsolt: „…Okleveles Kertésznek elismerjük és valljuk..” – Okályi Iván műkertészi 

képesítő oklevele. Tanulmány (Leadva Dr. Szögi László c. egyetemi tanár 70. születésnapjára 

készülő tanulmánykötetbe.  Várható megjelenés: 2018. 1. félév.) 

Osváth Zsolt: A történeti Magyarország eszmei újjáélesztése Rerrich Béla munkásságában. A 

„Trianon és a magyar felsőoktatás” c. konferencián tartott előadás tanulmány változata  (Leadva 

a Veritas Történetkutató Intézet részére. Várható megjelenés: 2018. 1. negyedév.)  

Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt: Egyetemi oklevelek Pannonhalmán az újkorban. (Leadva a 

Collectanea a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője c. periodika részére. 

Várható megjelenés: 2018. 1. negyedév) 

Osváth Zsolt: Buday Árpád, a "nagyvonalú" diákvédő. Szeged várostörténeti és kulturális 

magazin. 29. évf. 11. szám. (2017), 17--19. 

A SZIE Egyetemi Újság részére folyamatosan küldtünk beszámolót a könyvtári 

programjainkról.  

Részvétel szakmai rendezvényeken 

 

Dátum Rendezvény Résztvevő 

Január 31. 

„Rerrich Béla a lőrinci Kossuth tér 

kertművésze” c. kiadvány bemutatása. Tomory 

Lajos Múzeum, Pestszentlőrinc 

Osváth Zsolt 

Február 22. Magyar Tudós Emlékév 2017. MMgMK  Darabosné Maczkó Beáta, 

Március 1. 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete: „Szakmai 

ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” 

konferencia. OSZK 

Darabosné Maczkó Beáta, 

Megyeriné Viola Andrea 

Március 2. EISZ Elsevier információs nap.  
Darabosné Maczkó Beáta, Illési 

Éva 

Március 13. Arbortakarítás 

Darabosné Maczkó Beáta, 

Megyeriné Viola Andrea, 

Rábitsné Táltos Zsuzsanna, 

Osváth Zsolt 
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Március 24. 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, MKE 

Mezőgazdasági Szervezet és az IFLA 

szeminárium. MMgMK 

Darabosné Maczkó Beáta, 

Megyeriné Viola Andrea, 

Mórocz Márta, Rábitsné Táltos 

Zsuzsanna, Bene Zsófia 

Március 30. 
Taylor & Francis információs nap és szerzői 

workshop. MTA KIK 
Illési Éva 

Április 26. 
Publika Magyar Könyvtári Kör évi 

közgyűlésére. EFKL 
Megyeriné Viola Andrea 

Április 27. 
Egyházi Könyvtárak Egyesülete szakmai nap. 

Piarista Gimnázium 
Megyeriné Viola Andrea 

Május 2. 
„Go Digital – A közgyűjteményi digitalizáció 

aktuális kérdései” műhelykonferencia. NKE 
Megyeriné Viola Andrea 

Május 3. MKE küldöttközgyűlés. OSZK Megyeriné Viola Andrea 

Május 14. 
MKE Mezőgazdasági Szekció tanulmányi 

kirándulása a Vértesi Natúrparkba Csákvárra 

Darabosné Maczkó Beáta, 

Rábitsné Táltos Zsuzsanna 

Május 15. MTMT2 továbbképzés. MTA KIK Darabosné Maczkó Beáta 

 Egyetemtörténeti Bizottság. Gödöllő 
Megyeriné Viola Andrea, Osváth 

Zsolt 

Május 17. Suweco infoparty. MMgMK 
Megyeriné Viola Andrea, 

Rábitsné Táltos Zsuzsanna 

Május 18. 
MTMT2 csoportos admin konzultáció: 

Duplumkezelés 
Illési Éva 

Május 22. 
HunTéka 2.0 konzultáció Demel Annával. 

Neptun terem 
könyvtárosok 

Június 8. 
SZIE Egyetemtörténeti Bizottság elnökségi 

ülése. Gödöllői Campus 
Osváth Zsolt 

Június 23. 
2017 WLIC – rendezvény a 2017. évi IFLA 

konferencia előtt 
Darabosné Maczkó Beáta 

Július 5-7. 
Magyarországi Egyházi Levéltárosok 

Egyesülete vándorgyűlése. Debrecen 

Református Kollégium 

Osváth Zsolt 

Július 6. 
49. könyvtáros vándorgyűlés. Miskolci 

Egyetem 
Rábitsné Táltos Zsuzsanna 
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Július 10-

12. 

Magyar Levéltárosok Egyesülete 

vándorgyűlése. Miskolci Egyetem 
Osváth Zsolt 

Július 18. 
MTMT2 továbbképzés adminisztrátoroknak. 

MTA KIK 

Darabosné Maczkó Beáta, Illési 

Éva 

Augusztus 

22-25. 
IFLA konferencia. Wroclaw Darabosné Maczkó Beáta 

Augusztus 

31. 

Hagyományok és kihívások VI. Zöld utat a 

jövőnek. Könyvtárszakmai nap. ELTE 

Bene Zsófia, Megyeriné Viola 

Andrea  

Szeptember 

12-14. 

Könyvtári Minőségirányítási Tréning. 

Lajosmizse 

Darabosné Maczkó Beáta, 

Rábitsné Táltos Zsuzsanna 

Szeptember 

19. 

Web of Science workshop és díjátadó 

ünnepség. MTA KIK 
Illési Éva 

Szeptember 

21. 

BioOne információs nap. Természettudományi 

Múzeum 

Illési Éva, Megyeriné Viola 

Andrea 

Október 3. Mőcsényi Mihály temetése. Balatongyörök 
Megyeriné Viola Andrea, Osváth 

Zsolt 

Október 5. 
Csak tiszta forrásból. Szakkönyvtári nap a víz 

jegyében. MMgMK  

Darabosné Maczkó Beáta, 

Mórocz Márta, Rábitsné Táltos 

Zsuzsanna 

Október 16. ODR konferencia. Tatabánya 
Rábitsné Táltos Zsuzsanna, Bene 

Zsófia 

Október 17. 
Szakmai tanulmányút az egri Bródy Sándor 

Megyei Könyvtárban. 

Darabosné Maczkó Beáta, 

Emberné Rommer Ágnes Zoé, 

Megyeriné Viola Andrea, 

Mórocz Márta, Rábitsné Táltos 

Zsuzsanna, Bene Zsófia 

November 

2. 

Kerekasztal-beszélgetés: Ujváry Gábor 

Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, 

tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar 

kulturális külpolitika történetében. Bécs és a 

magyar kulturális külpolitika című kötetének 

megjelenése alkalmából. MNM 

Osváth Zsolt 
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November 

15-17. 

MFLSZ vándorgyűlés és tisztújító közgyűlés. 

Pécs 
Osváth Zsolt 

November 

22. 

Focus on Open Science: Research Data, 

Citizen Science, Access to Knowledge … and 

Beyond. CEU 

Illési Éva 

November 

23. 

Németországi, ausztriai és oroszországi 

levéltárak ma. A Magyar Levéltárosok 

Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára 

közös szakmai rendezvénye. Budapest Főváros 

Levéltára 

Osváth Zsolt 

November 

30. 
III. Entz napok. EFKL Osváth Zsolt 

December 

4. 

Trianon és a magyar felsőoktatás. Eötvös 

József Collegium  
Illési Éva, Mórocz Márta 

December 

7. 

„A párhuzamosok a felhőben találkoznak”. 

Qulto szakmai nap. FSZEK 
Illési Éva, Mórocz Márta 

December 

19. 

MKE Mezőgazdasági Szervezet taggyűlése. 

MMgMK 
Darabosné Maczkó Beáta 

 

 

 

 

A jelentést készítette: 

Budapest, 2018. február 26. 

  ........................................................  

 dr. Megyeriné Viola Andrea   

 SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 

 igazgató 

 

 


