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A Könyvtár  

a) az országos könyvtári rendszeren belül nyilvános, állami egyetemi Könyvtár; a Szent 

István Egyetem Budai Campusán működő Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar 

és Tájépítészeti és Településtervezési Kar (a továbbiakban: Budai Karok) könyvtára és 

levéltára; ezek szakterületén tudományos szakkönyvtár és közgyűjtemény, 

b) része a Szent István Egyetem egyetemi könyvtári és levéltári hálózatnak,  

c) a Budai Campus tanszéki letéti könyvtárainak módszertani központja, 

d) egyéni illetve az egyetemi könyvtári és levéltári hálózat szakkönyvtárként tagja az 

Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának, az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek, az EISZ konzorciumnak, a Magyar Országos 

Közös Katalógus Egyesületnek (MOKKA, MOKKA-R), a Magyar Folyóiratok 

Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa (MATARKA) konzorciumnak, a Hungarnet 

Egyesületnek és a leuveni székhelyű ISHS Nemzetközi Tudományos Kertészeti Társaságnak. 
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 A Könyvtár gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi 

szakirodalmát; részt vesz a hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben. 

 Tájékoztatást nyújt a Könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól. 

 Közreműködik a felhasználók Könyvtár- és levéltárhasználati ismereteinek 

elsajátításában és fejlesztésében.  

 Koordinálja és karbantartja az oktatói publikációk és az idéző közlemények adatait a 

Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT), konzultációkat tart az oktatók, PhD hallgatók 

részére. 

 Közösségi és könyvtári programokat szervez. 

 Elektronikus archívumot épít.  

 Támogatja a Campust az intézménytörténeti kutatásokban. 

 Kiadványcserét folytat. 

 Szaklevéltárat működtet. 

 Részt vesz gyakorlóhelyként a könyvtári szakemberek képzésében. 

 Reprográfiai szolgáltatásokat nyújt. 

 Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül 

gondoskodik a korszerű információforrásokhoz való hozzáférésről.  

 A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) alapító tagjaként 

gyűjteményével hozzájárul az országos adatbázis teljességéhez.  

 A Campus könyvtári hálózatának központjaként ellátott feladatai: 

 módszertani támogatást nyújt a tanszéki letéti könyvtárak működéséhez, 

 beszerzi és feldolgozza a tanszékek által kért dokumentumokat, nyilvántartja a közös 

katalógusban; biztosítja adatbázisok és elektronikus dokumentumok elérését,  

 a tanszéki Könyvtár kezelőjével elvégzi a letéti állomány revízióját, a tanszékvezető 

által kért átvételt, illetve selejtezést és törlést, 

 koordinálja a tanszéki Könyvtár és külső partner közötti könyvtárközi kölcsönzést. 
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A Könyvtárunkat érintő jogszabályok jegyzéke, melyeket a vezetés tudatosít munkatársaival 

és gondoskodik betartásukról. 

 

Magyarország Alaptörvénye 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 

1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

416/2017. (XII.18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

379/2017. (XII.11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 

6/2001. (1. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 

378/2017. (XII.11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének 

nyilvántartásba vételi szabályairól 

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról  

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére  

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
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1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről 

1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása 

során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról 

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári 

átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések 

képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet módosításáról 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  

26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről 

30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti 

könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 

22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról  

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. 

évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről 

3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 
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Könyvtárunk 158 éves múltra tekint vissza. Az Egyetem első jogelőd intézménye, a 

Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézet 1853-ban nyitotta meg kapuit. Az 

iskolaalapító Entz Ferenc magánkönyvtárát az oktatás szolgálatába állította, így jogelődünk, a 

Tanintézet könyvtára 1860-ban alakult meg. A beszámoló szempontjából a Könyvtár 

történetének a közelmúltban lezajlott változásai mérvadók. Ezek közül is az intézmény 

működését befolyásoló néhány fontos dátum: 

 1993-ban a Könyvtár szervezeti keretein belül alakult meg a Levéltár intézménye. 

 2000. január 1-én létrejön a gödöllői székhelyű Szent István Egyetem, a Könyvtár a hat 

tagkönyvtár egyikeként folytatja tevékenységét a Budai Campuson.  

 2003-ban a budai karok a Szent István Egyetemből kiválva a Budapesti 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) szervezetébe integrálódnak.  

 A 2004/2005-ös tanévet a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: BCE) névvel 

kezdi meg, a Könyvtár életében is zökkenőmentes az új hálózathoz való csatlakozás. 

 2004 decemberében - a kertészeti szakoktatás megalapítójának emlékére - a Könyvtár 

felvette Entz Ferenc nevét.  

 2010 novemberében a Könyvtár új épületbe költözött. 

 2015 februárjában Könyvtárunk önállósága megszűnt 10 hónapra, ezalatt az évben a 

BCE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Entz Ferenc Tagkönyvtáraként működött. 

 2016. január 1-től az intézmény ismét Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárként működik, 

így integrálódva a Szent István Egyetem szervezetébe. 

A Könyvtár vezetője 2010-től dr. Megyeriné Viola Andrea. Az ő irányításával zajlott az 

Egyetem központi épületéből történő kiköltözés és az új épület birtokba vétele, valamint az 

ezzel járó új feladatokkal való szembenézés. A működés új színtere az Egyetem egykori étterme 

lett, melyet teljes egészében könyvtári célokra újítottak fel. Az Entz Könyvtár immár a Budai 

Arborétum felső kertjének északi határán található gyönyörű zöld környezetben. Az intézmény 

és az épület szerves része az Arborétumnak. 
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Könyvtárunk a TQM filozófiáját és alapelveit szem előtt tartva, valamint eszközrendszerét 

alkalmazva működik. A szemlélet elfogadása és gyakorlati alkalmazása, a folyamatos 

fejlesztések elindítása megtörtént az elmúlt években. Alapelveink közé tartozik a 

partnerközpontúság, a folyamatszemléletű megközelítés, a vezetői és a munkatársi 

elkötelezettség, a humán erőforrás jelentőségének elismerése, a mért adatokon, tényeken 

alapuló döntések meghozatala és a folyamatos fejlesztés. Ezt megelőzően alkalomszerűen és 

projekt tevékenységhez kapcsolódóan használtuk a TQM eszközeit, 2016-tól a 

minőségfejlesztési munka eredményeinek értékelése is megkezdődött. 

Intézményünk vezetése elkötelezett a minőségügyi rendszer létrehozása és fejlesztése iránt. 

Biztosítja, hogy Könyvtárunkat világos küldetés, jövőkép és az alapvető értékek vezéreljék. 

Alapelveinket és jövőbeli elképzeléseinket, melyeket közvetítünk a fenntartó és használóink 

felé, a vezetés iránymutatásával munkatársi közösségünk alakította ki a Könyvtár hosszú távú 

sikerességét szem előtt tartva. A szervezeti változások menedzselése során a vezetésnek nagy 

felelőssége volt alapvető értékeink megőrzésében, az igények és a trendek alapján küldetésünk 

és jövőképünk rendszeres felülvizsgálatában. A vezetés személyes magatartásával: kitartásával 

és folyamatos megújulásra való törekvésével támogatja és hasonló magatartás tanúsítására 

ösztönzi a munkatársakat. Könyvtárunkban nyílt és támogató légkör uralkodik, az új 

kezdeményezések és a javító szándékú javaslatok meghallgatásra találnak.  

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

budai karain folyó oktató- és kutatómunkát. 

Ennek értelmében feladatunk: 

 a szakirodalmi információmenedzselés a tartalomszolgáltatás innovatív módszereinek 

és eszközeinek felhasználásával az egyetemi polgárok és minden érdeklődő számára a 

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

Jövőképünk 

Könyvtárunk a Budai Campus információs központja: teljes körű használó 

képzés és szakmai, intézménytörténeti rendezvények zajlanak épületében, ahol a 

berendezés a funkció függvényében mobilizálható. Elismertségének alapja a 

korszerű szakirodalom, a digitalizált állomány – a fenntartható raktározás 

szellemében –, a legújabb infokommunikációs infrastruktúra, a célzott és 

dinamikus marketing. 
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 az Egyetem Budai Campusának szerves részeként az egyéni és csoportos tanulás 

helyszínének biztosítása, felhasználóbarát közösségi tér megteremtése, 

 a budai karok közös intézménytörténeti hagyományokra épülő azonosságtudatának 

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

szabályozásában betöltött szerep révén az átlátható működés elősegítése a Budai Campuson. 

A vezetőség a jelenlegi munkatársi létszámhoz és a használói igények kiszolgálásához 

megfelelően alakította ki a szervezeti felépítést, melyben egyértelműek a feladat-, felelősségi- és 

hatáskörök. 

Működési struktúránk: 

 Vezetés/Igazgató 

 Olvasószolgálat munkacsoport 

 Oktatás- és kutatástámogatás munkacsoport 

 Gyűjteményszervezés munkacsoport 

 Elektronikus tartalomkezelés munkacsoport 

 Levéltár  

 Tanszéki letéti könyvtárak  

 

Egységes közgyűjteményünk két fő szervezeti egysége a Könyvtár és a Levéltár. 

Intézményünk vezetője az igazgató, akinek munkáját adminisztrátor segíti. Az igazgató 

döntéseit a munkacsoport irányítókkal és a levéltárvezetővel együttműködve hozza meg. Az 

osztályokat és az osztályvezetői státuszokat a tagkönyvtári működésünk alatt szüntették meg. 

A lecsökkent munkatársi létszám és a szervezeti átalakítás miatt osztályok helyett rugalmas, 

feladat orientált csoportokban kezdtünk működni. Az első fél év kedvező működési tapasztalata 

alapján, 2016 végére deklaráltuk az új könyvtári szervezeti struktúrát: a rugalmas 

munkacsoportokat.  

A Levéltár, melyet a levéltárvezető irányít, a Könyvtár szervezetileg alárendelten működő – 

a levéltári jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai függetlenséggel bíró – egysége.  

Voltak törekvések a két közgyűjtemény szétválasztására, mely 2015-ben tíz hónapig meg is 

valósult, amikor a BCE Egyetemi Könyvtár és Levéltár levéltárának részeként működött a 

budai Levéltár, pesti központtal és irányítással, a budai telephely működésének 

minimalizálásával. A 2016-os SZIE csatlakozással visszakerült a Levéltár az Entz Ferenc 

Könyvtárhoz.  

A levéltárvezető egyaránt rendelkezik könyvtári és levéltári végzettséggel, ami nagyban 

elősegíti a két közgyűjtemény együttműködését, a kölcsönös segítségnyújtást. Ez a kapcsolat a 

Könyvtár és Levéltár között a mindennapi élet számos területén megnyilvánul, többek között a 

használó képzés, kiállítások rendezése, konferenciák szervezése területén. 
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A szervezetünk minden munkatársa több feladatkört is ellát, ezért több munkacsoportban is 

részt vesz. Célunk, hogy a viszonylag kis létszámmal, de növekvő feladatokkal (pl. MTMT, 

használó képzés) is zökkenőmentesen tudjuk ellátni feladatainkat. A kialakult szervezeti 

struktúra ösztönzőleg hat a munkatársak aktív részvételére és fejlődésére. 

 

Könyvtárunk további különleges szervezeti egysége a Budai Campus 35 letéti könyvtára. A 

budai könyvtári hálózat kiépülése 1945-ben kezdődött a tanszékek megalakulásával. A letéti 

könyvtárak rendeltetése a tanszék oktatóinak és kutatóinak, valamint hallgatóinak közvetlen, 

a napi munkához kapcsolódó szakirodalommal való ellátása. Állományukat csak meghatározott 

használói kör számára bocsátják rendelkezésre, de könyvtárközi kölcsönzéssel minden 

használó számára hozzáférhetővé teszik. A letéti könyvtári állomány egységes részét képezi a 

Könyvtár és Levéltár gyűjteményének, melyet a közös elektronikus katalógus tartalmaz. 

Gondozását a tanszékvezető által megbízott tanszéki munkatárs, mint könyvtárkezelő végzi.  

A 2010-ben felújított Könyvtár Szüret utcai épületének raktári kapacitása nem teszi lehetővé 

a letéti könyvtárak beolvasztását. A decentralizált állományelhelyezés a Budai Campus 

esetében olyan adottság és egyben érték, melynek fenntartása, fejlesztése és felügyelete a 

Könyvtár munkatársainak szakmai kompetenciájába tartozik. 

A teljes körű állományrevízió keretében 2017 januárjában a Könyvtár elkezdte a letéti 

könyvtárak kezelésében lévő állományrészek revízióját és egyben a budai könyvtári hálózat 

korszerűsítését. Cél a teljes budai könyvtári állomány megjelenítése a HunTéka integrált 

könyvtári adatbázisban, valamint az állománymozgás átláthatóságának biztosítása. Mindezek 

megvalósításához a tanszéki könyvtárak azonos elvek szerinti működése szükséges. 

A HunTéka integrált könyvtári program új verziója lehetőséget nyújt majd kölcsönzési 

pontok kialakítására a Könyvtáron kívül is, így a tanszék saját állományának mozgását 

rögzítheti az adatbázisban, ahogy azt a Könyvtár teszi. Ezzel biztosítjuk a teljes állomány 

láthatóságát: a dokumentumok mozgásának egy rendszerben történő nyilvántartását. 

Vezetés

Olvasószolgálat
munkacsoport

Elektronikus 
tartalomkezelés 
munkacsoport

Oktatás- és 
kutatástámogatás 

munkacsoport

Gyűjteményszerve-
zés munkacsoport

Tanszéki 
könyvtárak

Levéltár
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A Könyvtár megváltozott körülményei, a folyamatosan változó használói igények és 

elvárások, illetve a technológiai fejlődés mind ösztönözi a minőségügyi fejlesztést. Ennek 

érdekében figyelemmel kísérjük a szakma által kidolgozott és elfogadott, a minőség 

fejlesztésére irányuló javaslatokat. 

A Könyvtár Minőségirányítási Tanácsa (a továbbiakban: MIT) 2016. április 1-én alakult 

meg. Előzménye a 2010-11-ben működő, a Könyvtár vezetéséből álló MIT, mely az első 

Stratégiai terv kidolgozására jött létre, és a minőségfejlesztés érdekében projektekre fókuszálva 

működött. 2016-ban érett meg az idő arra, hogy felálljon a MIT, mint állandó testület, a 

könyvtári minőségirányítás legfőbb szerve.  

A MIT feladata a Könyvtár minőségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének tervezése, 

szervezése, irányítása, koordinálása, értékelése és ellenőrzése. A tevékenységhez szükséges 

feltételeket (erőforrásokat) a Könyvtár vezetése biztosítja. A MIT tevékenységét a jóváhagyott 

ügyrend és az éves munkaterv alapján végzi.  

A hat tagú MIT felelősségi és hatásköre: 

 Az EFKL igazgatója tagja a MIT-nek, felelős a minőségcélok kitűzéséért és 

jóváhagyásáért, a szükséges erőforrások biztosításért. 

 A MIT elnöke felelős a minőségcélok megfogalmazásáért, közzétételéért, 

dokumentálásáért; koordinálja és ellenőrzi a minőségfejlesztést. 

 A minőségügyi felelősök a minőségfejlesztési tevékenység gyakorlati végrehajtásáért 

és ellenőrzéséért felelnek. 

 

Létrehoztuk saját Fogalomtárunkat, hogy következetesen egységes terminológiát használjon 

minden munkatárs, és elkerüljük a félreértéseket. 

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

feladatokat is ellátó felsőoktatási intézménye. Könyvtárunk vezetőjének és valamennyi 

munkatársának törekvése az, hogy szolgálatkész, céltudatos, innovatív partnerként tekintsenek 

ránk felhasználóink. Ennek érdekében a következőket vállaljuk: 

1. Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges 

erőforrások biztosításával végezzük. 

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

figyelembevételével fejlesztjük szolgáltatásainkat.  

3. Megfelelő képzettségű munkatársak alkalmazására törekszünk. A munkatársak 

szakmai továbbképzéséért, minőségtudatosságáért, etikus magatartásáért a dolgozó és a 



 

12 
 

Könyvtár vezetősége egyaránt felelős. 

4. Marketing és PR tevékenységünk fejlesztésével gondoskodunk szolgáltatásaink 

széles körű megismertetéséről, pozíciónk erősítéséről az Egyetem szervezetén belül. 

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

társadalmi felelősségvállalás és a környezeti értékek védelme mellett. 

 

Fejlesztjük a minőségközpontú gondolkodást és a szervezeti kultúrát minőségügyi 

képzésekkel és motiválással. 

Célunk a dokumentációs rendszer alkalmazásával, hogy bármely tevékenység az előírt 

követelményeknek megfelelően: 

 elvégezhető,  

 ellenőrizhető,  

 számon kérhető,  

 kiértékelhető legyen. 

A következő elemekből épül fel a minőségirányítási rendszer dokumentációja: 

 minőségpolitikai nyilatkozat 

 Stratégiai terv 

 szabályzatok, utasítások 

 folyamatleírások, folyamatábrák 

 szolgáltatási előírások 

 munkatervek 

 beszámolók 

 összefoglalók 

 emlékeztetők 

 éves jelentések 

 statisztikák 

 körlevelek 

 felmérések és értékeléseik 

 munkaügyi dokumentumok 

A minőségirányítási rendszer dokumentálása nyomon követhető elektronikus formában és 

nyomtatott módon egyaránt. 
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Szervezeti önértékelést első ízben 2018-ban végeztünk a Könyvtárak Minőségi 

Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) szervezeti önértékelési módszertani útmutató 

alapján.  

Minden szempontból reprezentatív önértékelési csoportot alakítottunk ki: nyolc munkatárs 

értékelte szervezetünk működését, akik életkorukat és munkakörüket illetően különböznek 

egymástól. Az értékelésbe bevontuk a levéltárvezetőt, mivel összevont intézményként 

működünk. Az eredmény objektivitása érdekében vezetőnk nem vett részt a minősítésben.  

Az osztályozást workshop formában készítettük elő: értelmeztük a kritériumok, 

alkritériumok jelentését és az általunk elért szintjét a vonatkozó 

dokumentációs források alapján. A végleges értékelés egyéni munka 

volt. Az eredmény az elérhető 1000 pontból 713,51 pont lett. Több 

területen a kezdő lépéseket tettük meg csupán, így az eredmények 

még nem mérhetőek. Nehezítette az értékelést, hogy bizonyos 

értékelési szempontok megfogalmazása nehezen érthető és 

vonatkoztatható a mi könyvtártípusunkra. 

Végül intézkedési tervet fogalmaztunk meg, hogy 

megvalósulhasson a „tervezés – megvalósítás – ellenőrzés – 

beavatkozás (PDCA)” elemekből álló folyamatciklus, amely a 

folyamatos fejlesztés alapja. 

Könyvtárunk küldetésének és jövőképének megvalósításához stratégiai tervet készítettünk 

2017-2019-re vonatkozóan. Megalkotása a MIT feladata volt, elkészültében minden munkatárs 

részt vett véleményével és javaslatával. 

1. Szakirodalmi információmenedzselés erősítése a Campus oktatói és hallgatói számára. 

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

szakadatbázisok használatának ismertetése és a digitális íráskészség fejlesztése a Campus 

polgárai részére. 

3. Történeti műhelyként az intézményi identitástudat erősítése. 

4. Marketingmunka fokozása: 

 a Könyvtár Egyetemen betöltött pozíciójának erősítése, 

 az Egyetem és a Campus népszerűsítése érdekében. 

5. Kommunikáció fejlesztése a marketing támogatásának és a szervezet fejlődésének 

érdekében. 
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A sikeres végrehajtáshoz szükséges részletes cselekvési terv, működési célok és feladatok a 

Stratégiai tervben olvashatóak. A stratégiai pontok meghatározását megelőzte a makro- és 

mikrokörnyezet tanulmányozása: PGTTJ és SWOT analízist végeztünk, figyelembe vettük a 

használói igényfelmérések eredményeit. 

 

Operatív célkitűzéseink: 

 Naprakész minőségi tartalom szolgáltatása mind a hagyományos papír, mind az 

elektronikus tananyagok tekintetében. 

 Az oktatók és kutatók tudományos publikálásának támogatása a Magyar Tudományos 

Művek Tára kapcsán. 

 A szakirodalmi oktatás beillesztése a szakmai modulok órarendjébe. 

 EISZ adatbázisok igényfelmérése és használatának oktatása. 

 Kompetencia-fejlesztés a Campus és a Könyvtár munkatársai részére a nyelvismeret és 

a digitális íráskészség terén. 

 Intézménytörténeti kutatási programok folytatása és támogatása koordinátori szerep 

vállalásával.  

 Az Egyetem levéltári hálózatának szakmai központjává válni. 

 A Levéltár személyi állományának bővítése. 

 A Levéltár infrastruktúrájának fejlesztése. 

 Használói elégedettség és igény vizsgálat végzése, elemzése.  

 Könyvtári bemutatkozó látogatás szervezése elsőéves BSc hallgatók számára a tanév 

elején. 

 Szerepvállalás a hallgatótoborzásban a HÖK-kel és a szakkollégiumokkal 

együttműködve. 

 Az éves programterv összeállításának meghonosítása. 

 A Könyvtár beszélgetős rendezvényeinek fenntartása, fejlesztése.  

 Zöldkönyvtári programok szervezése. 

 A HunTéka adatbázis hírlevél funkciójának kihasználása. 

 Szerkesztői hozzáférés a Neptun rendszerhez. 

 Honlap és közösségi média fejlesztése.  

 EFKL szolgáltatásairól tájékoztató kiadvány aktualizálása. 

 Belső információ-áramlás javítása. 

A stratégiai tervben szereplő cselekvési terv három évre lebontva részletezi az átfogó célok 

megvalósulásához szükséges feladatokat határidővel, a felelősök megnevezésével. Az éves 

munkaterv ennek figyelembevételével készül. Az éves munkaterv megvalósításához havi 

megbeszéléseken egyeztetjük a következő hónap feladatait és értékeljük az elvégzetteket. 
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A legfontosabb partnerek azonosítását a Könyvtár Stratégiai terve valamint Ügyrendje 

tartalmazza. Létrehoztuk a Könyvtár partnerlistáját a könyvtári intranet hálózaton, mely 

tartalmazza a partnereink adatait. 

 Külső közvetlen partnereink: az Egyetem és Budai Campus vezetése; az Egyetem 

Budai Campusának polgárai: az oktatók/kutatók, a hallgatók és az Egyetem adminisztratív 

munkatársai. A Könyvtár elsősorban az ő tevékenységüket támogatja szolgáltatásaival.  

 Külső közvetett partnereink: áttételesen hatnak a Könyvtár működésére a szakmai 

szervezetek, egyéb közintézmények, könyvkiadók és forgalmazók, és a mindenkori kulturális 

tárca. 

 Közvetlen belső partner: a szolgáltatás közvetítésében résztvevő minden munkatárs. 

A külső partnerekkel történő kommunikációnk célja a tájékoztatás és bevonás az alábbi 

területeken: 

 a Könyvtár és szolgáltatásainak népszerűsítése 

 szakmai kapcsolatok ápolása 

 fenntartói kapcsolatok erősítése 

 közösségi kapcsolatok kialakítása a használókkal 

 támogatói kapcsolatok 

 sajtókapcsolatok 

 válságkezelés 

A külső kommunikáció minőségéért a Könyvtár vezetése, a munkaköre szerint kapcsolatot 

tartó munkatárs, és a Könyvtár minden dolgozója egyaránt felelős. 

 

A Könyvtár 2010 óta nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy külső partnereit 

tájékoztassa működési rendjét, szolgáltatásait illetően. Információ menedzselésünk 

változatosabb lett az elmúlt években, új infokommunikációs eszközöket is alkalmazunk: 

 honlap 

 blog  

 közösségi média (Facebook) 

 hírlevél 

 könyvtári ismertető angol és magyar nyelven 

 éves jelentések 

 időszaki beszámolók 

 felmérések értékelése 

 plakát 

 szabályzatok 
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Online felületünk 2011-ben újult meg először, ekkor készült el a BCE arculatába illeszkedő 

honlap. Szerkesztése nehézkesen történt, a honlap szerkezete merev volt. Ezért blogot 

indítottunk párhuzamosan. A 2015-ös szervezeti összevonás következtében mind a brosúrát, 

mind a honlapot aktualizálni kellett. 2016-ban az egyetemi integráció miatt a honlap teljes 

cseréjére kényszerültünk, a blogunkat emeltük honlap szintjére. A weblap gyors beavatkozást 

kívánt, az összes szükséges információt tartalmazza. Teljes megújulása és a SZIE arculatba 

illeszkedése a következő tanév végére várható. 

Működésünknek a fenntartó felé történő írott kommunikálása a honlapunkon is megtalálható 

Évi jelentések által történik. A BCE-en a könyvtári összevonás idején készítettünk egy 

bemutatkozó PowerPoint diavetítést Könyvtárunk munkatársairól, munkánkról az Egyetem 

kancellárjának, ennek nagyon pozitív visszhangja volt. A jelentéseink szerkezetileg frissebbek 

2016 óta, és szándékunkban áll a formai megújítás is. 

A Könyvtár vezetője folyamatosan kapcsolatban áll a Campus vezetőségével, ez 

nyilvánvalóan a mindennapi teendők és a felmerült problémák megoldására koncentrálódik. 

Tanácskozási joggal képviseltetjük magunkat a kari tanácsokon; korábban a BCE-n a szenátus 

ülésein is lehetőségünk volt erre. A kari tanácsokon való részvétel joga fontos, mivel jelen 

lehetünk az Egyetem életét és adott esetben a Könyvtárat is érintő döntések előkészítésében, 

illetve meghozatalában; első kézből értesülhetünk és véleményt is nyilváníthatunk a sokszor 

minket is érintő kérdésekben. 2016 óta a kari tanácson történtekről rövid beszámolót ír a 

könyvtárat képviselő munkatárs, melyet megoszt a kollektívával, ezt megelőzően a tájékoztatás 

szóban történt. 

Rendezvényeinkről beszámolót írunk a SZIE Újságba, képes beszámolót teszünk közzé 

Facebook oldalunkon és a honlapon. Ennek végrehajtása nem mindig történik meg közvetlenül 

a program után, ezt fejlesztenünk szükséges. További feladatunk a honlap és a szórólapok 

megújítása. 

Az egyetemi hallgatókkal való kapcsolattartás nagy erőfeszítést igényel. Mivel a diákság 

folyamatosan cserélődik, újra és újra ki kell építenünk a velük való kapcsolatot, nyomon kell 

követnünk a köreikben történt változásokat. A PR tevékenységben a hallgatók irányába a 

Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és a kari hallgatói szakkollégiumok közvetítő szerepére 

támaszkodunk.  

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a külső közvetett partnereinkkel. A Könyvtár igazgatója 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a továbbiakban: MKE) Mezőgazdasági Szervezetének 

vezetőségi tagja, egyéni tagja az MKE Tudományos Szakkönyvtári Szekciójának és 2017-ig az 

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma felügyelőbizottsági tagja is volt. 2011-ben még csak 

két kollégánk volt tagja az MKE Mezőgazdasági Szervezetének, 2018-ban már 4 kolléga az. 

Igyekszünk a szekció legtöbb programján részt venni. 2016 óta egy kollégánk több ízben is 

előadást tart a szekció rendezvényein: az MKE, az IFLA Agricultural Library SIG és a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (a továbbiakban: MMMK) szakmai rendezvényén 

„Könyvtár a változások tükrében” címmel 2017-ben, és angolul ugyanezt az előadást 

megtarthatta az IFLA World Library and Information Congress Agricultural Libraries SIG 

ülésén Wroclawban. A levéltárvezető aktív szereplője a szakmai közéletnek tisztségviselőként 

és előadóként egyaránt: alelnöke a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek, tagja a 
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Magyar Levéltárosok Egyesületének (MLE) és az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti 

Szekciójának. 

Intézményi szinten leginkább az azonos szakterületen működő szervezetekkel tartunk 

kapcsolatot: az agráregyetemek könyvtáraival, pl. az Állatorvosi Egyetem Hutÿra Ferenc 

Könyvtárával, a SZIE Kosáry Domokos Könyvtárával és más agrárterületi könyvtárakkal, 

illetve a MMMK Mezőgazdasági Könyvtárával.  

Szakmai tapasztalatainkat megosztottuk az elmúlt években a HunTéka integrált könyvtári 

rendszer használatáról a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár, a PPKE 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Könyvtára és a Néprajzi Múzeum Könyvtárának 

munkatársaival.  

Az említett szakegyetemek könyvtárain kívül kapcsolatban állunk a Miskolci Egyetem 

Könyvtár, Levéltár, Múzeumával, mivel Könyvtárunk rögzíti a MATARKA-ba az alábbi 

kurrens szakfolyóiratcikkek bibliográfiai adatait: „4D : tájépítészeti és kertművészeti 

folyóirat”, „Dísznövény kereskedelem. Kertészet és szőlészet melléklete”, „Kertészet és 

szőlészet”, „Növényvédelem”, „Journal of Horticultultural Science”. Az adatbázisba 2012 óta 

5.670 darab cikk bibliográfiai adatait dolgoztuk fel.  

Az elmúlt években a BCE Központi Könyvtárával szükségszerűen szoros kapcsolatban 

álltunk. Ez a 2016-ban lezajló szervezeti változások során megszűnt, de számos kollégával 

tartjuk a kapcsolatot. Egy másik kialakult szakmai partnerség vette kezdetét 2013-ban. Ekkor 

az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet informatikus könyvtáros 

mesterszakos hallgatói látogattak el Könyvtárunkba a Környezettudományi és agrártudományi 

tájékoztatás című kurzusuk keretében. Örültünk a megkeresésnek, reményeink szerint a 

jövőben is lehetőség lesz a kapcsolat ápolására. Az Országos Széchényi Könyvtárral, nemzeti 

könyvtárunkkal is természetesen kapcsolatban állunk: a szakmai továbbképzésektől és 

irányítástól kezdve a köteles példányok válogatásáig megkerülhetetlenek számunkra. 

MMMK Mezőgazdasági Könyvtár, 2017 
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Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR) szolgáltató könyvtáraként 1998 óta van 

kapcsolatunk más könyvtárakkal. Az ODR adatbázisból lekérdezhetőek a partnerekkel 

kapcsolatos adatok. E szerint és papír alapú nyilvántartásunk szerint az Entz Könyvtár ebben 

az időszakban 124 könyvtárral létesített kapcsolatot. A partnerek között minden könyvtártípus 

megtalálható. A könyvtárközi partnerek 61 %-a közművelődési könyvtár. A kérések 

mennyiségét illetően természetesen a szakkönyvtárak kérései a döntőek, azon belül is a 

Könyvtárunkkal azonos szakterületen működő intézményi szakkönyvtáraké.  

Cserekapcsolataink az általános könyvtári tendenciát tükrözik, miszerint az elmúlt években 

drasztikusan csökkent az intézmények között a nyomtatott kiadványok cseréje a gazdasági 

változások és az elektronikus dokumentumok térnyerése következtében. Aktív cserepartnereink 

száma 2002-ben 99 tudományos intézmény volt, a Föld összes kontinenséről. Napjainkra 

lecsökkent a számuk, 12 intézménytől kapunk tudományos szakirodalmat annak ellenére, hogy 

mi sajnálatos módon kiadás hiányában nem tudunk mit küldeni részükre. 2015-ben 

cserepartnereinktől 11 féle külföldi és 2 magyar periodikumot kaptunk, melyek gazdagították 

gyűjteményünket. A The Garden című szakfolyóiratért a Kertgazdaság egy példányát küldjük 

cserébe évek óta. 

 

Szakirodalmi adatbázisok tesztelése és bemutatása kapcsán kapcsolatban vagyunk 

különböző adatbázis fejlesztőkkel és szolgáltatókkal, pl. a PatBase adatbázist üzemeltető 

MineSoft Kft-vel, a Központi Statisztikai Hivatallal, az EBSCO munkatársaival. A könyvtári 

működést elősegítő partnerünk az általunk használt HunTéka integrált könyvtári rendszert 

üzemeltető Monguz Kft. 

Gyarapításaink és könyvbemutatóink révén kialakult kapcsolataink vannak könyv- és 

lapkiadókkal, forgalmazókkal. Egyik legfontosabb partnerünk e téren a Mezőgazda Kiadó, 

velük különösen jó viszonyunk alakult ki az évek során, valamint a Terc Szakkönyvkiadó és az 

Arcanum Adatbázis Kiadó is fontos partnerünk. 

21%

61%

1%
15%

2%

Könyvtárközi partnerkapcsolatok megoszlása

felsőoktatási könyvtár

közművelődési és

iskolai könyvtár

egyházi könyvtár

 szakkönyvtár

vállalati könyvtár
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Média megjelenéseinket számon tartjuk, 2010 óta tizenegy Könyvtárunkkal kapcsolatos cikk 

jelent meg. Ezek nagy része rendezvényeinkhez, munkatársi szereplésekhez kötődik. 

A belső kommunikáció célja a tájékoztatás, a munkatársak bevonása, értékelése, a szervezeti 

működés összehangolása. A Könyvtárban alkalmazott módszerek megfelelőek ahhoz, hogy 

minden kolléga hozzáférjen a munkájához szükséges információkhoz 

A belső kommunikáció fórumainak biztosítása és fejlesztése a vezetés felelőssége. A 

Könyvtár minden munkatársa felelős a rendszeres belső kommunikációért, a rendelkezésre álló 

infokommunikációs eszközök használatáért. Könyvtárunkban jellemző a nyílt párbeszéd és a 

felhatalmazás alkalmazása. Minden kollégának lehetősége van elmondani ötleteit, a vezetőség 

támogatja az alkotókészség megnyilvánulásait, az “alulról jövő” kezdeményezéseket. Kis 

létszámú kollektívánk nem is engedheti meg magának, hogy ne csapatként működjön. A 

munkatársak között kialakult mindennapi párbeszéden túl javaslattételre mindenkinek több 

lehetősége van. 

Az információ menedzselés fórumai megújultak 2016 óta: 

 minden hónap elején összmunkatársi értekezlet (ezek gyakoriságát eddig a feladatok 

szabták meg), 

 hétindító emlékeztető emailben, 

 személyes interjúk, 

 emlékeztetők, 

 beszámolók. 
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A már korábban is meglévő 

infokommunikációs eszközöket 

használjuk, de alkalmazásuk 

nagyobb szerepet kap. 

Könyvtárunk minden dolgozója 

rendelkezik egyetemi azonosítóval 

és email címmel. A feladatok 

számának növekedésével időt 

spórolunk meg az elektronikus 

levelezőrendszer intenzívebb 

használatával. Az intézményi 

intranet hálózatot az eddigieknek 

megfelelően alkalmazzuk. A 

Könyvtár saját központi szerverén 

az informatikusok kialakítottak 

közös meghajtókat, és mindenki 

rendelkezik egy saját meghajtóval is. Az egyik közös meghajtón mappákba rendezve 

megtalálható minden, a könyvtári munkához szükséges dokumentum és információ. 

Létrehoztunk egy virtuális Faliújságot szintén ezen a meghajtón, ahová a mindenkit érintő, 

általános információk, szabályzatok stb. kerülnek.  

Online kapjuk az információt a munkahelyi, egyetemi élettel kapcsolatos SZIE hírlevélben. 

Könyvtárszakmai témában szintén nagy szerepet kapnak a szakmai levelezőlisták, mint 

hírforrások. Az adatbázisok, fórumok hozzáférhetőek minden munkatárs számára.  

A Könyvtár munkatársai rendelkeznek vezetékes munkahelyi telefonos elérhetőséggel, 

aminek haszna leginkább az egyetemi hálózaton belüli információcserében van. A dolgozók 

nagy része a munkahelyi telefon flotta tagjaként nagyon kedvezően tud beszélgetést bonyolítani 

minden telefonszolgáltató irányába. 

Nyomtatott formában, papír alapon rendkívül lecsökkent a beérkező információ, szerepe 

immár az egyetemi hivatalos utasításokban merül ki. 

Minden megbeszélésről emlékeztető készül, melyet az érintett kollégák emailben 

megkapnak, illetve a már korábban említett Faliújságban is megkereshetnek. 

2010 óta rendszeresen alkalmazzuk a brainstorming módszerét a vélemények 

feltérképezésében. Ezt alkalmaztuk többek között a szervezetre vonatkozó Swot analízis 

elkészítésében, a jövőkép és a küldetésnyilatkozat kialakításában, 2017-ben a belső 

kommunikáció javításának érdekében, de a rendezvény címek kitalálásában is. A módszer 

észrevétlenül beépült mindennapjainkba, a gyors email váltások lehetővé teszik a rövid 

határidős ötleteléseket is. Az együtt-gondolkodáshoz nem feltétlenül az időrabló hosszú 

személyes megbeszélések vezetnek, működik online is. Személyesen már csak nagyobb 

horderejű kérdések megoldása kapcsán ötletelünk, illetve a havi értekezletek nyújtanak erre 

lehetőséget.  

A szervezet stratégiájának megalkotása, céljainak meghatározása elsődlegesen a MIT 

feladata, mely 6 főből áll, ez a létszám a kollektíva fele. A többi kolléga a csoportmunkákban 

https://lh3.googleusercontent.com/UQAz-_gBeR3uUODBvbCgHKSXbJIcwYx5b26x4KuXt6-r-LG5lA3_vGwRK12iS7HwDiJctUGHX2f7ktnyJlJ_r03cK5g8e2WUjl3ZaRkgF3ZOtqLubOygk0LXEmd-2_3WUIU7riaJYn2K1KzhCYu_nIP5xZeI5CoEPLDnPikeofIiFUt9ngcWF1tNAjY7TfxJoiFYQ1IGYgBKZzKC15lOJXiJwzf1_iwb4hugqFW9o83V8OzCj5iQTFTwMBPp-F2vonZV1OzZGkgitstwOCkRf9hRW2q8W-nfnd0IJ6tbeN-qIYdrh3_jLkmQ2cVZicHD_C8CGEmHPUuDWe1VtX1-NYPQbW8T-q4SFRrowSUw7WP7YH4qYAPeKhW7LBlDfiZHIo_j77tRzDA7UldWWvdd5L6IkK82yo9XbeSzM7nWTW4q3GWgMJDQz25dMpRe3cM-ZLBeJEUQO7kM6ivVw7EioGsBpWyegw4VStzKTL50GwUyynt-_XRM8JtahKiK1mZUsV09k3LsSjXQNWL2_5nB60ULXGHu-vAOZvn-JoeHe7yeZ4fnKJdNipvrioaJNRTvLXwJnsuHXOsFhEUBtsXp9r0vrhvY-5ol6g_pAWo=w1037-h829-no
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vesz részt, az elkészült dokumentumok véleményezésére mindenkinek lehetősége van, ahogy 

az éves munkaterv megbeszélése is valamennyi munkatárs bevonásával történik. 

Folyamatosan frissítettük a munkaköri leírásokat az aktuális szervezeti formáknak 

megfelelően, legutóbb 2017 novemberében. Az új belépők, illetve a gyermeknevelési 

szabadságról visszatérők esetében előírás az aktualizált munkaköri leírás elkészítése. A 

feladatok és a vezetők, munkacsoport irányítók felelősségi körének leírása az Ügyrendünkben 

található.  

A felhasználók visszajelzései iránymutatást adhatnak a szolgáltatásfejlesztéshez, innovációk 

bevezetéséhez. 

Panaszkezelési szabályzatunkat 2014-ben hoztuk létre, melyet az egyetemi szervezeti 

átalakulás után felülírtunk, honlapunkon elérhető. Hivatalos panaszt írásban kell benyújtani, a 

szóbeli észrevételek nem hivatalos panasznak minősülnek. Az ügyfélpanaszok száma csekély. 

A véleményekre, általában elmondható, hogy azonnal, de a lehető leghamarabb reagálunk. 

Írásban benyújtott olvasói panasz az elmúlt években egy darab keletkezett, bár nem beiratkozott 

felhasználó részéről. 

A könyvtárhasználók többféle módon is elmondhatják véleményüket: online (honlap, 

Facebook, email), telefonon, élőszóban.  

A véleménynyilvánításra lehetőséget biztosítunk a használói elégedettség- és 

igényfelmérése során is. Erről bővebben a Használói elégedettség- és igényfelmérés c. 

fejezetben olvasható a 37. oldalon. 

A szervezetek stratégiai céljaikat csak a kellő erőforrások hatékony felhasználásával tudják 

megvalósítani. Amikor a Könyvtárunk erőforrásait vizsgáljuk, akkor a gazdasági, kulturális és 

társadalmi tőkéjét vizsgáljuk egyben. 

A szervezetünk által alkalmazott erőforrások: 

 emberi erőforrás 

 tudás és információ 

 infrastruktúra és munkakörnyezet 

 pénzügyi erőforrás 

A stratégiai célok megvalósításának elsődleges és alapvető feltétele a stabil és felkészült 

munkatársi közösség, melynek kialakítása és fenntartása a vezetés eminens feladata és 

felelőssége. A Könyvtár 2010-es költözése kihívás és egyben jó lehetőség volt újdonságok 

bevezetésére a munkatársak aktív közreműködésével. A változástól való félelem, új technikai 
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eszközök megtanulása, új szervezethez való csatlakozás, egzisztenciális félelem: ezek kezelése 

az elmúlt nyolc évben napi feladatként jelentkezett. A különböző intézményi átalakítások a 

vezetés részéről több személyes odafigyelést, körültekintést igényeltek. A szervezeti 

változásokat még leírni, összefoglalni sem egyszerű, megélni pedig valóban rendkívül nehéz 

volt a Könyvtár kollektívájának. Nálunk valóban nem csak szlogen a „változások 

menedzselése”, hanem mindennapi gyakorlat. Sikerként kell elkönyvelnünk, hogy 

intézményünkben a gyakori szervezeti átalakulásokhoz mérten minimális a fluktuáció. 

Jelenleg a Könyvtár és Levéltár aktív dolgozói létszáma 10 fő. Könyvtárszakmai 

munkakörben dolgozik teljes munkaidőben 8 fő, Levéltár szakmai munkakörben 1 fő, 

adminisztratív munkakörben 1 fő.  

A 2010 és 2018 közötti létszám- és munkaköri változások menedzselése állandó feladat volt 

a vezetőség részére. A dolgozói létszám összesen 4 fővel csökkent: három dolgozótól kellett 

megválnunk gazdasági okokból – így a Könyvtár azóta nem alkalmaz informatikust, a 

könyvtárosok száma csökkent 2 fővel –, egy kollégánk pedig nyugdíjba ment; a státuszok 

megszűntek. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy egy munkatársunk 2017-től fizetés nélküli 

szabadságon van, egy pedig gyermekgondozási szabadságon. Az ő helyettesítésére sikerült 

felvennünk egy pályakezdő könyvtáros kollégát. 

A jelenlegi és a jövőbeli emberierőforrás-szükségletet meghatározó tényezők az 

olvasószolgálat erősítése, a szakirodalmi képzés fejlesztése és a teljes körű állományrevízió. Az 

emberierőforrás-szükséglet elemzése dokumentált. 

A vezetés odafigyel az egyéni igényekre, egyéni élethelyzetekre, melyekhez a 

lehetőségekhez mérten segítséget nyújt. Ebben a Könyvtár és Levéltár teljes közössége is 

partner. A Házirendben lefektetett belső szabályok eredményeként a hiányzások, az otthoni 

munkavégzés, konferencia részvételi szándékról időben értesül mindenki, így lehetőség van a 

munka gyors átszervezésére. Ezt a rugalmas munkacsoportokban történő munkavégzés is 

támogatja. A helyettesítés biztosítása a munkacsoport irányítók feladata. 

Családbarát intézkedés az év során gyermekgondozásról visszatérő kolléga 6 órás 

részmunkaidős foglalkoztatásának támogatása. A gyermekgondozáson hosszabb ideig otthon 

tartózkodó kollégát rendszeresen meghívjuk a Könyvtár fontosabb eseményeire, és értesítjük a 

munkaügyi kérdésekről, változásokról. 

A hagyományostól eltérő munkaidő szintén a Házirendben szerepel. 

A Könyvtár személyzeti politikájában kiemelten fontosnak tartjuk a jól dolgozó kollégák 

munkájának anyagi és erkölcsi elismerését. A vezetőség a lehetőségekhez képest minden 

eszközt megragad ennek megvalósítására. 

A 2008 óta mozdulatlanul álló bérek emelésére csak 2017-ben került sor részben a 

többletfeladatot teljesítő munkatársak számára kiharcolt béremelés, részben a 

szakalkalmazottak számára bevezetett kulturális pótlék formájában. A folyamatosan fennálló 
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egyetemi forráshiány miatt nem teljesül a Könyvtár vezetése által több ízben szorgalmazott 

béremelés. 

2010 és 2012 között minden évben felterjesztettünk egy-egy munkatársat egyetemi 

kitüntetésre:  

 3 fő „Az év dolgozója” kitüntetést,  

 egy nyugdíj előtt álló munkatársunk hosszú szolgálati idejének és elkötelezett 

munkájának elismeréseként Rektori kitüntető oklevelet,  

 raktáros munkatársunk a Budai Campus által adományozott BCKT elismerő oklevelet 

kapott. 

2015 óta idén lesz először lehetőségünk egyetemi szintű jutalmazás felterjesztésre, melynek 

anyagi fedezetét be kell építenünk a Könyvtár költségvetésébe. 

A munkatársak motiválására és egyben a csapatépítésre alternatívát jelentenek a tanulmányi 

kirándulások. A szervezeti változások menedzselése során mindvégig kiemelkedő feladat volt 

a munkatársi közösség összefogása. A szakmai kirándulások 2010-ben kezdődtek: a Könyvtár 

költözése jó alkalmat teremtett más könyvtárak meglátogatására tapasztalatszerzés céljából. 

Ettől kezdve minden évben saját szervezésben kirándulunk, nemcsak könyvtárszakmai céllal, 

hanem az elmúlt években kialakult és folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerünknek 

köszönhetően az élelmiszer- és kertészettudományi, illetve tájépítész szakterület 

vonatkozásában is. Az elmúlt években meglátogattuk többek között a Vácrátóti Botanikus 

Kertet, az ELTE Füvészkertet, az Agárdi Pálinkafőzdét és a töki Nyakas Pincészetet is.  

A vezetőség támogatja a részvételt a 

SZIE Budai Campus szervezésében zajló 

kirándulásokon, és az MKE 

Mezőgazdasági illetve Tudományos 

Szakkönyvtári Szervezete által 

szervezetteken is. Így a munkatársaink 

kikapcsolódhattak és inspirálódhattak 

például a Fertő-tó körül, Bécsben, 

Tápiószelén, Csákváron. 2010 óta 

összesen 21 alkalommal élhettek a 

kollégák ezzel a lehetőséggel. Képes és 

írott beszámolók dokumentálják az 

eseményeken való részvételt. 

További motivációs eszköz számunkra, hogy szociális és környezeti szempontjaink 

érvényesülhetnek. Bizonyos könyvtári háttértevékenységek részben otthoni munkavégzéssel is 

megoldhatók olyan munkatársak esetében, akik gyereket nevelnek, vagy az infrastruktúra 

otthon is rendelkezésükre áll. Ilyenek a 2017-ben elkezdett tanszéki leltár, valamint az 

elektronikus szakdolgozatok feltöltése. Ez pozitív hatással van a munkatársak közérzetére, 

hiszen kiiktatjuk a közlekedéssel töltött több órás, a munkavégzés szempontjából holt időt. Az 

otthoni munka lehetőségét a Házirend és a munkaügyi adminisztráció tartalmazzák. 

Bécs, 2016 
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A sportolási lehetőség megadása is motivációs eszköz, hiszen a minket körülvevő zöld 

környezet kiváló lehetőséget nyújt erre.  

Ezek a lehetőségek mind enyhítik a könyvtári többletfeladatok ellátásából származó stresszt 

és feszültséget, és valamelyest kárpótolnak az anyagi elismerés elmaradásáért.  

A Könyvtár vezetése elkötelezett a munkatársak kompetenciáinak fejlesztése tekintetében. 

Szem előtt tartva az egyéni igényeket, lehetőséget biztosít a költségvetési keretek figyelembe 

vételével a Könyvtár jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítéséhez szükséges kompetenciák 

fejlesztéséhez. A szakmai képzési szükségletek megtervezéséért az intézmény vezetője a 

felelős. Az oktatási és képzési terveket és a megvalósulásokat dokumentáljuk. 

Személyes képzések és fejlesztések 

A munkatársi elégedettség vizsgálat 2017-ben kitért a képzési igényekre is. Az elkészült 

intézkedési tervben a munkatársak képzési igénye is megjelent. Az egyetemen igénybe vehető 

és a Könyvtári Intézetben meghirdetett akkreditált képzésekre 2018-ban minden érdekelt 

munkatársunk beadta jelentkezését. Az egyéni és intézményi igények találkozásának jó példája, 

hogy egy munkatárs számára lehetőséget biztosítottunk szakirányú egyetemi diploma 

megszerzésére 2014-2016 között (ELTE MA képzés). 

Szakmai továbbképzések, tapasztalatcsere 

Rendszeresen részt veszünk a szakmai szervezetek által rendezett konferenciákon, szakmai 

napokon. A Könyvtár és Levéltár belső és külső munkatársi mobilitásának adatait az évi 

jelentések részletesen tartalmazzák. Kiemelkedő lehetőségek számunkra az egyetemi Erasmus 

ösztöndíj keretében a külföldi tanulmányutak: két munkatársunk tudott ezzel a lehetőséggel élni 

eddig három alkalommal. 2010-ben vezetőnk Olaszországban töltött egy hetet a Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Perugia könyvtárban, majd 2012-ben Viterboban az 

Università degli Studi della Tuscia 

Agrártudományi és Kulturális 

Örökségvédelmi karainak könyvtárában 

járt. Ugyanebben az évben másik 

kollégánk a Wiesbadenben található 

Hochschule RheinMain egyetemhez 

tartozó geisenheimi kar 

kutatóközpontjában és könyvtárában, a 

Forschungsanstalt Geisenheim 

Bibliothekban tett látogatást. 

2015-től minden évben újra részt 

veszünk a MKE vándorgyűlésein. Egy 

munkatársunknak pedig lehetősége nyílt 

jelen lenni az IFLA nemzetközi kongresszusán 2017-ben Wroclawban. 

MKE Vándorgyűlés, Veszprém 2016 
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2014-től folyamatosan vesznek részt a Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a 

Könyvtári Közös Értékelési keretrendszer című 60 órás akkreditált továbbképzésén 

munkatársaink. Az egyéni elkötelezettség mellett elengedhetetlenül fontos a szükséges szakmai 

ismeretek elsajátítása is, így minden könyvtáros munkatársunk naprakész ismeretekkel 

rendelkezik a témában. Öt kolléga végezte el sikeresen a tanfolyamot, egy fő beiskolázása őszre 

tolódott külső okokból. Két munkatársunk Minőségirányítási Tréningen vett részt szintén 2017-

ben Lajosmizsén, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szervezésében. 

Célunk más könyvtárak jó gyakorlatának megismerése. A tananyagfejlesztés érdekében 

2012-ben több könyvtárban is látogatást tettünk. A BCE Központi Könyvtár és a SZIE Kosáry 

Domokos Könyvtár és Levéltár mellett a győri SZE Egyetemi Könyvtárában szereztük a 

legértékesebb tapasztalatokat. Mindhárom könyvtárban tanulmányoztuk a Moodle 

keretrendszerben kidolgozott tananyagot. A jó gyakorlatokat alkalmazzuk a használó képzés 

tananyagfejlesztése során. 

2017-ben szakmai 

tapasztalatszerzés céljából 

meglátogattuk a Bródy Sándor 

Megyei és Városi Könyvtárat, 

hogy megismerhessük a 

minőségirányításban élen járó 

kollégák tapasztalatait a Könyvtári 

Minőségi Díj 2016 könyvtárában.  

A szakszerű és naprakész 

tájékoztatás érdekében az 

ismeretek és a szolgáltatások 

színvonalának szinten tartására és 

fejlesztésére gondot fordítunk: 

rendszeres belső továbbképzéseket 

tartunk a munkatársak igényének 

megfelelően. A képzések célja az ismeretek aktualizálása az adatbázisok használata esetében, 

és az irodai alkalmazások tudásának elmélyítése. 

Nyelvi képzések 

Kezdeményezésünkre 2015-ben 56 órás angol alapfokú nyelvi képzés indult könyvtárosok 

részére, 4 munkatársunk bővítette így ismereteit. 2017-ben 3 könyvtáros fejleszthette 

nyelvtudását használóképzésre felkészítő angol tanfolyamon, ami a kertész hallgatók angol 

nyelvű szakirodalmi képzésére specializálódott. A képzéseket mindkét esetben a SZIE Budai 

Campus Nyelvi Központ munkatársa tartotta, aki a Könyvtári Intézet angol szaknyelvi 

továbbképzésein is oktat.  

A Könyvtár vezetése támogatja az egyéni, saját forrásból finanszírozott nyelvtanulást is 

munkaidő kedvezmény biztosításával. A nyelvismeret a külföldi hallgatók növekvő száma és 

az angol nyelvű használó képzés beindítása miatt egyre fontosabb. 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 2017 
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Informatikai képzések 

Az OKM 25/2007. (IV.24.) rendelete alapján 2007-ben elindult a kulturális szakemberek 

szervezett képzésének második hétéves ciklusa. Ennek keretében Könyvtárunkból 2 fő vett 

részt „A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban” című 60 órás 

tanfolyamon. 

2015-ben a BCE szervezésében tartott Prezi oktatáson Könyvtárunkból négy fő vett részt. 

A Könyvtár és Levéltár egységes egyetemi arculatba illeszkedő honlapjának tervezéséhez 

2017 őszén kaptunk informatikai segítséget. A további munkálatokhoz egy alkalmas Drupal 

egyetemi belső képzésen vett részt egy munkatársunk. Az új honlap indítása az év végére 

várható. 

Kötelező munka-és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás 

Az Egyetem illetve az épület tűzvédelmi rendszerének felelősei tartják rendszeresen e téren 

az oktatást: új dolgozó belépésekor, illetve évente minden dolgozó részére. 

Könyvtárunk munkatársainak többsége fogékony az új ismeretekre, tudása felfrissítésére az 

egyéni és a szervezeti fejlődés érdekében. 

A jó módszereknek és kapcsolatrendszerüknek köszönhetően naprakész munkahelyi 

információkkal rendelkezünk. Veszélyforrás a kis létszámból adódhat. A Könyvtáron belüli 

személyes kapcsolatok jól működnek, de volt rá példa, hogy elsikkadt információ „ezt már 

elmondtam mindenkinek” alapon. 2016 óta a konferenciákról, tanulmányutakról rövid 

beszámolókat készítünk, a képzések anyagát hozzáférhetővé tesszük, hogy az egyénileg 

megszerzett tudást megoszthassuk a munkatársakkal. 

Az előzőekben már említett belső képzéseink a megszerzett/meglévő tudás átadását célozzák 

meg. A munkatársi elégedettségvizsgálat eredményeként került a 2017. évi munkatervünkbe a 

belső képzés az MS Excel és Word használatáról. A képzést saját munkatársaink tartják, akik 

így maguk is bővítik ismereteiket a képzésre való felkészülés során. Az eredményt minden 

kolléga érzi a napi számítógép használat során. A belső képzések campus szintű kiterjesztését 

tervezzük 2018-tól, mely a könyvtárosok szakmai megítélésének, munkájuk elismerésének is 

jó eszköze lehet. A SZIE integráció során új webes felületekkel kellett megismerkednünk, ekkor 

is belső továbbképzést tartottunk ezek használatáról. 
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A belső képzések és megbeszélések időpontját nehéz meghatározni úgy, hogy minél több 

munkatársnak megfelelő legyen. Az elmúlt években a nyári zárva tartás utolsó hetére tesszük 

az előre tervezett belső képzéseket és egy közös kirándulást. 

Fontosnak tartjuk továbbá a munkatársak nem könyvtárszakmai képzettségének és egyéni 

érdeklődési köréből fakadó ismereteinek hasznosítását a Könyvtár tevékenységében. 

Közösségünkben az alábbi szakterületek képviseltetik magukat a szakmán kívül: 

 matematika 

 kertészet 

 borászat 

 történelem 

 magyar nyelv és irodalom 

 humánerőforrás 

Az egyéni érdeklődés és jártasság szintén több területen érvényesül: webdesign, 

képszerkesztés, fotózás, cukrászat, gasztronómia, színházművészet, természetvédelem, utazás, 

kreatív hobbi, sport. Igyekszünk kiaknázni a munkatársakban rejlő kompetenciákat, és a 

lehetőségekhez képest teret engedni azoknak. Ismerjük egymás egyéni képességeit is, tudjuk, 

kihez forduljunk a különböző projektmunkák esetén, ha szervezéshez, fogalmazáshoz, 

statisztikához, monotonitást tűrő munkához, stb. keresünk segítséget. A munkatársi 

kompetenciatérkép még rögzítésre vár, de a gyakorlatban alkalmazzuk a kollégák különböző 

területeken szerzett jártasságát, egyéni készségeit. 

A minőségfejlesztéshez kapcsolódó tanfolyamokon szerzett tudást és tapasztalatot 

használjuk a mindennapokban. Kézzelfogható eredmények is születtek, a munkatársak a MIT 

elnökkel együttműködve választották és dolgozták ki a beadandó feladatokat, melyeknek a 

későbbiekben is hasznát vettük. 

Könyvtárunk azon szerencsés intézmények közé tartozik, amelyek felújított épületben, új 

infrastruktúrával működnek. Az épület karbantartása tervszerűen történik: félévente bejárást 

tartunk, és a tapasztalt hiányosságokról, javítani valókról értesítjük a Campus üzemeltetését. A 

váratlan meghibásodásokról jegyzőkönyvet veszünk fel, és azonnal értesítjük az illetékeseket. 

A fűtő-hűtő rendszer karbantartását kéthavonta végzi az erre szerződött cég. Az épület korszerű 

tűz- és vagyonvédelmi riasztó rendszerrel biztosított, de ennek a könyvtárosok nem csak 

haszonélvezői, hanem a felügyeletéért is felelősök egyben. Szigorú terv szerint történik az 

épület tűzvédelmi rendszerének ellenőrzése és oktatása évente két alkalommal. Az épületben 

nincs külön gondnok, aki az üzemeltetés felügyeletét egy kézben tartaná, sem biztonsági 

őrszolgálat, amely a személy- és vagyonvédelemért felelne. Azzal, hogy a Könyvtár külön 

épületbe került, új feladatokkal szembesültünk, újabb és súlyosabb felelősséget kellett 
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vállalnunk munkakörünkön felül. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sikerült a 

feladattal megbirkóznunk, bár időnként nem könyvtárosnak, hanem műszaki üzemeltetőnek 

érezzük magunkat.  

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről a nyilvános könyvtárak alapkövetelményévé teszi többek között, hogy a 

könyvtári épület mindenki által használható és megközelíthető legyen. A felújítás során erre 

maximálisan figyeltek a tervezők. A Könyvtárunk belső tereinek kialakítása mozgásukban 

korlátozottak számára is megfelelő, külön mosdó helyiség is rendelkezésükre áll. Az épület 

megközelíthető kerekes székkel is, külön parkolási lehetőséget is tudunk biztosítani. 

Tömegközlekedési eszközök közül autóbusz áll rendelkezésre a Könyvtárhoz való eljutáshoz. 

A legnagyobb nehézség a kollégiummal közös felvezető lépcsősor, ezen lépcsőnjáró viszi fel a 

mozgáskorlátozottakat, amit még a Könyvtár szomszédságában található Somogyi Imre 

Kollégium felújításakor üzemeltek be az építtetők.  

A Könyvtár nyilvános terei a 

látogatók rendelkezésére állnak. A 

statisztikai adatok alátámasztják, 

hogy közösségi térként is erősödött 

tereink kihasználtsága a tanulási 

funkció mellett. Ezen kívül helyszínt 

biztosítunk oktatóink és a tanszékek 

számára, hogy könyvbemutatót 

tarthassanak; a hallgatóFknak, hogy 

filmvetítést és egyéb programokat 

szervezhessenek az épületben. A tér 

kihasználása megoszlik a Könyvtár 

és a Budai Campus Nyelvi 

Központja között. A Budai Campus területhasználatának racionalizálása érdekében 2013 

januárjában a Könyvtár épületébe költözött a Campus Nyelvi Központja. Három irodát és a 

tanulószobát kényszerültünk átadni a Campus oktatási céljaira. A tanulószoba átadása 

különösen érzékenyen érintett minket, mivel a felújításkor fontos újdonság volt: kifejezetten a 

hallgatói csoportmunka támogatása érdekében terveztettük be az épületbe. Ezzel a 

változtatással a Könyvtár területhasználata a felső szinten 13 %-kal csökkent. A termekben a 

szakmai tanórák mellett nyelvi órákat és szakfordító képzéseket is tartanak. A két egység a 

kezdeti nehézségek után zökkenőmentesen folytatta munkáját a tavaszi félévben. Az 

összeköltözés negatívumaként a számítógépes kisterem használata említhető még: a tanórák 

miatt a könyvtárhasználók 35 %-kal kevesebbet jutnak a számítógépekhez, mint korábban. 

Az infokommunikációs technológiák alkalmazása újszerű, korunk kihívásainak megfelelő 

megoldásokat kínál. A digitalizálás nemzetközi és hazai szinten is foglalkoztatja nemcsak a 

könyvtárakat, de a különböző vállalatokat is. Az érdekeltség eltérő, de a könyvtárak 
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kihasználhatják az ebben rejlő anyagi megtakarítást, mint ahogy mi is ezt tesszük 2011 óta az 

Arcanum Adatbázis Kft-vel való szerződés alapján. 2016 őszén kötöttük velük a második 

együttműködési megállapodást három régi kertészeti és hét, a Budai Campus és 

elődintézményei által kiadott periodika digitalizálására. A kiadványok teljes szövegei az 

Arcanum Digitális Tudománytárban (ADT) ingyenesen hozzáférhetőek az EISZ konzorcium 

tagjai számára, és a könyvtári tárhelyről is szolgáltatni tudjuk.  

Kutatói kezdeményezésre beszkenneltük Bereczki Máté gyümölcsnemesítő, pomológus, "a 

hazai gyümölcsészet atyjának" levelezését. Az anyag tárhelyünkről elérhető a könyvtár intranet 

hálózatán keresztül. 

 

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. Könyvtárunk gyűjti a szakdolgozatokat, 

korábban nyomtatott, 2011 óta elektronikus formában. Az e-dolgozatokhoz való hozzáférést 

2016 előtt a BCE Szakdolgozatok archívum szolgáltatta. A szervezeti átalakuláskor 

kidolgoztunk egy tervet az Entz Archívum létrehozására, melynek célja az intézményi 

tudományos tartalom megosztása és őrzése volt. Ez a törekvésünk anyagi forrás hiányában nem 

valósulhatott meg. 2016 szeptemberétől a könyvtári intranet hálózaton 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 az OPAC katalógusunkon, a könyvtár intranet 

hálózatán keresztül érhetik el a 2011-óta készült, szerzői nyilatkozattal rendelkező 

szakdolgozatok teljes szövegét. 

Az informatikai átállást a 2016 novemberében készült helyzetképünkben részleteztük. 

 

Folyamatosan szolgáltatjuk az Elektronikus Információszolgáltatás szakirodalmi 

adatbázisait, melyek előfizetése a SZIE Egyetemi Könyvtár és Levéltár költségvetéséből 

történik. 2018-ban a következő adatbázisok elérését biztosítottuk: 

 Arcanum Digitális Tudománytár  

 Akadémiai folyóirat gyűjtemény 

 Akadémiai Kiadó MERSZ 

 Akadémiai Kiadó Szótárai 

 EBSCO 

 ScienceDirect 

 Scopus 

 SpringerLink 

 Web of Science 

Csaknem az egész 2016-os évben problémás volt az EISZ hozzáférés, de év végére már 

minden adatbázist elérhettek a SZIE azonosítóval és jelszóval rendelkező egyetemi polgárok a 

Budai Campus munkaállomásain. 2017 nyarán megvalósult az egyetemi azonosítóval nem 

rendelkező felhasználói csoportok számára is a Wi-Fi hálózat elérése az épületben. Az 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/adatbazisok-2/
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olvasóteremben erősebb switch-eket telepítettek, hogy az adatáramlás az igényeknek megfelelő 

legyen. 

 

A SZIE e-learning szolgáltatása intelligens tanulási környezetet igyekszik biztosítani a 

hallgatók számára. 

 

Könyvállományunkat 2010-től rádiófrekvenciás egyedi azonosítóval (RFID) látjuk el, a 

dokumentumok felszerelése visszamenőlegesen is megtörtént. Az általunk használt integrált 

könyvtári szoftver, a HunTéka fejlesztése folyamatosan zajlik, legújabb verziójának, a 2.0-

ásnak bevezetése hamarosan sorra kerül. Az új verzió integrálja a különböző intézményi 

igényeket (Könyvtár, múzeum, iskola), többnyelvű, multi-tenant üzemmódra képes, azaz több 

adatbázist futtathat párhuzamosan, fiókkönyvtárak kezelésére képes, és alkalmas az Europeana 

integrációra is. A felhasználók a könyvtári szoftver nyilvános felületével, az online 

katalógusunkkal találkoznak, melynek fejlesztése szintén folyamatosan zajlik. A Monguz 

OPAC 3.0 verziója a közeljövőben kerül bevezetésre Könyvtárunkban. Az új felület alkalmas 

reszponzív megjelenítésre, a portálba ágyazásra, minden eszközön egységes megjelenést 

biztosít, felhasználóbarát. A Levéltár 2015-ben 

csatlakozott az UNIVA-hoz, a magyarországi 

egyetemi szaklevéltárak meghívásos pályázati 

forrásból közösen fejlesztett e-nyilvántartási 

rendszeréhez. A Levéltár azóta is együttműködő 

partnere a rendszer folyamatos frissítésének. 

Az EFKL fontos feladata lépést tartani az adatbázis 

szolgáltatókkal és fejleszteni meglévő 

tartalomszolgáltatási eszközeit. A 

gyakorlatorientáltság miatt a duális képzés támogatása 

is megkívánja könyvtári oldalról a tudásmegosztás 

modern eszközrendszerének erősítését, a korszerű 

információs tartalmak előállítását és hozzáférésük 

biztosítását. 

 

A legnagyobb gondot az informatikai rendszer bővítésére, korszerűsítésére és javítására kell 

fordítani. A Könyvtár nyilvános használatú számítógépei és megoszlásuk: 

● Neptun terem: 32 számítógéppel - eredetileg oktatási célra készült, valamint a hallgatók 

számára a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer használatára  

● számítógépes terem: 14 számítógéppel 

 

Eredetileg a kis számítógépes termet könyvtári célokra tervezték, ezek a gépek a Könyvtár 

felügyelete alá tartoznak kezdetektől fogva. A Könyvtár épületében található Neptun terem nem 

szerepelt a felújítás terveiben, az építkezés során a tervek megváltoztatásával helyezték el az 

épületben. A Neptun terem és számítógépeinek felügyeleti kötelezettsége és ennek anyagi 

vonzata kezdetektől kényes kérdés volt. A 2014-es vagyonleltártól kezdve tartoznak a 

Könyvtárhoz. Az összesen 46 db számítógépet folyamatosan felügyeljük, a Campus 
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informatikai szakembereit értesítjük az esetleges meghibásodásokról. A nagyobb munkákat, pl. 

Windows 7-re való átállást előre megtervezve, lehetőleg kevésbé forgalmas időszakra ütemezve 

kértük az egyetemi informatikus kollégáktól. 

Élünk a váratlan lehetőségekkel is, így a már korábban említett MTMT pályázati pénzből 

2014-ben a dolgozói számítógépek teljes cseréje történt meg. Hiszen hiába a bővítési, felújítási 

terv, ha nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet hozzá, illetve előre nem látható okokból 

változik a beszerzések prioritási sorrendje. 

A felújított épületben a korábbihoz képest lényegesen korszerűbbek a munkavégzés 

körülményei: 

 Minden munkatársnak van külön íróasztala és számítógépe, zárható szekrénye. 

 Maximum két fős szobákban dolgozunk, egy főt a Nyelvi Központ épületbe költözése 

miatt a belső folyosón tudtunk elhelyezni. 

 A felső irodákhoz egy kis teakonyha tartozik. 

 A raktárban egy nagy étkezőkonyha áll a munkatársak rendelkezésére, ahol a közösségi 

programokat is tartjuk. 

 Elegendő számú és korszerű mosdó áll a rendelkezésünkre. 

 A raktár szinten egy öltöző és egy zuhanyozó is kiépítésre került. 

Az egészségvédelmi és munkabiztonsági előírásokat a Campus illetékes munkatársa 

rendszeresen ellenőrzi, az új belépőket oktatásban részesíti.  

A szervezet egyedi, helyi szabályainak rögzítésére Házirendet készítettünk, melyet minden 

munkatárs az aláírásával magára nézve kötelezőnek tekint.  

Az egészség megőrzését a vezetőség elősegíti sportolás, arborétumi séta formájában, 

kihasználva a körülöttünk lévő Arborétum nyújtotta lehetőséget. A téli időszakban biztosított a 

munkatársak friss zöldség- és gyümölcsfogyasztása. 

A zöldkönyvtári elköteleződés jegyében szelektíven gyűjtjük a hulladékot és odafigyelünk 

a példamutató magatartásra, mint pozitív mintára. 

Munkatársaink megbecsülik és óvják új munkakörnyezetüket. Szemléletünk ökologikus, 

takarékosan viszonyulunk az energia- és anyagfelhasználáshoz. Egymásnak és a 

felhasználóknak is példát nyújtunk e téren.  

Könyvtárunk 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. Évek óta nagyon alacsony 



 

32 
 

költségvetésből gazdálkodunk. A könyvtári OTKA támogatás a jövőben a SZIE Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár központi költségvetésében jelenik meg. 2017-től a Levéltár saját, speciális 

kiadásaira külön költségvetést készítünk. 

Eddigi működésünk során a fenntartói támogatáson kívül pályázati tevékenységből, 

reprográfiai szolgáltatásokból, beiratkozási és késedelmi díjakból jutottunk pénzügyi 

erőforrásokhoz. 

Pályázati úton a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és az Országos Dokumentum-ellátási 

Rendszer meghívásos pályázatai révén kaptunk anyagi segítséget. Folyamatosan nyomon 

követjük az NKA pályázati kiírásait, és próbálunk élni a lehetőségekkel. 2010 óta a tavalyi év 

kivételével minden évben nyújtottunk be pályázatot, és egy kivételével el is nyertük. A 

pályázatok többsége muzeális értékű anyagaink állományvédelméhez nyújtott segítséget, csak 

így tudtunk restauráltatni számunkra fontos dokumentumokat, mint pl. a Borászati Füzetek 

1869-1873 között megjelent 5 kötetét, vagy Lippai János Calendarium Oeconomicum című 

művét. Az ODR pályázata dokumentumok vásárlásához és a könyvtárközi kölcsönzés során 

felmerülő postaköltséghez járul hozzá. 1998 óta jutunk ehhez a támogatási formához. A 

pályázatok minden esetben dokumentáltak, jól nyomon követhetőek. 

2014-ben két új bevételi forrás jelentkezett a Könyvtár gazdálkodásában. Az egyik a Magyar 

Tudományos Művek Tára (MTMT) pályázata, az MTMT2 Projekt TÁMOP-4.2.5.A-11/1-

2012-0001. Ez az egyszeri és vissza nem térítendő támogatás Könyvtárunkra eső része tette 

lehetővé, hogy számítógépeket vásárolhassunk a munkatársaknak 1 millió forint értékben. A 

másik forrás az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázataiból 

származó bevétel, amit állománygyarapításra, a 2014-es pályázatok után kapott összeg 50 %-át 

pedig az Open Access publikálás támogatásra fordíthatjuk. A Könyvtárunkhoz eljutó OTKA 

keret az egyetemi oktatóink pályázatainak függvénye, reméljük, hogy folyamatos gyarapodási 

lehetőséggé válik számunkra. 

 

Az Entz Könyvtár saját működési bevétele 2010-re nagymértékben visszaesett. A könyvtári 

tevékenységekből származó könyvtárhasználati és késedelmi díjon kívül a reprográfiai 
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szolgáltatásból befolyó összeg nagysága is csökkent. Oka az alacsonyabb látogatottság mellett 

a fénymásolás iránti igény visszaesése, és az alacsony díjszabás volt. A nyomtatás bevezetése 

sem jelentett jelentős bevétel növekedést. A változás 2013-ban történt. Az akkori fenntartó, a 

BCE 2013-ban 3 millió forint bevételi kötelezettséget írt elő Könyvtárunknak. Ez az előző évi 

bevétel hatszorosa volt. A bevétel növelése érdekében az őszi félévtől új könyvtári díjakat 

vezettünk be az Egyetem vezetésének döntése értelmében, a hallgatói javaslatok figyelembe 

vételével: minden hallgató egy képzési ciklus (BSc, MSc, PhD) alatt egyszeri 2 ezer forint 

regisztrációs díj befizetése ellenében használhatja a könyvtárat teljes körűen. A saját bevétel 

döntő része származott az új könyvtári díjból a következő két év során. Bár az egyetemi vezetés 

eme döntése vitát váltott ki a könyvtáros kollégák között, ekkora bevétel növekedést másképp 

nem tudott volna a Könyvtár kigazdálkodni.  

Szolgáltatásaink közül egyes könyvtárhasználati és reprográfiai szolgáltatások 

térítéskötelesek. Ezeknek díját a piaci környezet, például a közelben lévő fénymásoló szalonok 

árai és a szolgáltatáshoz használt nyomtató-, és másoló gépek költségei alapján kalkulálták ki 

kollégáink. A költséghatékonysági kalkuláció dokumentált. 

Az Entz Könyvtár pénzügyi erőforrásainak a menedzselése nem kiemelkedő, de nem is alul 

teljesített. Az elmúlt évek bevétel növekedése a Könyvtár erőfeszítéseitől független tényezőktől 

származott. A jövőben élnünk kell a szélesedő egyetemen kívüli közvetlen 

partnerkapcsolatokban rejlő szponzori lehetőség kialakításával a fejlesztések érdekében. 

  

Budai Arborétum, sétány 



 

34 
 

A folyamatszabályozással minden területre kiterjedően 2016 után kezdtünk foglalkozni. A 

feladat felelőse az igazgató és a MIT elnöke. Könyvtárunkban a tudatos minőségfejlesztés 

megkezdése előtt nem volt jellemző a szolgáltatási előírások rögzítése. Azon munkafolyamatok 

végzése természetesen az előírt szabványok betartásával történt, amelyek esetén a nemzeti 

illetve nemzetközi szabványok rendelkezésre állnak. A 2013-as munkaköri átalakítások 

eredménye, hogy a könyvek és szakdolgozatok feldolgozásának részletes helyi szabályozása 

megtörtént. A munka átvételéhez a mai igényeknek megfelelő részletes belső szabályzatot 

hoztunk létre, amely kötelezően betartandó, bárki végzi is a munkafolyamatot. 2015-ben 

ugyanez megtörtént a folyóiratok feldolgozása terén is. A szolgáltatásokhoz közvetlenül 

kapcsolódó munkafolyamatok metódusa a munkatársak tapasztalatain és a hagyományokon 

alapultak. 

A folyamatleírásaink célja, hogy jól körülírhatóan rögzítsük az adott folyamat lépéseit 

ahhoz, hogy a folyamat során keletkezett esetleges hibák feltárhatók legyenek. A jól 

szabályozott folyamatdokumentáció az ellenőrzésen kívül elősegíti a helyettesítést és az új 

munkatárs betanítását is.  

A folyamatközpontú működés kialakítása érdekében a folyamatszabályozás első lépéseként 

azonosítottuk a könyvtárban zajló folyamatokat, azaz elvégeztük a folyamatleltárt. A könyvtári 

folyamatok azonosításakor a funkcionális megközelítést alkalmazva az outputból, azaz a 

szolgáltatásainkból indultunk ki. Figyelembe vettük, hogy a folyamatoknak egy része nem 

mutatja a szolgáltatás jellegzetes jegyeit, viszont ezek nélkül nem beszélhetünk könyvtári 

szolgáltatásról. 

  

Könyvfeldolgozás RFID-val 
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A folyamatok azonosításánál elsődleges szempontjaink voltak: vajon 

alaptevékenységhez/szolgáltatáshoz kötődik; vezetési menedzsment funkció; a könyvtári 

tevékenységet elősegíti-e? A kulcsfolyamatként meghatározott folyamataink azok, amelyek a 

küldetésünk és a stratégiánk megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak: 

stratégiailag fontosak vagy operatív célból megújításra szorulnak. A kulcsfolyamatok kiemelt 

jelentőségűek a hosszú távú sikerességünk szempontjából. A kulcsfolyamatok körébe a 

folyamatok nem nagyságuk, hanem céljaink elérése szempontjából megállapított fontosságuk 

alapján kerültek. 

Kiválasztottuk a folyamatgazdákat, akik a folyamat minden lépését ellenőrzésük alatt tartják, 

és meghatároztuk a folyamatokhoz kapcsolódó felelősségeiket és hatáskörüket. 

Ez alapján a folyamataink csoportosítása: 

 

 

A folyamatszabályozási projekt következő lépéseként a folyamatleírás űrlapját készítettük 

el. A tényleges leírási munka megkezdése előtt szükséges volt a leírás módszertanának 

egyeztetése a kollégákkal, hogy a leírások szövegezése egységes legyen. Megállapodtunk 

abban, hogy külön szolgáltatási előírást csak akkor készítünk, ha a folyamat leírásának 

hosszúsága megkívánja, és a részletes kifejtés során nem célszerű azt részfolyamatokra bontani. 

Ez történt az elsők között leírt Rendezvény szervezése folyamatleírás esetében. 

A folyamatok dokumentálásának elemei: 

 folyamatleltár 

 folyamatleírási űrlap  

 folyamat részletes leírása 

 folyamatábra 

szakmai menedzsment, minőségmenedzsment, 
erőforrás menedzsment, változásmenedzsment

oktatás- és kutatástámogatás, használóképzés és 
tudásmegosztás, marketing és PR, kommunikáció, 

intézményi identitástudat erősítése - levéltár

dokumentum szolgáltatás, szaktájékoztatás, levéltári 
szolgáltatások, gyűjteményszervezés, dokumentum 

feltárás

dokumentum feltáráshoz és szolgáltatáshoz kapcsolódó 
folyamatok, gazdasági adminisztráció, üzemeltetés, HR 

adminisztráció
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A folyamatok közül a dokumentálást a kulcsfolyamatokkal kezdtük és azokkal, amelyek 

esetén egyéb okból sürgős volt a leírás rögzítése. A folyamatgazdák vezetésével az érintett 

munkatársak készítették el az adott folyamatok dokumentációját.  

Az elkészült dokumentumok a könyvtári szerveren minden munkatárs számára 

hozzáférhetők, az érintettek nyomtatott példánnyal is rendelkeznek. 

A folyamatok változásainak nyomon követéséért és fejlesztéséért a folyamatgazdák 

felelősek, ám minden munkatársunknak lehetősége van részt venni a folyamatok fejlesztésére 

vagy módosítására vonatkozó döntések előkészítésben. A vezetőség minden kezdeményezést 

támogat, amely a minőség javítására irányul. 

A folyamatokban észlelt hibákat feltárjuk, az eltérések okait az érintett munkatársak 

megbeszélik és javítják, így érvényesül a PDCA ciklus a folyamatok optimalizálása érdekében. 

Könyvtárunk teljesítményéről helyi, nemzeti és nemzetközi szinten, az alábbi módokon 

alkothatunk képet: 

 felmérésekből, 

 statisztikai adatokból, 

 beszámolókból, 

 média megjelenésekből, 

 és az érdekelt felek visszajelzéseiből. 

A könyvtárhasználók véleményének megismerése alapvető fontosságú, a vélemények 

meghatározzák a működést, a stratégia kialakítását és a szolgáltatásokat. Erre irányuló 

eszközeink: kérdőívek, célzott fókuszcsoportos megkérdezés, online véleménynyilvánítási 

lehetőség. Kérdőív segítségével, aktív módon mérjük az alábbi területeket: 

 a szolgáltatási környezet, 

 a dokumentumigény, 

 programszervezés, 

 tréningek, képzések, 

 informálódási szokások. 

 

A passzív módon történő mérés, az információk gyűjtése általános feladat az ellátott 

munkafolyamathoz kapcsolódóan. Értékelésük, elemzésük a vezető feladata. 

A fenntartói elégedettséget jelzik az elfogadott jelentéseink az adott év folyamán 

megvalósított tevékenységeinkről, elért eredményeinkről, valamint az éves munkaterveinkben 

megfogalmazott céljainkról. 
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2010 óta három alkalommal végeztünk teljes körű használói elégedettség- és igényfelmérést 

külső partnereink körében. A vizsgálatok minden esetben anonim módon történtek. Két 

formában készítettük el a kérdőíveket. Az online verziót megkapta emailben minden budai 

hallgató az egyetemi Neptun, a beiratkozott olvasók a könyvtári HunTéka rendszeren keresztül, 

a Budai Campus munkatársai pedig belső hírlevélben. Közzétettük a honlapon és a közösségi 

médiában. A nyomtatott változatot a könyvtárban, illetve az oktatásokon osztottuk szét. A 

vizsgálatok értékelése nyilvánosan hozzáférhető volt.  

2011 

Első alkalommal közvetlenül a költözés után tájékozódtunk az új helyzet visszajelzéseiről. 

A Könyvtár költözése után érezhető lett a napi szintű kapcsolat lazulása az egyetemi 

polgársággal az Egyetem központjától való távolság miatt. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen 

információk jutottak el a felhasználókhoz a Könyvtár új elhelyezkedéséről, hogyan 

tájékozódnak az új terekben. A felmérés kimutatta, hogy szükséges a Könyvtár új épületét 

promotálni, és új szolgáltatások bevezetésével felhívni magunkra a figyelmet. Mindezeket 

figyelembe véve alkottuk meg az első stratégiai tervünket, ami kifejezetten erre irányult. 2012-

ben elindítottuk az alumni programunkat, és meghívtuk a budai tanszékeket és a dékáni 

hivatalokat az új Könyvtár bemutatásával egybekötött megbeszélésre. Több mint egy év alatt a 

Budai Campus 32 tanszékét és 3 dékáni hivatalát láttuk vendégül, összesen 104 főt. A belső 

kapcsolatépítés mellett a tanszékek kötelező és ajánlott szakirodalmának áttekintése, adatbázis 

használati szokásaik és a tanszéki könyvtári állomány szolgáltatási módja volt a megbeszélések 

fő témája. 

Visszajelzést kaptunk arról, hogy az olvasóteremben a könyvek elrendezésének rendszere 

kissé nehezen érthető a felhasználók számára. A hallgatóknak a Könyvtár polcain elhelyezett 

feliratokon túl szükségük volt további segítségre az olvasóteremben és az OPAC katalógusban 

történő tájékozódáshoz. Ezért 2012-ben útmutatókat, segédleteket készítettünk az 

olvasóteremben való tájékozódás, és a keresési találatok értelmezésének megkönnyítése 

érdekében. A későbbi vizsgálatok során rákérdeztünk ismételten az olvasóteremben történő 

tájékozódásra, és jobb értékelést kaptunk. 

2013 

A második felmérést 2013 őszén végeztük kifejezetten a használói igények felderítése 

érdekében. A 2013. évi jelentésben történt meg a dokumentálása, részletes értékelését pedig a 

Könyvtár akkori honlapján tettük közzé. Célunk a Budai Campus hallgatóinak informálódási, 

tanulási, olvasási szokásairól való tájékozódás volt. Érzékeltük, hogy az addig kínált képzési 

formáink iránti igény megszűnt, az új környezet pedig lehetőséget kínált más irányba való 

elmozduláshoz. A kérdőív 11 kérdést tartalmazott: az általános informálódási szokásoktól 

kiindulva egészen a testreszabott képzési igények felméréséig.  
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2017 

2017 tavaszán került sor az utolsó felmérésre, melynek célja az volt, hogy képet kapjunk 

arról, történt-e változás az informálódási szokásokban, az adatbázis-használatban, értesülnek-e 

a rendezvényekről, mennyire tartják fontosnak a Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat a 

Campus polgárai. A válaszadók elsősorban a Könyvtár helyben használatát választották 

látogatásuk céljául, azaz a tanulást, helyben olvasást, számítógép használatot. Leginkább heti 

és havi gyakorisággal látogatják a könyvtárt, szolgáltatásainkkal általában elégedettek a 

megkérdezettek. Négyest kapott az értékelő skálán a nyitva tartás, az eligazodás a nyilvános 

terekben, a szakirodalom minősége és olvasótermi elrendezése, valamint a könyvtárosok 

segítőkészsége, szakmai tudása. Közepest kapott a szakirodalom mennyiségi szempontból, 

illetve az idegen nyelvű szakirodalommal való ellátottság. Közepesnél rosszabb értékelést nem 

adtak. Ismét rákérdeztünk arra, hogy milyen formában szeretnének oktatásban részesülni a 

felhasználóink a szakirodalmi forráskutatás és forráskritika területén. 

A felmérés értékelését infografikus formában tettük közzé a honlapon és a közösségi 

oldalunkon. Cselekvési tervet dolgoztunk ki a felmérés során kapott eredmények javítása 

érdekében. 

 

 

Fontos küldetésnek tartjuk felsőoktatási könyvtárként elősegíteni a szakirodalmi források 

hatékony és eredményes felkutatásához nélkülözhetetlen keresési technikák és a forráskritika 

valamint a szakirodalmi hivatkozás elsajátítását. Kérdőíves felméréseinkben mindig 

rákérdezünk az ehhez kapcsolódó igényekre és elégedettségre. A téma korábbi, szabadon 

választható tárgyként való oktatása megszűnt 2011-re. Ekkor már a Kertészettudományi Kar 



 

39 
 

szakkörös képzései keretén belül kaptunk felkérést az irodalmazás oktatására. A 2013-as 

felmérés alapján úgy tűnt, hogy a gyors, célzott információ-átadás iránt van igény. A legtöbb 

hallgató a szakdolgozat/diplomamunka megírásához kért segítséget, a második legnépszerűbb 

az online szakirodalmi források bemutatása iránti igény volt. A felmérés eredményeképp 

hirdettük meg 2014-ben a Források a Gellért-hegyen 90 perces tréningeket, mivel válaszadóink 

inkább a csoportos konzultáció iránt érdeklődtek. Növekedett a felhasználóképzésben részt 

vevők száma, a 2013. évi felmérés során levont következtetések átültetése a gyakorlatba 

megtörtént, de nem minden esetben értük el a várt hatást. A legutolsó felmérés szerint a 

szakinformáció keresés oktatásán (21%) valamint az adatbázis ismertető tréningen (26%) fele 

annyian vennének részt, mint a szakdolgozat/diplomamunka írását elősegítő tréningen (43%). 

A legtöbben önként, a könyvtár által meghirdetett tréning keretében (50%) részesülnének 

oktatásban. Több éves tapasztalatunk és a tréningek értékelése alapján megállapítható, hogy a 

kötelező tanórai keretek közötti oktatási forma bizonyult idáig a leghatékonyabbnak, bár 

válaszadóinknak csak 25%-a venne részt ezen. 

 

Szakirodalmi képzést szakirányos BSc és MSc képzésben részt vevő hallgatóknak egyaránt 

tartunk. A képzés teljes körűvé tételét céloztuk meg, melyhez a specializáció és a kari vezetők 

támogatása volt szükséges. Kezdeményezésünk eredménye, hogy 2017-ben 27 alkalommal 393 

hallgató ismerhette meg a kertészeti, élelmiszeripari, tájépítészeti és környezetvédelmi 

elektronikus forrásokat, a szabályos irodalomjegyzék elkészítését, továbbá a levéltári 

forrásokat. A szakirodalom kutatás oktatása az a terület, ahol különösen fontosnak tartjuk a 

visszacsatolást. A tréningek, tanórák lezárása rövid, célzott kérdőívvel történik, „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. 

50%

25%

24%

1%

Könyvtári tréning formája iránti igény, 2017

Önkéntesen, a könyvtár által
meghirdetett tréning
keretében.
Kötelező tanórai keretek
között.

Önkéntesen, a hallgatótársak
által szerveződve, könyvtáros
szakértővel tartva.
Egyéb



 

40 
 

 

 

A levéltárvezető a Kertészettudományi Karon az „Agár- és kertészettörténet” című tantárgy 

keretében a Budai Campus épített örökségéről rendszeresen tart előadást az MSc-s hallgatók 

számára. Továbbá bekapcsolódott a szakirodalmi oktatásba az intézménytörténet és a levéltári 

források bemutatása kapcsán. 

Az Egyetem oktatói részére csoportos és egyéni konzultációkat tartunk az MTMT 

használatával kapcsolatosan. 2017-ben 21 alkalommal 15 fő részére tartottunk képzést.  

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

MTMT adatbázis összesített adatok: 

 

A hallgatói jelenlétet dokumentáljuk minden oktatási forma esetében. A használóképzés 

statisztikája szerepel az éves jelentéseinkben. 

2017 
Élelmiszertudományi 

Kar 

Kertészettudományi 
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Tájépítészeti 

és 

Településtervezési 
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Budai 

Campus 

összesen 

regisztrált 

tanszékek száma 
18 27 8 53 

regisztrált 

szerzők száma 
207 289 86 582 

közlemények 

száma 
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Közösségépítő és marketing céllal tudatosan kezdtünk rendezvényeket tartani az erre 

alkalmas, felújított épületben.  

Külső közvetlen partnereinkkel számos új közös projektet szervezünk 2010 óta: 

 alumni rendezvények 

 tudományos konferenciák 

 kiállítások 

 könyvbemutatók  

 hallgatói minikonferencia 

 elsőéveseknek könyvtár- és szolgáltatás bemutató séta 

 tankönyvbörze 

 filmvetítés 

 arbortakarítás 

Az általunk szervezett és a társszervezőként jegyzett rendezvényeinkről részletesen 

beszámolnak az éves jelentéseink, nyomon követhetők Vendégkönyvünkben.  

A teljesség igénye nélkül néhány projektünk az elmúlt évekből:  

 „Tanintézettől az Akadémiáig” című állandó intézménytörténeti kiállítás, 2015 

A Campus főépületében a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégiummal együttműködésben 

létrehozott kiállítás. Ez több hétig tartó szoros szakmai munkát jelentett a tájépítész 

hallgatókkal. 

 Rajzverseny, 2013  

A Könyvtár új elektronikus 

arculatának megtervezésében 

vettek részt a hallgatók az őszi félév során a TTK 

Kertművészeti Tanszék oktatásán belül. A pályázati 

műveket kiállítottuk az olvasóteremben. Az első 

helyezett grafikát felhasználtuk céljainkra. 

 

 „Hallgatói minikonferencia”, 2017  

Az Európai Hulladékcsökkentési Héten az 

élelmiszerpazarlás témában a hallgatók részére 

szervezett minikonferencia, ahol a vállalkozó kedvűek 

bemutathatták kutatásaikat. 

Sikeres hagyományteremtő program volt, felkeltette 

https://entzkonyvtar.wordpress.com/2013/02/23/kiallitas-3/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/2017/11/17/europai-hulladekcsokkentesi-het-2/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/2013/01/21/rajzverseny/
https://entzkonyvtar.files.wordpress.com/2017/11/2017_eu-i_hulladekcsokkentesi_het_poszter1.jpg?w=1092&h=1544
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a diákság érdeklődését, így a jövőben is teret kívánunk adni a hallgatói teljesítmények 

bemutatásának. 

 „La nostra Italia”, 2013 

2010 óta 14 kamara kiállítást szerveztünk, melyek az intézménytörténethez, az Egyetem 

jubileumi évfordulóihoz kötődnek. Előfordult, hogy egyéb apropó kapcsán szerveztünk 

kiállítást, mint 2013-ban, amikor a retrospektív konverzió során kezünkbe került olasz nyelvű 

és témájú értékes szakirodalmat mutattunk be a Magyar–Olasz Kulturális Évad keretén belül. 

A kiállítás „A mi Itáliánk – Olaszország egy magyar egyetemi könyvtár gyűjteményében; 

könyvek, folyóiratok, diplomamunkák, akadémiai kapcsolatok iratanyagai tükrében” címmel 

jött létre. 

kiállítások 

 „Biodiverzitás a Soroksári Botanikus 

kertben” című könyv bemutatója, 2016 

2010 óta 5 könyvbemutatót tartottunk. A 

Budai Campus tudományterületein írt műveket 

mutatjuk be általában szerzői felkérésre. 

Emlékezetes a KTK Növénytani Tanszék és 

Soroksári Botanikus Kert, valamint a Magyar 

Biodiverzitás-kutató Társaság kutatói által írt 

szakkönyv bemutatója, melyet nagy érdeklődés 

övezett. Legutóbbi könyvbemutatónk dr. Bodor 

Péter adjunktus kezdeményezése volt, aki az 

állományunk értékes, ritka, muzeális 

ampelográfiai szakirodalmát mutatta be 

szakértőként. 

könyvbemutatók 

 

  

https://entzkonyvtar.wordpress.com/2016/05/12/meghivo-3/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/?s=ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s&submit=Keres%C3%A9s
https://entzkonyvtar.wordpress.com/?s=%C3%B6nyvbemutat%C3%B3&submit=Keres%C3%A9s
https://scontent.fbud2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14650099_650263555145930_119300060758000618_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ba09a6f5cd16381664e93f56b31899fe&oe=5B795C64
https://entzkonyvtar.wordpress.com/2018/03/28/konyvoriasok/


 

43 
 

A 2012-ben elindított alumni programunk 

lényege, hogy meghívjuk beszélgetésre 

Egyetemünk olyan egykori hallgatóját, aki 

tanult szakmájában dolgozik és ért el 

eredményeket. Vendégünk volt az évek során 

többek között Alföldy Gábor Europa Nostra-

díjas okleveles táj- és kertépítész mérnök, 

Fekete-Szabó György élelmiszeripari 

üzemmérnök, a Dreher Sörgyárak Zrt. 

beruházási és kockázatkezelési vezetője. A 

program felkeltette az érdeklődést a Campuson 

az intézménytörténet iránt is, és 2015-ben két 

irányba fejlődött tovább: 

 

a) A “Kertek, földi egek – könyvtári esték 

“ címmel a SZIE KETK 

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai 

Tanszékkel és a Garden Kft-vel 

együttműködésben szervezett program célja a 

kertész és tájépítész szakma múltjának és 

jelenének bemutatása egy-egy kiváló 

szakember életútján és munkásságán keresztül, 

hogy elősegítsük a hallgatóság jövőképének 

erősödését, szakmai kapcsolatainak bővülését. 

A szorgalmi időszakokban havonta egy 

beszélgetést tartottunk, olyan neves, idős 

szakemberekkel, mint Mőcsényi Mihály, Tóth 

Imre, Szalai József. 

 

b) Megtartva az eredeti elképzelést, évente 

egy alkalommal „Ő is itt végzett!” címmel 

fiatal, sikeres, alumni hallgató mutatkozik be az 

ifjúságnak. Múlt évben Syposs Zoltán, a Coca-

Cola Hellenic Bottling Company QSE (Quality, 

Safety and Environment) vezetője volt a 

vendég, idén a 2017-es év agráremberét, Mutsy 

Árpádot, sikeres gombatermesztőt, a Bio-Fungi 

Kft. tulajdonosát tervezzük meghívni.  

  

https://entzkonyvtar.wordpress.com/page/2/?s=besz%C3%A9lget%C3%A9s&submit=Keres%C3%A9s
https://entzkonyvtar.wordpress.com/2017/11/30/o-is-itt-vegzett/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/2017/02/23/4625/
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Rendezvényeinken jelenléti ívet adunk körbe, és regisztráljuk a résztvevők létszámát. Az 

adatok és a tapasztalatunk egybevág a használói igényfelmérés során kapott eredményekkel.  

 

A legnépszerűbbek a zöldkönyvtári program során meghirdetett rendezvények. Az alumni 

beszélgetéseink csak akkor érnek el nagy létszámú jelenlétet az egyetemi hallgatók részéről, ha 

ismert előadóról van szó, vagy ha egy tantárgyhoz kötődően, oktatói rászervezéssel valósulnak 

meg. Az évek során megismertük a saját szervezeti működésünk határait is a rendezvény 

szervezés szempontjából. Mindezeket, és a rendezvényeink erkölcsi, küldetési értékét, továbbá 

az egyetemi oktatók irányából érkező nagy érdeklődést figyelembe véve folytatjuk a 

programokat, de a rendezvények számát csökkentettük 2018-ban. 
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Könyvtárunk beiratkozott olvasóinak száma a Campus hallgatói létszámának függvénye. 

Használói mutatóink 2016-ig nőttek. 

 

A személyes használat az egyetemi oktatás periodikusságát követi. A gyakorlatorientált 

képzések miatt a szorgalmi időszakban magasabb a látogatottság a vizsgaidőszakhoz képest. 
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A látogatottság növelése érdekében a 2011-es tanévkezdéskor az elsőéves hallgatók számára 

szervezett könyvtári bemutatkozást szerveztünk, melynek során lehetőség volt beiratkozásra is. 

A gólyák szervezett fogadásának köszönhetően emelkedett az ősszel beiratkozott hallgatók 

száma. 2015-ben a Tájépítészeti Kar a Neptun rendszerről tartott oktatását is egybekötötte a 

szervezett könyvtárbemutatóval, ez volt a legeredményesebb tanévkezdés az első éves 

beiratkozók száma szempontjából. 

 

A diagram jól érzékelteti, hogy a program bevezetése óta növekedett az elsőéves hallgatók 

beiratkozása. Az elsőévesek beiratkozása az őszi féléven belül szinte 90 %-ban a félév első két 

hónapjában történik. Nagyon fontosnak tartjuk ezt az első napokban történő 

bemutatkozásunkat, hogy az új hallgatók személyes pozitív benyomást szerezve visszatérő 

vendégeink legyenek. A HÖK közreműködése nélkül ezt a programot nem tudjuk kivitelezni. 

Ha az együttműködés hiányában a program elmarad, a beiratkozások száma visszaesik, mint 

ahogy történt 2012-ben és 2017-ben. 

Automata személyforgalom számláló hiányában időszakosan vizsgáljuk a látogatottságot. 

2010 óta szinte minden évben végzünk látogatottsági vizsgálatot az őszi szemeszterben és pár 

éve a tavaszi félévben is. Ekkor négy héten át számoljuk a belépők, illetve az olvasótermet és a 

géptermeket használók számát. A látogatottság heti eloszlása a hallgatók óralátogatási 

szokásával korrelál: csütörtöktől fokozatosan csökken. A szombati nyitva tartásunk 

haszonélvezői leginkább a levelezős hallgatók és a külső használók. 
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A könyvtár napi látogatottsága a déli és a délelőtti órákban a legmagasabb, majd délután 

folyamatosan csökken. A tapasztalataink és a hagyomány alapján alakítottuk ki az új épületben 

a nyitva tartás rendjét. A statisztikai felmérés és a felénk érkezett szóbeli igények és 

tapasztalatok alapján írtuk ezt felül 2013-ban. A nyitást korábbra tettük 1 órával, és a péntek-

szombati nyitva tartást rövidítettük le. A 18 óra utáni nyitva tartás nem indokolt, bár a használói 

felmérések szerint a hallgatók szívesen vennék a zárás időpontjának kitolását. 

Nem jellemző, hogy a vizsgaidőszakban megnőne a látogatottság. 

 

A számítógépes termekben a Nyelvi Központ óráin kívül más tanórák is zajlanak, így az 

ezek kihasználtságát mutató adataink nem tisztán könyvtári használatot jeleznek. Az elmúlt 

évek tendenciája, hogy a tanórákon kívüli használatuk csökken, a felhasználók szinte kivétel 

nélkül saját készüléket használnak: laptopot, notebookot, okostelefont.  

Az olvasótermünk kihasználtsága nőtt az évek során. Végeztek azok a hallgatói évfolyamok, 

amelyek negatívumként élték meg a könyvtár elköltözését a központi épületből, az újonnan 

érkező hallgatóknak pedig már természetes, hogy a Budai Campus pavilonszerű épület 

együtteseinek egyike a könyvtár. Az olvasóterem látogatottsága a képzések sajátos, gyakorlati 

jellegét tükrözik: a szorgalmi időszakban nagyobb a kihasználtság, és függ a gyakorlati hetek 

számától, idejétől is. 

Jelenleg a tanszéki könyvtárak leltározása az a plusz munkafolyamat, amely révén az összes 

tanszékkel intenzív a kapcsolatunk, és formálhatjuk a rólunk kialakult képet. 

A látogatottságon az állomány korszerűsítésével, a felhasználóképzés modern formáinak 

rendszeresítésével és az érdeklődésre számot tartó rendezvényekkel tudunk javítani. 
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A fentiekkel ellentétben, a távhasználat emelkedő tendenciát mutat. A honlap látogatottsága 

nőtt az előző évhez képest, a napi átlag megtekintés 2017-ben 56 db volt. 

 

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

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. 

 

OPAC katalógusunkat legtöbben októberben, februárban, novemberben és májusban látogatták, 

a legtöbb keresést szintén októberben, februárban, novemberben és májusban végeztek. A 

grafikonon látható, hogy a könyvtár zárva tartási ideje alatt is számosan kerestek 

katalógusunkban. 
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Az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredménye, hogy a Budai Campus szervezeti egységei 

csakis a Könyvtáron keresztül szerezhetik 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. A beszerzés rendjét a Könyvtár Dokumentumbeszerzési szabályzata 

tartalmazza. 

A költözést megelőzően a már évekkel korábban elkezdett állományapasztást 

felgyorsítottuk. Az apasztást 

folyamatosan végezzük azóta is, mivel 

az új raktár kapacitása szűkebb, viszont 

a tanszéki visszaadott dokumentumok 

száma nő. Figyelembe véve a tanszéki 

állományrevíziót és a dokumentumok 

elavultságát, ez a munka folytatódni 

fog, előre láthatólag 2020-ig. 

Összességében az állományunk 

korszerűbb és fenntarthatóbb lett. 

 

 



 

51 
 

 
 

Részesülünk a Márai-program, az ODR pályázat juttatásaiból, ajándékoznak részünkre volt 

hallgatóink és oktatóink dokumentumokat.  

Könyvtárunk gyűjti a Budai Campuson keletkezett szakdolgozatokat és diplomamunkákat. 

Az OSZK-ból érkező köteles példányok mellett ez teszi ki a kötelezően beérkező 

dokumentumok nagy részét. 2011 óta elektronikusan fogadjuk ezeket a dokumentumokat, 

korábban a BCE Szakdolgozati Archívumba töltöttük fel őket, jelenleg a Könyvtárunk 

tárhelyére kerülnek. Elérésük a könyvtári katalóguson keresztül történik, a bibliográfiai leírásba 

illesztjük be a diplomamunkák egyéni linkjét, melyet csak a könyvtári intranet hálózaton belül, 

egyetemi munkaállomásokról érhetnek el a felhasználók.  

A könyvek vásárlására fordított összeg és az átlagárak változók. Az eltérések magyarázata a 

források esetlegessége és a beszerzett idegen nyelvű szakirodalom magas ára. 
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A kölcsönzött dokumentumok és a kölcsönzési tranzakciók száma az országos trenddel 

megegyezik: csökkenő tendenciát mutat. 
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Könyvtárközi kölcsönzéseink statisztikáját az Évi jelentéseinkben lehet megtekinteni. A 

hozzánk érkező könyvtárközi kérések száma nőtt az állományunk retrospektív feldolgozásának 

előre haladásával. Az online katalógusban még nem található dokumentumok retrospektív 

konverzióját autopszia alapján kezdtük el 2010-ben. A munkában részt vett a munkatársak nagy 

része, így elmondható, hogy mára az állomány nagy része online elérhető. A könyvtár 

épületében található állományrész tervszerű retrospektív feldolgozását 2014-ben 

felfüggesztettük a revízió idejére. Ez a munka jelenleg a tanszéki revízió során folytatódik. A 

diagram mutatja, hogy az eredetiben kért dokumentumok, elsősorban könyvek száma nőtt a 

retrospektív feldolgozás előre haladtával. 
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Könyvtárunkban nincs múltja a dolgozói elégedettség kérdőíves vizsgálatának. 2016-ban 

végeztünk első alkalommal dolgozói elégedettségmérést kérdőív formájában, melyet 9 

munkatársunk töltött ki. Az elégedettségi vizsgálat eredménye minden kollégánk számára 

elérhető. 

A munkatársak 78%-a elégedett munkahelyünk berendezésével, a környezet kialakításával. 

A munkatársak jelentős része úgy értékeli, hogy képességeinek megfelelő munkakörben 

dolgozik, csupán egy fő nem érezte a „helyén” magát. A kapott feladatok és a tudás szinkronban 

van a szervezetünkben a munkatársak csaknem 90%-a szerint, csak egy fő közepesen elégedett 

ezen a téren. A munkahelyi leterheltség területe vegyes képet mutat, két kollégánk is 

tökéletesen elégedetlen, tehát nagyon leterheltnek érzi magát, míg a kollegák 44,4%-közepesen 

elégedett, s csak egy fő maximálisan elégedett. A munkatársaink nagy része, 7 fő érzi úgy, hogy 

kezdeményezései megvalósulnak. 

A továbbképzések lehetőségét vizsgálva kiderült, hogy csupán a munkatársak fele elégedett 

ezen a téren. A legtöbb dolgozó nyelvtudását, informatikai ismereteit szeretné fejleszteni. A 

könyvtárszakmai tudás és a kiadványszerkesztés is érdekelné a kollegák harmadát. 

2010 óta 11 képzésen vettek részt munkatársaink, melyek a webes kompetencia és a 

minőségügyi ismeretek terén nyújtott fejlődési lehetőséget.  

A felmérés eredményeként jött létre Könyvtárunk továbbképzési terve, amit megelőzött a 

munkatársak konkrét képzési igényeinek megkérdezése 2017 tavaszán. Ennek értelmében 

szerveztük meg a 2017. évi angol nyelvi kurzust és a belső informatikai képzést. A jövőben 

anyagi forrást kell teremtenünk a költségvetésben arra is, hogy rövidebb, szakmai nyelvtudással 

kibővített társalgási tréningeket tudjunk szervezni az olvasószolgálatban dolgozók számára. A 

Könyvtár 2017-2018-as képzési tervét már úgy alakítottuk ki, hogy legalább egy-egy munkatárs 

évente részt vehessen a Könyvtári Intézet továbbképző kurzusain. Az elmúlt időszakban a 

minőségirányítás területére fókuszáltunk, de más irányú továbbképzéseket is támogatni 

szükséges. 

Az anyagi elismerés mértékét a Könyvtár dolgozóinak 65%-a elfogadhatatlannak találja. 

Megoldást csak a kormány központi béremelése, a könyvtáros életpálya modell elfogadása 

jelentene a szakmában.  

A túlnyomó többség szerint a vezető kifejezetten ösztönöz a kreatív munkavégzésre, és 

elismeri munkánkat. Bevonja a munkatársakat a szakmai döntésekbe, meghallgatja 

véleményünket. Nyolc kollegánk bizalommal fordul hozzá, ha személyes gondjai nehezítik a 

munkavégzését. 

A kollégák úgy ítélik meg, hogy megbecsüljük, elismerjük egymás munkáját, míg a 

Campuson belüli elismertség korántsem ilyen kedvező a munkatársak harmada szerint.  

A munkahelyi légkörrel elégedettek a munkatársaink, és egymás segítségére is 

számíthatunk, derül ki a felmérésből. Örvendetes, hogy a munkahelyen kívüli közös 

programokat is pozitívan értékeltük. 
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A felmérés hatására intézkedéseket tettünk és javítottunk a belső kommunikáció rendszerén, 

a belső és a külső képzések iránti igények kielégítésében. A kérdőíves gyakorlatot folytatjuk, 

mert ez objektív visszajelzési lehetőség a munkatársak részére. 

A munkahelyi elégedettség kérdőíves vizsgálata új módszer Könyvtárunkban. Az eredmény 

egészében pozitív, komoly problémára nem derítettek fényt a válaszok. Tovább fogunk 

dolgozni a kérdőíven, és rendszeressé tesszük a felmérést, a PDCA elvnek megfelelően. 

A vizsgálat eredményeit támasztja alá a minimális munkaerő-fluktuáció. 2010 óta csak két 

munkatársunk távozott önként a kollektívából, és közülük csak egy fő volt könyvtáros. A 

rendelkezésünkre álló álláshelyeket eddig mindig sikerült betöltenünk szakemberekkel. A 

hiányzások és betegszabadságok nyomon követhetőek a munkaügyi adminisztráció révén. Egy 

munkatársunk esetében volt kirívó a túlzott betegszabadság igénybe vétele, ő jelenleg már 

fizetés nélküli szabadságon tartózkodik. Megoldhatatlannak bizonyuló panasz nem történt a 

munkatársak részéről sem a vezetés, sem a kollektíva irányába. 

A pozitív munkahelyi légkört elősegítik a kikapcsolódást és csapatépítést szolgáló 

alkalmaink, az összejöveteleink és a kirándulások. 

A munkatársi közösségünk eseményei 2010 óta: 

 7 saját szervezésű kirándulás 

 5 Budai Campus kirándulás 

 9 MKE kirándulás 

 tanévzáró és tanévkezdő összejövetelek 

 a karácsony és az újév ünneplése 

 születésnapi köszöntések 

2012-ben szerveztünk első ízben tanulmányi kirándulást. Úticélunk a Pannonhalmi Apátság 

volt, ahol megtekintettük az apátságot: a bazilikát, a könyvtárat, a gimnáziumot, a pincészetet. 

A munkatársak döntő része részt vett a kiránduláson, mely szakmai és szabadidős értelemben 

egyaránt nyújtott élményeket. A továbbiakban is igyekeztünk olyan látnivalókat megtekinteni, 

amelyek hasznosak számunkra és a feltöltődést is szolgálják. Idén Mőcsényi Mihály professzor 

emlékére a Fertődi Eszterházy kastélyt és parkját szeretnénk meglátogatni. A kirándulásokra 

nem lehet kötelezni a munkatársakat, de az a tapasztalat, hogy a Budapesten és környékén 

szervezett programokra a legtöbb kolléga szívesen eljön, ezeken veszünk részt a legnagyobb 

létszámban.  

  

prof. emeritus Mőcsényi Mihály, 2017 

https://entzkonyvtar.wordpress.com/2017/04/20/ajanlo-18/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/2017/04/20/ajanlo-18/
https://www.facebook.com/pg/entzlib/photos/?tab=album&album_id=723686237803661
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A vezetés igyekszik pozitív légkör 

kialakítására a nehezebb vagy nagyobb lélegzetű 

témát érintő értekezletek során. 2015-ben az 

átfogó és mindenre kiterjedő minőségügyi munka 

megkezdésekor a felvezető megbeszélést 

munkareggeliként tartottuk meg, így oldva a 

témával szembeni ellenállást és a hangulatot. A 

módszer sikeres volt, később is alkalmaztuk. 

Legutóbb a tanév utolsó havi értékezletét zárta 

közös ebéd meglepetés tortával és biosalátával. 

A belső információáramlás javítása érdekében 

bevezetett új megoldások rendszeressé váltak, a következő felmérésünk valószínűleg meg fogja 

mutatni az eredményességét. Jelenleg a Google Calendar alkalmazás használatát vezettük be az 

olvasószolgálati beosztás és a munkahelyi jelenlét gyorsabb áttekinthetősége miatt. A cél, hogy 

azonnal legyen rálátásunk, ki hol végzi munkáját, ki van távol. Ez természetesen a kötelező 

munkaügyi adminisztrációt nem váltja ki, pusztán a gyors informálódás eszköze. Belső képzést 

tartottunk használatáról a bevezetés előtt. 

 

Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy tanuló szervezeti kultúrát sikerült létrehoznunk, a 

munkahelyi konfliktusainkat meg tudjuk oldani, és veszély fenyegetése esetén szorosan együtt 

tudunk működni. 
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A társadalmi esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvei érvényesülnek 

Könyvtárunkban. Elfogadjuk és betartjuk az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervében foglaltakat. 

Együttműködünk a kari, valamint az intézményi esélyegyenlőségi koordinátorral a 

fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek 

biztosításában. 

Könyvtári szervezetként felelős magatartást tanúsítunk az információs esélyegyenlőség és a 

környezet- illetve természetvédelem terén. Ez a társadalmi felelősségvállalás részét képezi 

Könyvtárunk stratégiájának. 

A társadalmi felelősségvállalás szempontjából az egyetemi oktatást segítő szerep mellett a 

zöldkönyvtári mozgalomhoz való csatlakozás és a digitális íráskészség fejlesztése terén 

kívánunk innovációt felmutatni. Az Egyetem szakterülete és a hallgatói irányultság evidens 

módon indította el a munkatársaink között eleve meglévő ökologikus szemléletet. Az elmúlt 

évek rendezvényei, kapcsolatai során megérett az idő arra, hogy hivatalosan is vállaljuk ez 

irányú elköteleződésünket. 

 

A könyvtárhasználókat igyekszünk tudatosan bevonni a zöldkönyvtári szemlélet 

alkalmazásába. Szelektíven és gazdaságosan gyűjtjük a hulladékot 2016 óta a Könyvtár zárt és 

nyitott tereiben egyaránt. Az energiatakarékosság jegyében felhívjuk a felhasználók figyelmét 

a számítógépek kikapcsolására a munka végeztével. A felesleges papírhasználatot úgy 

igyekszünk megakadályozni, hogy a reprográfiai szolgáltatások során az elrontott másolatokat 

is ki kell fizetni, a rontott, itt hagyott lapokat újra felhasználjuk belső célokra. A nyomtatók 

telepítése az irodai gépekhez gazdaságos üzemmódban történt. A munkafolyamatok során a 

nyomtatás helyett minden dokumentumot elektronikus formában elmentünk, így igyekszünk 

elkerülni a felesleges nyomtatást. Szerencsére elmondható, hogy a munkatársaink szemlélete 

egyáltalán nem pazarló, és a könyvtárhasználók döntő része tanulmányaiból fakadóan is 

fogékony arra, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után.  

Zöldkönyvtári deklaráció 

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. 

https://szie.hu/sites/default/files/files/Eselyterv_modositott.pdf
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Igényesek vagyunk környezetünkre, óvjuk az 

arborétumot. Idén második alkalommal 

működtünk együtt a hallgatókkal az épület 

környékének takarításában. Tavaszi akciónk volt 

a virágládák növényzetének megújítása, amit 

egyik kolléganőnk szervezett a Budai 

Kertcentrum növényfelajánlásának köszönhetően. 

Örömünkre szolgált, hogy a hallgatók 

bekapcsolódtak a projektbe, mind az ültetés, mind 

a növények gondozása során.  

 

 

Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéséhez 2016-ban. Az első 

vállalásunk a szelektív hulladékgyűjtés megkezdése, és bolhapiac szervezése volt a feleslegessé 

vált, de használható tárgyak újrahasznosítására. 2017-ben fogalmazódott meg, hogy a hallgatók 

bevonásának jó módja lehet a Hallgatói minikonferencia szervezése. A konferencia résztvevői 

között hallgatóink mellett jelen voltak a NÉBIH munkatársai, valamint a Baár-Madas 

Gimnázium biológia vezetőtanára és diákjai. A programnak utóélete is lett, mivel az előadók 

közül ketten színvonalas előadást tartottak a Baár-Madas Gimnázium Öko-és Egészségnapján. 

Egy munkatársunk 2018 tavaszától önkéntes munkát végez a Budai Arborétum Biokert - 

Közösségi oktató-, és bemutatókertjében. http://okogazd.kertk.szie.hu/biokert 

 

 

  

Virágládák átültetése, 2018 

https://www.bmrg.hu/node/9569
http://okogazd.kertk.szie.hu/biokert
https://www.facebook.com/entzlib/photos/pcb.935359063303043/935356686636614/?type=3&theater
https://www.facebook.com/budaiarborbiokert/
https://entzkonyvtar.wordpress.com/?s=Eur%C3%B3pai+Hullad%C3%A9kcs%C3%B6kkent%C3%A9si+H%C3%A9t&submit=Keres%C3%A9s
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Ma már korszerű könyvtári szolgáltatások nyújtása elképzelhetetlen minőségmenedzsment 

nélkül. Könyvtárunk 2010-ben elindult azon az úton Stratégiai tervének kidolgozásával, amely 

a minőségmenedzsment tudatos alkalmazására épít. A könyvtár gyakorlati működését addig is 

a TQM filozófia határozta meg, de ez inkább ösztönösen, személyektől kiindult alkalmazása 

volt a szemléletnek, a teljes szervezet egészére nem volt jellemző. Szakmai beszámolónk 

megmutatja, hogy az elmúlt nyolc évben hatalmas erőfeszítéseket tettünk a felhasználók 

igényeinek kiszolgálása érdekében a megváltozott körülmények között – gondoljunk itt a 

költözésre és az új épülettel együtt járó feladatokra, illetve felelősségre, a gazdasági erőforrások 

lehetőségeinek beszűkülésére és a különféle szervezeti átalakulásokra.  

A szervezeti önértékelést önmagunkkal való szembenézésként éltük meg. Rávilágított arra, 

hogy Könyvtárunk, mint szervezet ellátja feladatait, jól reagál a környezeti kihívásokra, 

azonban hiányosságok mutatkoznak bizonyos területeken. A minőségi fejlődéshez szükség van 

még a folyamatok megfelelő és praktikusan használható dokumentálására, a belső és a külső 

kommunikáció fejlesztésére. Több területen a kezdő lépéseket tettük meg csupán, így a 

ciklikusság és az eredmények még váratnak magukra. A minőségmenedzsment átfogó, 

következetes alkalmazása azonban meghatványozhatja erősségeinket, ezáltal az elérhető 

eredményeket is. 

Bebizonyosodott, hogy munkatársaink rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek 

ahhoz szükségesek, hogy a Könyvtár haladni tudjon a fejlődés útján: lojálisak az intézményhez, 

képesek alkalmazni a benchmarking technikákat, kreatívak, szakmailag felkészültek, egymást 

segítik.  

A tőlünk független körülmények romboló hatását idáig kivédtük. Bízunk abban, hogy ez a 

jövőben is így lesz, illetve a könyvtáros szakma erkölcsi és anyagi elismerése javulni fog. 

 

ELTE Füvészkert, 2016 

https://www.facebook.com/entzlib/photos/a.508341249338162.1073741828.508333996005554/631967503642202/?type=3&theater



