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főkönyvtáros



• megismertetés,

• igénykeltés,

• szolgáltatás
a sikeres tanulmányok érdekében…

Alapvetően a hallgatón múlik, hogy eljön-e számára 

a diplomaosztó pillanata - a könyvtár „csak” 

segítséget nyújt ehhez szolgáltatásai révén…

Rajta vagyunk,

hogy legszebb lábbeliteket

felvehessétek ☺

Diplomaátadó ünnepség, 2020.07.03. 

Végzős hallgatók tutorkalap-röptetése 

(fotó Szabó P.)



- szakirodalmi, szakmai információs támogatás az egyetemi központban az oktatás, 
kutatás és szakfeladat-ellátás területein

- társadalmi szolgáltatás nyilvános lakossági szakirodalmi ellátás nyújtásával



1. Költséghatékonyság: vásárlás helyett kölcsönzés
- a fogyasztó számára minimális tagsági díj a szolgáltatói költségekhez képest

2. Dokumentum-koncentráció: sok fontos egy helyen
- a legtöbb, tanuláshoz szükséges dokumentum rendelkezésre áll

3. Infokommunikációs eszközök használata
- számítógépek és szkennerek használata, e-book olvasó eszköz kölcsönzése…

4. Tájékoztatás, információs tanácsadás
- segítség az eligazodásban, szakkönyvek kiválasztásában, témakutatásban…

5. Szolgáltatásközvetítés (pl. könyvtárközi kölcsönzés)
- dokumentumok beszállítása más könyvtárakból, 

6. Formátumkonverzió: scannelés, másolás, nyomtatás
- fekete A4 = 15 Ft/oldal, A3 = 30 Ft/oldal; színes A4 = 100 Ft/oldal, A3 = 200 Ft/oldal

7. Együttműködési helyszín (kollaborációs tér)
- csoportos tanulási, gyakorlási lehetőség, időtöltés ☺ Tervezett módosítás 2022 őszén:

nyomtatás ingyenessé tétele (fekete kivitelben és 

limitált mennyiségben)



• Amit nyújtunk:

• Amit sajnos nem tudunk: 
mindenkinek, mindig minden tanirodalmat biztosítani 
(a tanirodalmak beszerezhetősége, hozzáférhetősége igen eltérő, különösen a kereskedelmi

forgalomban már nem elérhető, vagy épp nagyon új irodalmak beszerzése problémás,
de a hirtelen növekedő kölcsönzési igény is lassabb hozzáférést okozhat)

tájékoztatás, kutatási segítség, egyéni
információs mentorálás, tanácsadás
eligazítás az „információs dzsungelben”

dokumentum-ellátás
a képzési ismeretterületeken

eszközháttér, infokommunikációs és 
reprográfiai szolgáltatások

TÁVOLRÓL IS!

- telefonon, e-mailben,

- online (pl. videochat)

RÉSZBEN TÁVOLRÓL IS!

- tartalomszolgáltatók révén

- részletek digitalizálásával

HELYBEN

- sajnos, ezeket nem 

tudjuk másként nyújtani



A hallgatók életritmusához igazított, kettős nyitvatartási rend.

Szorgalmi 
(oktatási napok és ZH hét)

Tanszüneti
(vizsgaidőszak, nyári szünet)

Hétfő – csütörtök: 8.00  - 17.00 8.00  - 16.00

Péntek: 8.00  - 14.30 8.00  - 13.00

Szombat: 10.00 – 13.00* ZÁRVA

* Levelezősök támogatására bevezetett 3 órás szombati nyitvatartás.

Ebben az időszakban a levelezős hallgatók számára

szolgáltatási elsőbbséget biztosítunk, de természetesen

minden könyvtárlátogatót kiszolgálunk…

Tervezett módosítás 2022 őszén:

8.00 – 16.00 (tanszünetivel azonos)





12.000 könyv, ebből 4.000 tanirodalom

1142 kutatható szakdolgozat (2009-2021 között keletkezettek)

16 friss folyóirat és 30 kiadvány 90 régebbi évfolyama
(2010-2020 közöttiek – legfeljebb 10 éves megőrzés!)

120 elektronikus, hangzó és AV dokumentum
(főleg nyelvi hanganyag és adatbázis jellegű tartalom CD/DVD hordozón)

= kicsi, de elég friss,
képzésközpontú állomány



• tantárgyi útmutató (követelményleírás) tartalmazza

• első foglalkozáson az oktató ismerteti, hozzáférhetővé teszi (pl. Neptunban)

• minden tantárgynak van legalább egy kötelező irodalma

• az órai feldolgozottság eltérő (prezentáció, magyarázat stb.)

• a könyvtár katalógusából könnyen megtudhatod, hogy kölcsönözhető-e ☺

Példa: Gazdasági jog (tárgykód: ZEGTGAB112J)

Kötelező irodalom:

Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog az új Polgári törvénykönyv után. 

Budapest: Typotex Kiadó, 2014.

Ajánlott irodalom:

Vékás Lajos (szerk.): A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. 

Budapest: Typotex Kiadó, 2013.

Nochta Tibor: Társasági jog. Pécs: Dialóg Campus, 2011.



• nappalis hallgatóink számára ingyenes
• levelezős hallgatóink számára (jelenleg még) 400 Ft/év = kb. 1,5 gombóc fagyi ára

lakossági felhasználóknak a tagsági díj 

teljes áron évente 1.600 Ft 
(külsős diákoknak 50% kedvezmény = 800 Ft)

A díj 365 

napra 

érvényes…



Látogatók számára ingyenes:
• helyben történő használat

csak egyes gyűjtemények használata ingyenes 

(pl. e-dokumentumok, e-szakdolgozatok

használata nem tartozik ide)

• katalógushasználat
(kizárólag az erre fenntartott számítógépeken)

• tájékoztatás a szolgáltatásokról
(felvilágosítás a könyvtárról, tevékenységéről,

a gyűjteményről…)



Beiratkozással igénybe vehető:
• minden dokumentum helybeli használata

• kölcsönzés (egyszerre maximum 7 db)

• könyvtárközi kölcsönzés
• költsége a konkrét feltételektől függ

(ingyenes is lehet)

• PC-használat webes kutatáshoz, tanuláshoz

• szkenner használata

• részletes tanácsadás, mentorálás

• dokumentum előjegyzés
• csak kölcsönzött dokumentumokra (maximum 5 műre),

e-mail kiértesítéssel



• szerződéses kapcsolat létesítése

a Szolgáltató és Felhasználó között (ÁSZF alapján)

• feltételei:

• személyi adatok rendelkezésre bocsátása

(a hallgatók adatait Neptunból emeljük át)

• tagsági nyilatkozat

-> Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása

• használati feltételek elfogadása, ide értve az 
adatkezelést (GDPR),

• késedelmi és kártérítési felelősség vállalása,

• a Szabályzat változásainak követése olvasói 
kötelezettség

Fájni fog? Nem. Tényleg!

Még egy szúnyogcsípésnyit se ☺



• eltérő határidők: 5, 20 vagy 30 kölcsönzési nap (= 7, 28, 42 naptári nap, ami 1x vagy 3x hosszabbítható)

• online olvasói felületen mindig láthatók a kölcsönzések (cím, kölcsönzés, lejárat, hosszabbítások)

• hosszabbítást a határidő lejárata előtt 3 nappal lehet kezdeményezni

• lejárat előtt 3 nappal e-mail emlékeztető értesítés a közeledő lejáratról (célszerű figyelni leveleinket!)

• más olvasó által előjegyzett dokumentum nem hosszabbítható

• késedelmes olvasó nem hosszabbíthat/kölcsönözhet a hátraléka rendezéséig



Webes katalógus
• Cím: https://opac.zek.uni-pannon.hu

• Olvasói állapot megtekintése, hosszabbítás és előjegyzés
• Automatikus e-mail üzenetek (közeli lejárat, késedelem stb.)
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https://opac.zek.uni-bge.hu/


Könyvtári webhely a ZEK honlapon
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https://konyvtar.zek.uni-pannon.hu

https://konyvtar.zek.uni-pannon.hu/


EISZ ajánló – remek tartalmak digitálisan
Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)

• célja a tudományos kutatás és felsőoktatás 
ellátása elektronikus információforrásokkal

• a kínálat intézményenként eltérő, 
előfizetett adatbázisok a könyvtár honlapján

• hazai és nemzetközi adatbázisok tartalmai

• jelentős mennyiségű teljes szövegű tartalom 
(cikkek, könyvek)

• Példa: MERSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű 
Szolgáltatás az Akadémiai Kiadótól)

• kontrollált hozzáférés: intézmény 
számítógépéről közvetlenül, máshonnan 
intézményi felhasználói azonosítással (PE-n 
KCA azonosítással) használható
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Tanácsok…
• Rajtad múlik, élj a könyvtári lehetőségekkel

előmozdít(hat)ja a sikeresebb tanulást

• Szabályok betartása, késedelem kerülése

 kíméli a pénztárcát és a kedélyállapotot…

• Időben kölcsönözz, hogy idejében tanulj ☺

• Kérj segítséget tőlünk! Kérdezz és kérdezz…

• Segítsd tapasztalatlanabb társaid a használatban!

A jóság „megtérül” (itt, vagy a „túloldalon” – de minimum jó érzés).
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Tudjuk, hová vezet a nem megfelelő kommunikáció…



Viszlát a könyvtárban…
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… vagy a kibertérben!


