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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. SZERVEZETI EGYSÉG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, ADATAI  

Hivatalos megnevezése: Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár 

Alapítás éve: 1828. 

Idegen nyelvű elnevezései:  

Central Library of Semmelweis University 

Zentralbibliothek der Semmelweis Universität 

Bibliotheque Centrale de l´Université de Semmelweis 

Címek: 

- Számlázási címe: 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. 

- Székhely, értesítési címe: 1088 Budapest, Mikszáth tér 5. 

- Külső telephely: Központi Könyvtár EOK könyvtára 

Jogállása: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóságának szervezeti 

egysége.  

Vezetője: A könyvtári igazgató. 

 
Funkció, jelleg: egyetemi könyvtár, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. 
 
 
 
1.2. ÜGYREND SZEMÉLYI HATÁLYA 

Vonatkozik a szervezeti egység közalkalmazottaira, illetve szerződéses (megbízási, önkéntes) 
jogviszonyban lévő személyekre. 
 
 
 
2. A SZERVEZETI EGYSÉG FELÉPÍTÉSE, BELSŐ STRUKTÚRÁJA 

2.1. SZERVEZETI EGYSÉG BELSŐ FELÉPÍTÉSE 

A Központi Könyvtár vezetője a könyvtári igazgató. 
A Központi Könyvtár részlegei:  
 

- Igazgatói Titkárság 
- Beszerzési Osztály 
- Szolgáltatási és Feldolgozási Osztály 
- Informatikai Osztály 
- Módszertani csoport 
- Gazdasági csoport 
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A Központi Könyvtár szakmai koordináló szerepet tölt be a 2 kari, 1 tanszékcsoporti és a tanszéki 

könyvtárak munkájában. 
 
Kari könyvtárak: 

- Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtár, 1088 Budapest, Vas u. 17. 
- FOK OC Könyvtár, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 

 
Jogelőd SOTE (ÁOK, FOK, GYOK) tanszéki könyvtárai: 

- tanszékcsoporti könyvtár 
- klinikai/intézeti könyvtárak 

 
 
2.2. A SZERVEZETI EGYSÉG VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA, HUMÁNERŐFORRÁSA 

 
A könyvtár személyi állománya: 22 fő (1 fő szülési szabadságon) 
Minden dolgozó szakképzettsége megfelel a munkaköri leírásban foglaltaknak.  
 
 
Státusz Követelmény Betölthető állás Betöltött állás 
Igazgató (1) Egyetemi felsőfokú végzettség 1 1 
Titkárság (1) Érettségi  1 1 
Beszerzési Osztály     
- osztályvezető (1) Felsőfokú szakirányú végzettség 1 1 
- munkatársak (1) Felső-vagy középfokú szakirányú 

végzettség 
2 1 

Szolgáltatási és 

Feldolgozási Osztály 
  

  

- osztályvezető (1) Felsőfokú szakirányú végzettség 1 1 
- munkatársak (8) Felső- vagy középfokú szakirányú 

végzettség, érettségi 
9 8 

Informatikai Osztály     
- munkatársak (2) Középfokú végzettség 3 2 
Módszertani csoport     
- munkatársak (3) Felsőfokú szakirányú végzettség 3 3 
Gazdasági csoport     
- csoportvezető (1) Felsőfokú szakirányú végzettség 1 1 
- munkatársak (1) Felsőfokú ill. középfokú 

szakirányú;  
1 1 

 
 
 
 
2.3. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS  

A Könyvtár alkalmazottai részt vesznek a szakmai konferenciákon, vándorgyűléseken, 

tanulmányutakon, melyeket lehetőség szerint a Könyvtár finanszíroz. SE-MK-M01 oktatási terv 2014 
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3. A SZERVEZETI EGYSÉG FELADATAI 

A központi szolgáltatói feladatokat ellátó szervezeti egység, nyilvános egyetemi könyvtár, amely 

tevékenységével a felsőoktatást, kutatást, gyógyítást szolgálja az Egyetemen oktatott és kutatott 

tudományok területén. 
- gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és 
- elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumait, 
- együttműködik más könyvtárakkal a hazai és külföldi információs rendszer felhasználása 
- érdekében, 
- összehangolja az egyetemi könyvtári hálózat tevékenységét és a könyvtári információs 

szolgáltatást, 
- az Egyetem könyvtári rendszerének működését koordinálja, ennek keretében szakmai 
- felügyeletet gyakorol a kari, illetőleg az egyes szervezeti egységeknél lévő könyvtárak felett. 

 
A fenti feladatoknak megfelelően: 
 
Az Igazgatói Titkárság feladatai: 

a. A Könyvtár adminisztrációs feladatainak megszervezése 
b. A Könyvtár vezetőjének munkájának támogatása 

 
A Beszerzési Osztály feladatai: 

a. A gyűjtőköri szabályzatnak (SE-KKVT-SZR-M04 Gyűjtőköri Szabályzat) megfelelően 

tervszerűen gyarapítja állományát 
b. A beszerzési szabályzatnak megfelelően végzi a szakirodalmi források beszerzését 
c. Az elektronikus forrásokat feldolgozza 
d. A források használatát monitorozza, javaslatot tesz a beszerzés 
e. Részt vesz a vonatkozó szabályzatok és jelentések készítésében 

 
 
A Szolgáltatási és Feldolgozási Osztály feladatai: 

a. a beszerzett állományt feldolgozza és a használat számára katalógusaiban, feltárja; 
b. a gyűjteményt megőrzi, gondozza; 
c. a Könyvtár állományát az olvasók rendelkezésére bocsátja kölcsönzés, könyvtárközi 

kölcsönzés, szaktájékoztatás, reprográfiai szolgáltatás (fénymásolás), valamint 

olvasótermeiben, helyben használat útján (ld. Tájékoztató füzet); 
d. együttműködik más könyvtárakkal és könyvtári hálózatokkal, különös tekintettel a 

könyvtárközi kölcsönzési tevékenységre, biztosítja más könyvtárak állományainak és 

szolgáltatásainak elérését, részt vesz az országos koordinációs feladatok kidolgozásában; 
e. ellátja az Országos Dokumentumellátó Rendszerben (ODR) szolgáltató könyvtárak számára 

előírt feladatokat; 
f. mint az ország legnagyobb állományú orvosi könyvtára, a Nemzeti Könyvtár megbízásából 

megőrző (archiváló) funkciót is teljesít, különös tekintettel a XVI-XIX. századi állományra; 

állományapasztást csak a megrongálódott példányok esetében végez; 
g. az országos nyilvántartások részére teljesíti bejelentési kötelezettségeit; 
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Az Informatikai Osztály feladatai 
a. Ellátja a könyvtár informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését 
b. Hozzáférést biztosít egyetemi polgárok részére az elektronikus adatbázisokhoz 
c. Működteti a könyvtári portált, valamint a könyvtári integrált rendszert 
d. Üzemelteti az egyetemi repozitóriumot 
e. Poszter nyomtatás szolgáltatást biztosít 

 
 
A Módszertani csoport feladatai: 

a. saját könyvtári hálózata, a társegyetemek és az orvosi alközponti könyvtárak számára 

tájékoztató kiadványokat készít; részt vesz a duplumok, fölös példányok könyvtárközi 

cseréjében; 
b. Az egyetemi kinevezési pályázatok, fokozatszerzési pályázatok (PhD, habilitáció) 

tudományos munkára vonatkozó részének ellenőrzése MTMT alapján. 
c. mint a Semmelweis Egyetem könyvtári hálózatának központja 

a. szervezi a hálózaton belüli könyvtári együttműködést és a könyvtári feladatok 

ellátását; 
b. a tagkönyvtárak külföldi folyóirat állományának beszerzési munkáját (elektronikus 

hozzáférések) monitorozza 
c. kezdeményezi az ésszerű gazdálkodásnak megfelelő koordinációs tevékenységet, 

különös tekintettel az idegen nyelvű folyóiratok beszerzésére; 
d. szakmai, módszertani tanácsadással elősegíti a tagkönyvtárak szakszerű működését, 

ellenőrzi tevékenységüket; 
d. tagkönyvtárak adatainak nyilvántartása (A decentralizált könyvtári szervezetben a 

tagkönyvtárak önállóan, saját leltári felelősség mellett végzik feldolgozó, állományapasztó 

tevékenységüket.) 
e. a hallgatókat (PhD hallgatókat is) rendszeresen oktatja a szakirodalmi forráskutatás 

módszereire, a Központi Könyvtár használatára; 
f. A Központi Könyvtár az orvostudomány, egészségügyi felsőoktatás, orvosi könyvtárügy 

szakterületen szakirodalmi és információs szolgáltatásokat végez és közvetít saját 

információbázisából. 
g. A Központi Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését 

segítő központi szakmai szolgáltatásokat igénybe veszi, és az orvostudomány, orvosi 

felsőoktatás, orvosi könyvtárügy szakterületen részt vesz a központi szolgáltatások 

megvalósításában 
 
A Gazdasági csoport feladatai 

a. Biztosítja a Könyvtár szabályzatoknak megfelelő gazdálkodását, fenntartja a likviditást  
b. Részt vesz a beszerzések megvalósításában 
c. Adatszolgáltatást biztosít a Könyvtár vezetője részére gazdasági döntéshozatalokban 
d. Végzi a Könyvtár épületével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat az egyetem releváns 

szervezeti egységeivel együttműködve 
e. Elkészíti a könyvtári pályázatok pénzügyi elszámolását 
f. Elvégzi a leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat 
g. Végzi a Könyvtár munkáltatói jogokkal kapcsolatos ügyintézését 
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Az MTMT operatív vezető feladatai: 
Ellátja a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) egyetemi feltöltésével kapcsolatos operatív 

vezetői feladatokat: 
a. Az MTMT egyetemi feltöltés koordinálása 
b. A működés szakmai felügyelete 
c. statisztika adatok szolgáltatása 
d. kari/tanszéki MTMT adminisztrátorok oktatása/továbbképzése 

 
 
4. A SZERVEZETI EGYSÉG BELSŐ MUNKAMEGOSZTÁSÁNAK RENDJE  

 
4.1. VEZETŐK FELADATAI, KIFEJEZETTEN A VEZETŐI TEVÉKENYSÉG TEKINTETÉBEN 

 
Beszerzésvezető: 

- Megszervezi a munkamegosztást a Beszerzési Osztály munkatársai számára. 
- Javaslatokat tesz a beszerzési munkafolyamatokat illetően. 
- Az egyetem Beszerzési Szabályzatát, a kapcsolódó körleveleket és utasításokat ismeri, s 

ismereteit naprakészen tartja. 
- Az előfizetett szakforrásokat ismeri, ismereteit naprakészen tartja. 
- A folyóiratok, könyvek, adatbázisok beszerzéseit irányítja, ellenőrzi, beérkezés után a számlát 

ellenőrzi és továbbítja a Gazdasági csoport számára. 
- Közbeszerzési eljárások alatt kapcsolatot tart a Beszerzési Igazgatóság szakreferenseivel. 
- Kapcsolatot tart a hazai és külföldi szolgáltatókkal, szállítókkal. 
- Konzorciumi egyeztetési képviseletet lát el, EISZ-kapcsolattartó. 

 
Szolgáltatási és Feldolgozási osztályvezető: 
Szolgáltatási feladatok 

- A napi szolgáltatás és ügyeleti beosztás megszervezése, ellenőrzése, a szolgáltatások 

összehangolása, tranzakciók (kölcsönzés, felszólító, stb.) felügyelete 
- Információs anyagok készítése, weboldalak előkészítése, frissítése és szerkesztése, a 

szolgáltatási rendszer munkájával kapcsolatos szakmai kérdések, problémák megoldása, 

referálása az igazgatónak.  
- Könyvtárközi kölcsönzés megszervezése zökkenőmentes lebonyolításának ellenőrzése. 
- A raktári rend biztosítása, ellenőrzése. A különböző területeken elhelyezett állományrészek 

felügyelete, rendszeres állag ellenőrzése. 
- Kommunikáció a könyvtár használóival, elégedettségmérés. 
- Portásokkal, feletteseikkel és az egyetemi főrendésszel való kapcsolattartás vagyonvédelmi 

kérdésekben. 
- Logisztikai feladatok, kapcsolattartás, építés. 

 
Állományszervezési feladatok 

- Javaslattétel az állomány összetételére, ellenőrzésére. 
- Kapcsolattartás a könyvajándékozókkal, köszönőlevelek előkészítése. 
- Könyvfeldolgozás: kötelespéldány-válogatás megszervezése, a beérkezett példányok 

katalógusban behasonlítása. Katalogizálási házi szabályzat elkészítése, karbantartása. 
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Tárgyszójegyzék karbantartása. A mindenkor érvényes könyvtári feldolgozási szabványok 

figyelemmel kísérése.  
- MOKKA részvétel, könyvadatok töltése. 
- A Könyvtár állományának leltározása, selejtezése, törlése a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. Leltárkönyv szabályszerű vezetése, ellenőrzése, utógondozása, 

jelentéstétel a felettes szerveknek. 
- Pályázatok: A könyv beszerzéssel, feldolgozással, restaurálással, értékmegőrzéssel 

kapcsolatos pályázatok szakmai előkészítése és a folyamatok menedzselése. (Dokumentum- 
kiválogatás, pályázati értékelés, szerződés). 

- Huntéka integrált könyvtári rendszer katalógus moduljának építése, ellenőrzése, az osztályra 

belépő új feldolgozók betanítása a rendszer használatára, valamint kapcsolattartás a 

rendszergazdával. 
- A Huntéka integrált rendszer fejlesztésének jelzése, javaslatok tétele. 
- A Központi Könyvtár teljes állomány-elhelyezésének ismerete. 
- Vezetői információk nyújtása, statisztikák begyűjtése és küldése (egyetemi, minisztériumi), 

éves jelentés készítése a feldolgozási munkafolyamatokról. 
- Muzeális könyvek nyilvántartásának és állapotának felügyelete. Különgyűjtemények 

gondozása: állományellenőrzésben való részvétel, betekintésre-olvasásra előkészítés. 
 

 
Informatikai osztályvezető: 

- Megszervezi a munkamegosztást az informatikai osztály munkatársai számára 
- Javaslatokat ad a könyvtár vezetőjének az informatikai szolgáltatások javítása érdekében 
- Felügyeli az informatikai szolgáltatások, szerverek zökkenőmentes üzemelését 
- Megtervezi és felügyeli az egység informatikai eszköz, illetve kellékanyag beszerzését 
- Megtervezi és felügyeli a könyvtár informatikai fejlesztéseit (portálrendszer, hálózati 

struktúra, online szolgáltatások) 
- Kapcsolatot tart az egyetem Informatikai Igazgatóságával 
- Figyelemmel kíséri, valamint betartja az egyetem informatikai irányelveit és elvárásait 
- Javaslatokat ad az informatikai szolgáltatások javítása érdekében 

 
Gazdasági vezető: 

- A költségvetéssel, a likviditás fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzése 
- A Semmelweis Egyetemen mindenkor hatályos szabályzatok, körlevelek utasításainak 

ismerete. http://192.160.172.28/szab2006.nsf  
- kötelezettségvállalásnál, mint pénzügyi ellenjegyző és érvényesítő, a munkafolyamatot a 

jelenleg hatályos Semmelweis Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata 14/A/B/2015 

(III.12) számú határozata alapján végzi. 
- a szervezeti egységnél a gazdálkodási egyensúly megteremtése, fenntartása 
- a kötelezettségvállalásnál mint pénzügyi ellenjegyző és érvényesítő 
- a szervezeti egység készpénz ellátmány kezelésénél pénztárellenőri feladatok ellátása, az 

ellátmánykezelő helyettese 
- szakmai nemzetközi közbeszerzési eljárásokban folyamatos részvétel, kapcsolattartás a 

Beszerzési Igazgatósággal a Pénzügyi Igazgatósággal és a Központi Könyvtár munkatársaival. 

2011. évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről. 

http://192.160.172.28/szab2006.nsf
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- szakmai nemzetközi közbeszerzési eljárásokban folyamatos részvétel, kapcsolattartás a 

Központi Könyvtár munkatársaival, Beszerzési Igazgatósággal, Pénzügyi Igazgatósággal 
- a Mikszáth téri épület felújítás, építkezés, beruházás, rekonstrukció előkészítése, árajánlatok 

engedélyek, minősítések beszerzése. Kapcsolattartás a könyvtár igazgatójával az Egyetem 

Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóságával 
- a könyvtári pályázatok előkészítésében részvétel, pénzügyi elszámolások készítése, pályázati 

keretek nyomonkövetése, kapcsolattartás Központi Könyvtár munkatársaival, Pénzügyi 

Igazgatósággal, Kontrolling Igazgatósággal 
- leltározás nagy, kis értékű tárgyi eszközökre és tartozékaikra, saját hatáskörben végrehajtandó 

feladatok ellátása 
- a felmért készletek a Számviteli Osztállyal történő egyeztetése, a nyilvántartott készletek 

közötti eltérések kimutatása 
- beszállítói minősítések elkészítése 

 
 
4.2. KÖZALKALMAZOTTAK FELADATAI 

Titkárnő 

- Kapcsolattartás: telefon, e-mail és levél útján az egyetemi szervezeti egységekkel, országos 

intézményekkel, minisztériumokkal, vidéki egyetemi könyvtárakkal, kórházi könyvtárakkal, 

magyar és külföldi szakmai szervezetekkel. 
- Időegyeztetések, vendégek fogadása, ellátása, telefonok bonyolítása, intézkedések, konferenciák 

előkészítése. 
- Postabontás, levelek szortírozása, levelezések bonyolítása, az egyetemen használatos 

elektronikus iktatókönyv pontos vezetése, az iktató-software használata. 
- PhD adatlapok érkeztetése és naprakész vezetése excel táblázatban 
- Kinevezések naprakész vezetése excel táblázatban 
- Adományozó adatbázis feltöltése és naprakész vezetése 
- PhD adatlapok ellenőrzése 

SE-KKVT-MU-06 
SE-KKVT-SZR-A12 
SE-KKVT-SZR-A16 

 

Könyvtáros (online források kezelése) 
- Online források egyszerű/közbeszerzésének előkészítése (árajánlatkérés, szerződéskérés, 

beszerzési dokumentáció összeállítása). 
- Az előfizetések és a szerződések, licenszek nyilvántartása, lejáratának figyelemmel kísérése. 
- Az online források működésének folyamatos ellenőrzése, a forrásokkal kapcsolatos azonnali 

reklamálás. 
- A forrásokkal kapcsolatos mindennemű ügyviteli tevékenység végzése. 
- EISZ-kapcsolattartás, adminisztráció, konzorciumokkal kapcsolatos ügyintézés. 
- Kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal az előfizetéseket érintő ügyekben való egyeztetés. 
- Online folyóiratok aktivitásának folyamatos ellenőrzése, statisztikák lekérése, összesítése. 
- Pályázatok, kinevezések MTMT anyagainak ellenőrzése, az MTMT ismerete 

 
SE-KKVT-MU-03 
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SE-KKVT-MU-05 
SE-KKVT-MU-05-A01 

 

Könyvtáros (folyóirat-feldolgozó feladatkör) 
- a magyar és külföldi nyomtatott folyóiratszámok érkeztetése kardexen és az integrált könyvtári 

rendszerben, 
- a folyóiratok felszerelése (bélyegző, vonalkód, raktári jelzet) és a megfelelő állományrészbe 

történő elhelyezése. 
- reklamálás: az előfizetett folyóiratok esetében van mód a be nem érkező számok reklamációjára 

a folyóirat-szolgáltató által kijelölt kontaktnak vagy az erre a célra létrehozott online felületen.  
 
Könyvtáros (dokumentum-feldolgozói munkakör) 
- a dokumentum-feldolgozó könyvtáros a feladata a beérkezett könyvek, disszertációk, DVD-k, 

stb. állományba vétele. Az állományba vétel a dokumentum leltárkönyvbe való rögzítését jelenti. 
SE-KKVT-MU-08 

 
Könyvtáros (külföldi könyvtárközi kéréseket menedzselő munkakör) 

- az egyetemi oktatók, kutatók, PhD-hallgatók által bekért folyóiratcikkek szolgáltatása saját vagy 

egyéb magyarországi könyvtárban nem elérhető vagy bekérhető szakcikkekre vonatkozóan. 
SE-KKVT-MU-01 

 
Könyvtáros (olvasószolgálat munkakör): 
- olvasótermek napi rendezése, olvasószolgálati feladatok, kiírások 
- beiratkoztatás: az olvasók kölcsönzéshez történő regisztrációja a HunTéka integrált könyvtári 

rendszer „Olvasói adat” űrlapján történik, új űrlap létrehozásával. A beiratkozás a kölcsönzői 

munkaállomásokon történik, a szolgáltatásba beosztott könyvtáros közreműködésével. 
Tájékoztató füzet 5. oldal (http://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=2565) 

- Kölcsönzés: a kölcsönzési műveletek (új könyv kölcsönzése, visszavétel, hosszabbítás) a 

HunTéka integrált könyvtári rendszer „Kölcsönzőpult” felületén történik, az egyes szolgáltatási 

helyek kölcsönzői munkaállomásán, a szolgáltatásba beosztott könyvtáros közreműködésével. 
Tájékoztató füzet 5-6. oldal (http://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=2565) 

- kölcsönzés hosszabbítása:  
Tájékoztató füzet 6. oldal (http://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=2565) 

- előjegyzés:  
Tájékoztató füzet 6. oldal (http://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=2565) 

- késedelmes kölcsönzések: a késedelmes olvasók felszólítása a HunTéka integrált könyvtári 

rendszer Értesítések -> Késési figyelmeztetések lekeresés által generált levelekkel történik, 

amelyeket a rendszer az olvasói és a kölcsönzési adatok alapján készít elő. A felszólító levelek 

hetente egyszer kerülnek postázásra. A rendszer egy adott könyvkésedelem három felszólító 

levelet generál (első, második, harmadik). Amennyiben a harmadik felszólítás is eredménytelen, 

a rendszer Listák .-> Harmadszorra figyelmeztetett olvasók funkciójával a könyvtáros havonta 

egyszer összegyűjti a harmadik felszólítás után is tartozó olvasókat, és egyéb elérhetőségeken 

felveszi velük a kapcsolatot. (Pl.: beiratkozáskor megadott telefonszám, e-mail cím, NEPTUN 

rendszerben szereplő lakcím, népességnyilvántartó.)  
- külső raktárból való bekérés feladatai: a könyvtár külső raktárai a Bp. VIII., Nagyvárad téri 

Elméleti Tömbben, a Bp. VIII., Üllői út 26. épület 2 ½ emeletén illetve 3. emeletén és IX. Liget 
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u 10. sz. alatti egyetemi tömb földszinti helyiségeiben találhatók.  A külső raktárból való 

kéréseket az olvasószolgálatot ellátó munkatárs összegyűjti és füzetbe bevezeti. A 

dokumentumok behozatalának ütemezése a kérések függvényében történik. 
SE-KKVT-SZR-A02 

- tájékoztatás: kölcsönzésben szolgálatot teljesítő munkatársak adnak a könyvtárral, a 

szolgáltatásokkal, a könyvtárhasználattal és az állománnyal kapcsolatos felvilágosítást. Ez 

történhet személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben. 
- leszerelés: az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak jogviszonyuk megszűnésekor igazolást kell 

kérniük a könyvtártól, amely szerint nincs tartozásuk a könyvtár felé (vissza nem hozott 

dokumentum, kiegyenlítetlen késedelmi díj. A szolgáltatásba beosztott könyvtáros a HunTéka 

rendszer olvasói rekordjai között ellenőrzi, hogy a kilépő beiratkozott-e a könyvtárba, és ha igen, 

van-e tartozása. Amennyiben nincs tartozás a hallgatók részére igazolást állít ki, a dolgozók 

részére pedig aláírja a leszerelő lapot.  
SE-KKVT-MU-10 
SE-HRI-MU-01-A15 Leszerelő lap 
+ igazolás diplomához 
SE-KKVT-SZR-A03 

 
Technikai munkatárs 
- A dokumentumok raktárba visszavitele, rendezése. 
- Külső raktárakból dokumentumok biztosítása. 
- Fiókkönyvtár dokumentum-ellátásának biztosítása. 
- Az olvasótermekben és a raktárakban rend biztosítása. 
- Az olvasótermek napi rendezése. 
- Kézbesítés, posta-és faxkezelés. 
- Kötelespéldányok OSZK-ból való elszállítása. 
- Részvétel a könyvtárközi kölcsönzésben. 
- Spirálkötés elkészítése, laminálás, fénymásolás. 

(Tájékoztató füzet 8.o. (http://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=2565) 
- Épület technikai állapotának ellenőrzése. 
- Az olvasószolgálatos munkatársak segítése minden munkafolyamatban. 

 
Informatikus: 

- A számítástechnikai laborok zavartalan működésének biztosítása. 
- Számítástechnikai alap hibaelhárítás. 
- Időszakos (heti, havi, éves) statisztikák elkészítése. 
- Poszter nyomtatás.  
- A könyvtári honlap tartalmi változtatásainak elvégzése. 
- Könyvtári oktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- A könyvtár vezetőjének utasításra egyéb, végzettségének megfelelő feladatok ellátása. 

 
Informatikai csoportvezető: 

- A számítástechnikai laborok zavartalan működésének biztosítása. 
- Számítástechnikai alap hibaelhárítás. 
- Időszakos (heti, havi, éves) statisztikák elkészítése. 
- Poszter nyomtatás.  
- A könyvtári honlap tartalmi változtatásainak elvégzése. 
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- Adatbázisok, szerverek telepítése, karbantartása, archiválása. 
- Elektronikus folyóiratokkal kapcsolatos hibaelhárítás. 
- A Huntéka integrált könyvtári rendszer adminisztrátori feladatinak ellátása. 
- Informatikai rendszerfejlesztés, weblapfejlesztés. 
- Könyvtári oktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- A könyvtár vezetőjének utasításra egyéb, végzettségének megfelelő feladatok ellátása. 

 
Módszertani könyvtáros (hálózati feladatok) 

- Koordinálja a hálózaton belüli könyvtári együttműködést és a könyvtári feladatok ellátását az 

alábbi területeken: Értekezletek, Konferenciák 
- A tagkönyvtárak külföldi papír folyóirat állományának beszerzési munkájának koordinálása 

SE-KKVT-MU-09 
- Statisztikai adatszolgáltatás OSZK felé a tagkönyvtárakról 

SE-KKVT-SZR-A10 
- Új tanszéki könyvtáros munkatársak szakmai továbbképzése (betanítása) 

 
Módszertani könyvtáros (tudományos feladatok) 

- Egyetemi repozitórium töltése és ellenőrzése 
SE-KKVT-MU-04 

- Egyetemi kinevezési pályázatokhoz, fokozatszerzési pályázathoz (habilitáció) kapcsolódó 

feladatok 
SE-KKVT-MU-05 
SE-KKVT-MU-05-A01 

- PhD Könyvtári Adatlap ellenőrzése (Semmelweis Egyetem Doktori Iskola). 
SE-KKVT-MU-06 
SE-KKVT-MU-06-A01 

- Adatbázisok, adattárak, kereső monitorozása 
- Az orvostudományi terület publikációs tevékenységének támogatása  
- Éves jelentéshez kapcsolódó feladatok ellárása 
- Oktatás az Egyetem polgárainak 
- Konferencia szervezése és rendezése 
- MTMT-vel kapcsolatos feladatok koordinálása az Egyetemen 

Az MTMT használatát országos - MAB 2009/9/III/2. sz. határozat; ODT 231/2010 (XII.17) sz. 

határozat - és egyetemi határozatok - 12. sz. rektori körlevél az MTMT használatáról az 

egyetemen; Rektorhelyettesi körlevél az MTMT kötelező használatáról az egyetemen - 
szabályozzák. 

 

Gazdasági ügyintéző feladatkör 

- beszerzéseknél a beszerzések előkészítése, árajánlatok kérése, több ajánlat esetén kiértékelés 

munkafolyamataiban részvétel.  
- dokumentumok begyűjtése. 
- a Beszerzés Minősítő lapokat megküldeni a szakigazgatósági jóváhagyásra.  
- saját hatáskörben kötött szerződések és egyetemi közbeszerzéssel megkötött szerződések 

ügyintézése 
- a saját hatáskörben kötött szerződések rögzítése az egyetemi szerződéstárba. 



 

SZERVEZETI ÜGYREND 

Központi Könyvtár 

 

A dokumentum kódja: SE-KKVT-SZR 
Érvénybelépés időpontja: 2015. 05. 18. 

Oldal: 13/20 
Változat száma: 01 

 

- Semmelweis Egyetem beszerzési szabályzata 11/b/2014.(I.30.) számú határozat és a 

hozzá kapcsolódó rektori, kancellári utasítások, tájékoztatók. 
- házipénztár számláinak, bizonylatainak kezelése, a forgalom pénzügyi nyilvántartása, 

elszámolása. Semmelweis Egyetem Pénzkezelési Szabályzat 2014. 
- közbeszerzési eljárások egyetemi szintű összeállításánál adatszolgáltatás 
- felújítás, építkezés, beruházás rekonstrukció előkészítése, bonyolítása, az árajánlatok, 

engedélyek, minősítések beszerzése az egyetem Beruházási és Létesítményfenntartási 

Igazgatósággal kapcsolattartás. 
- hibaelhárítás, javítások és a megoldási feladatok az Operatív Irányító Központ GLPI rendszerén 

keresztül 
- a Központi Könyvtár saját bevételeinek kezelése, a szolgáltatásban dolgozók havonkénti 

elszámoltatása, a bevételi számlák kiállítása, befizetése a Főpénztárába. Semmelweis Egyetem 
Pénzkezelési Szabályzat 2014. 

- a könyvtári pályázatok pénzügyi bonyolítása, elszámolása, a pályázatok előkészítésében 

részvétel. 31/b/2014. (II. 27.) szabályzat alapján.  
- leltározás nagy,- kis értékű tárgyi eszközökre és tartozékaira, évenként vonalkóddal Számviteli 

törvény alapján, leltározási és leltárkezelési szabályzat valamint a leltározási ütemtervnek 

megfelelően. 
- selejtezés előkészítése, selejtezésre szánt eszközök kijelölése, lemondó nyilatkozatok beszerzése, 

a SAP rendszerben alkalmazott selejtezési nyomtatványok kitöltése beküldése a Selejtezési 

Bizottságnak, selejtezés lebonyolítása, selejtanyagok elszállítatása, egyetemi rakodók és szállítók 

megrendelése (Selejtezési szabályzat alapján) 
- a Központi Könyvtár bér és munkáltatói jogokkal kapcsolatos ügyintézői feladatai: 

- dolgozók be és kiléptetése 
- közalkalmazotti kinevezések, módosítások ügyintézése 
- szabadságok nyilvántartása, betegállomány, táppénz 
- tanulmányi szerződések előkészítése, teljes körű pénzügyi bonyolítása 
- bérjegyzékek átvételének igazolása Bérgazdálkodási Osztályra való megküldése 
- választható béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatok (Erzsébet utalvány, BKV stb) 
- adózással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- 50 %-os utazási utalványokkal kapcsolatos feladatok bonyolítása 

 
- a Mikszáth téri épület működésével kapcsolatos feladatok, napi takarítások ellenőrzése, 

állagmegóvás 
- a szervezeti egység szerződéseinek előkészítése, ellenőrzése, kapcsolattartás a Beszerzési 

osztállyal és az egyetem szakigazgatóságaival 
- a közbeszerzési eljárások egyetemi szintű ellátásánál az adatszolgáltatáshoz szükséges 

dokumentumok összeállítása 
- a beszerzések előkészítése, árajánlatok beszerzése, kiértékelés munkafolyamataiban részvétel 
- beszerzés minősítő dokumentumok ellenjegyzése, fedezet igazolása, a kapcsolódó 

dokumentumok ellenőrzése 
- hibaelhárítások, javítások, és a megoldási feladatok megbeszélése az igazgatóval, az egyetemi 

szabályzatok betartásával, a munkák megrendelése 
- a Központi Könyvtár bér- és munkaügyi feladatainak ellátása, a kapcsolódó adatok rögzítése a 

SAP HR rendszerében 
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- illetménykiegészítések, kereset kiegészítések ügyintézése, fedezetigazolások, teljesítés 

igazolások ügyintézése 
 
 
4.3. SZERZŐDÉSES (MEGBÍZÁSI) JOGVISZONYBAN TÖRTÉNŐ FELADATELLÁTÁS KÖRE, AZ EZZEL 

ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK RENDJE 

Nem releváns a Központi Könyvtár számára 
 
 
5. A SZERVEZETI EGYSÉG MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

5.1. HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 
Helyettesítendő Helyettes 
Igazgató Szolgáltatási és Feldolgozási osztályvezető 
Titkárság Informatikus könyvtáros 
Beszerzési osztályvezető Szolgáltatási és Feldolgozási osztályvezető 
Szolgáltatási és Feldolgozási osztályvezető Beszerzési osztályvezető 
Informatikai osztályvezető Informatikus 
Gazdasági vezető Gazdasági ügyintéző 
Módszertani munkatárs Módszertani munkatárs 
Kölcsönző könyvtáros Kölcsönző könyvtáros 
Raktáros Raktáros 
 
 
5.2. SZIGNÁLÁS RENDJE 

Amennyiben a beérkező irat valamely munkautasítás része (SE-KKVT-MU-05, SE-KKVT-MU-06) 
az abban foglaltaknak megfelelően történik a szignálás.  
Az ezen felül beérkező iratok szignálásának folyamatát az igazgatói titkárság készíti elő, a könyvtár 

vezetőjével egyeztetve. 
A szignálás során a titkárság a vezetői egyeztetést követően az irathoz csatolja az ügy intézéséhez 

szükséges adatokat: 
- Az ügyintéző nevét 
- Az intézkedés határidejét 
- Esetlegesen megjegyzést 
- Tájékoztatást egyéb személyeknek történő másolat küldéséről. 

A titkárság a szignálásról nyilvántartást végez, naponta ellenőrzi a határidők betartását, és 

tájékoztatja a Könyvtár vezetőjét. 
  

5.3. KIADMÁNYOZÁS RENDJE 

 
A kiadmányozás az ügyben történő közbenső intézkedésre, érdemi döntésre, valamint külső szervnek 

vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az 

intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a 

kiadmányozó felelős. 
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1. A kölcsönző könyvtárosok szolgálati idejükben jogosultak az SE-HRI-MU-01-A15 (SE-

KKVT-SZR-A03) Leszerelő lap kiadmányozására. 
 

2. Minden egyéb esetben a Könyvtár vezetője jogosult a kiadmányozásra, távolléte vagy 
akadályoztatása esetében a Szolgáltatás és Feldolgozási osztály vezetője intézkedik és 

kiadmányoz. 
 
 
5.4. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 

 
A személyes adatok kezelési szabálya a Semmelweis Egyetem Adatvédelmi Szabályzata 109/2006. 

(XI. 30.) számú hat.-ban foglaltaknak megfelelően történik. 
A Központi Könyvtár használóinak személyes adatait csak a rendeltetésének megfelelő célra lehet 

felhasználni.  
Ezek az adatok nyilvánosságra nem hozhatók, más adatállományokkal vagy adatokkal nem 

kapcsolhatók össze. Ez alól csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén, és csak a bűnüldöző hatóság 

jelenthet kivételt. 
A Központi Könyvtár valamennyi dolgozója köteles a személyes adatok védelmét fontosságának 

megfelelően kezelni, és az adatkezelésre vonatkozó szabályokat betartani.  
Az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek munkakörük maga az adatkezelés, vagy feladataik 

teljesítése együtt jár a személyes adatok megismerésének lehetőségével (informatikus, biztonsági 

szolgálat). 
A beléptetéshez ill. beiratkozáshoz szükséges személyes adatok a használattal összefüggő ideig 

kezelhetők. A kiiratkozás után, vagy az utolsó könyvtárhasználattól számított 3 év után az adatok a 
nyilvántartásból törlésre kerülnek. 
A vagyonvédelmi célból felszerelt kamerák által rögzített felvételeket csak a Központi Könyvtár nem 

rendeltetésszerű használatára utaló esemény előfordulásakor lehet egy hétnél tovább őrizni. 
A Központi Könyvtár használója kérésére a róla nyilvántartott adatokat megismerheti, adatai 

igazítását, törlését kérheti. 
 
 
5.5. IRATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

A tevékenység során keletkező dokumentumok iktatása az egyetemen használatos elektronikus 

iktatóprogramba történik a Semmelweis Egyetem Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően. 
A beérkező leveleket szignálás után az ügyintézők tartalomtól függően kérik a levél iktatását és 

válaszlevelet készítenek elő. A beérkező leveleket dátum szerint a Titkárság mappába lefűzi. (bejövő 

dosszié) 
Iktatás után - a kimenő levelek - az erre rendszeresített „postakönyvekbe” (külföldi, egyetemi 

személyes átvétel) kerülnek beírásra.  Másolatát a kimenő dossziéban tároljuk. 
A tevékenység során keletkezett együttműködési megállapodások, licenszek, szerződések stb. külön 

iktatószámot kapnak, és külön mappába kerülnek. 
 
Beérkező-kimenő iratok: 
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A levelezés folytán keletkeztek papír alapú dokumentumoknak, valamint a külső partnernek küldött 

hivatalos elektronikus levelek azonosítása és nyomon követhetősége a központi elektronikus iktatási 

rendszer alapján adott számokkal történik (iktatószámot kap) 
 
Munkafolyamatokban való részvétel nyomon követhetősége 
Az integrált könyvtári rendszerben keletkezett „elektronikus dokumentációk” a Beszerzési - 
feldolgozási modulnál: leltári szám, példány vonalkód, bibliográfiai rekord szám (Bib-szám), és a 

feldolgozást végző személy névazonosítója. A tárolt rekordok előkereshetők: leltári szám és raktári 

szám a leltárkönyvben illetve példány-vonalkód, cím, szerző, sorozat, kiadó, tárgyszó, ISBN, ISSN. 
 
A „Kölcsönzési modul” esetében a kölcsönzési események nyilvántartása (ki- és visszahozatal, 

hosszabbítás, felszólítás, díjak, büntetések)  
 
 
5.6. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A Könyvtár tevékenységi köréből következően, a feladatok ellátásához szükséges kapcsolatfelvételek 

célja (tájékoztatás, egyeztetés, adatkérés, adatszolgáltatás stb.), a kapcsolattartás módja (személyes, 

telefonos, e-mailen, faxon keresztül stb. történő) és gyakorisága (szükség szerint, esetenként, 
havonta, naponta stb.) minden esetben az annak alapjául és hátteréül szolgáló feladatok jellegéből 

adódik.  
Belső kapcsolatok: az egyetemi egységekkel 
Külső kapcsolatok: Emberi Erőforrások Minisztériuma - Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság, 

OSZK, szakmai szervezetek (MTA KIK, Orvosi Hetilap Szerkesztősége) 
 
 
5.7. INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

A szervezeti egységen belüli információáramlás több csatornán történik: 
1) Dolgozói levelezési lista: 

A szervezeti egységben rendelkezésre áll egy terjesztési lista, melyet a fontosabb információk 

írásbeli eljuttatására szolgál 
 

2) A Könyvtár vezetője heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart, melyen az osztályvezetők, 

csoportvezetők vesznek részt. Célja az aktuális feladatok megbeszélése, kiosztása, ill. 

beszámolás az elvégzett feladatokról. Emlékeztető készül. 
 

3) Indokolt esetben értekezlet összehívása az érintett dolgozók részvételével. 
 

4) Évenkénti személyes megbeszélés a könyvtár vezetőjével. 
 
5.8. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA 
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6. A VEZETŐI ELLENŐRZÉSSEL, MUNKASZERVEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 
SZABÁLYOK 

6.1. MUNKAIDŐRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Mikszáth téri épület napi 24 órában áll a látogatók rendelkezésre, azonban kölcsönzés és a folyóirat 

raktár használata csak munkaidőben lehetséges. 
Az irodai beosztásban dolgozók munkarendje: 
hétfő-csütörtök: 7.45-16.00, péntek: 8.00-15.00, heti 40 óra 
A kölcsönzésben dolgozók munkarendje: kétműszakos munkarend, heti 40 órában. 
 
6.2. SZABADSÁGOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabadságok kiadásáról a Könyvtár vezetője rendelkezik az egyetemi és törvényi szabályzásoknak 

megfelelően. 
A munkavállalók közvetlen felettesükkel egyeztetve, írásban jelezhetik igényüket, jóváhagyás esetén 

a Gazdasági Csoport végzi a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 
 
6.3. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE, AKTUALIZÁLÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA 

A munkaköri leírásokat az SZR változása esetén, de legalább kétévente felül kell vizsgálni. A 

felülvizsgálatért és az esetleges változtatások rögzítéséért a Könyvtár vezetője felelős. 
 
6.4. A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI, MÓDSZEREI, TÍPUSAI 

Lásd: SE-KKVT-SZR-M05 - Ellenőrzési Nyomvonalak c. táblázat 
 
6.5. A SZERVEZETI EGYSÉG MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KOCKÁZATOK KEZELÉSE 

 
Külső kockázatok 

Jellege Előfordulási lehetőség Leírás Intézkedés 
infrastrukturális közepes Egyetem által 

biztosított 

infrastrukturális 

akadályok 

érintett szolgáltatás 

folyamatának, 

kivitelezésének 

újratervezése 
gazdasági közepes költségvetési támogatás 

elvonása, csökkentése 
priorlista: az alapvető 

működéshez 

szükséges költségek 

előnyben 
jogszabályok nagy a jelenleg hatályban 

lévő felsőoktatási és 

könyvtári jogszabályok, 

rendeletek szolgáltatást, 

működést és feladatokat 

érintő változásai 

a SZR újraalkotása 

az új jogszabály 

alapján 

környezetvédelmi közepes újabb kötelező 

környezetvédelmi 

jogszabályok, előírások 

egyetemi szintű 

változás, a szervezeti 

egység ehhez 
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igazodik 
elemi csapások kicsi tűz, árvíz, stb egyetem által előírt 

szabályokhoz 

igazodva történik az 

elhárítás 
 

Belső szervezeti kockázatok 
jellege Előfordulási 

lehetőség 
leírás intézkedés 

pénzügyi közepes költségvetést negatív 

módon történő 

változása (pl. 

beszerzési tilalom) 

a könyvtár alapvető 

működésébe és 

feladatkörébe tartozó 

költségek priorban 
tevékenységi közepes az üzemeltetéshez 

kapcsolódó eszközök 

nem 
korszerűsíthetőek 

releváns 

szakigazgatósággal 

történő egyeztetés 

 közepes biztonságtechnikai 

problémák, könyvtári 

állomány védelmét 

érintő veszélyek (pl. 

áruvédelmi kapu 

meghibásodása)  

karbantartási 

szerződések alapján 

azonnali javíttatás, 

intézkedés 

emberi erőforrást 

érintő 
közepes az alapvető 

szolgáltatáshoz nincs 

elegendő emberi 

erőforrás (pl. tartós 

betegség) 

emberforrást 

nélkülöző alapfeladat 

setén annak kiosztása 

az állományban lévő 

munkatársak között 
 
 
 
6.6. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDSZERE 

A munkáltatói jogokat teljes mértékben a Könyvtár vezetője gyakorolja, megosztás nélkül. 
 
7. HIVATKOZÁSOK LISTÁJA 

A Semmelweis Egyetem Leltározási és Leltárkezelési Szabályzata (hatályos 2010.12.01-től) 
http://lib.semmelweis.hu/nav/forrasok 
http://192.160.172.28/szab2006.nsf 
http://lib.semmelweis.hu/nav/tajekoztatofuzet 
A Semmelweis Egyetem Iratkezelési Szabályzata 2009 (124/2009. (XII. 17.) számú hat.) 
 
 
SE-KKVT-MU-01 Külföldi könyvtárközi kérések beszerzése 
SE-KKVT-MU-02 Nyomtatott formátumú könyvek beszerzése 
SE-KKVT-MU-03 Elektronikus források beszerzése 
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SE-KKVT-MU-04 Egyetemi repozitórium töltése MTMT használatának segédletével 
tanszéki MTMT adminisztrátorok bevonásával, a feltöltés ellenőrzése a 
repozitóriumot kezelők által 

SE-KKVT-MU-05 A könyvtári ellenőrzési munkafolyamatok szabályozása az egyetemi 
kinevezési pályázatok, fokozatszerzés (habilitáció) kapcsán 

SE-KKVT-MU-05-A01 MTM hibalista jegyzék 
SE-KKVT-MU-06 PhD Könyvtári adatlap ellenőrzésével kapcsolatos szabályozás 
SE-KKVT-MU-06-A01 Könyvtári adatlap PhD értekezés benyújtásához, az MTMT-be 

feltöltött eredeti közlemények alapján 
SE-KKVT-MU-07 Hulladékkezelési utasítás 
SE-KKVT-MU-08 A könyvek leltárba vételének, feldolgozásának, állományba 

helyezésének menete 
SE-KKVT-MU-09 Külföldi nyomtatott folyóiratok kari/tanszéki közbeszerzésének 

koordinációja 
SE-KKVT-MU-10 Könyvtári igazolás kiadása 
 
 
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen szabályzat hatálybalépését követően az Egységszintű Működési Szabályzat (EMSZ) hatályát 

veszti. 
 
A Szervezeti Ügyrend 2 példányban készült, melyből 
1. pld. a szervezeti egységnél marad 
2. pld. az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatósághoz kell benyújtani. 
 
A Minőségbiztosítási Osztályra az aláírt, eredeti példány pdf-ben szkennelt változatát kell 

elektronikusan beküldeni, amely az intranetes MIR honlapon minden egyetemi dolgozó számára 

elérhetővé válik. 
 
 
9. MELLÉKLETEK 

 SE-KKVT-SZR-M01 - A Szervezeti Ügyrend megismerésére vonatkozó nyilatkozatok az 

egység dolgozói részéről 
 SE-KKVT-SZR-M02 - A szervezeti egység felépítésének bemutatása: organogram 
 SE-KKVT-SZR-M03 - Munkautasítások listája: speciális munkafolyamatok leírása 
 SE-KKVT-SZR-M04 - Gyűjtőköri szabályzat 
 SE-KKVT-SZR-M05 – Ellenőrzési nyomvonalak 

 
 
10. ADATLAPOK 

 SE-KKVT-SZR-A01  Látogatói észrevételek, visszajelzések füzet 
 SE-KKVT-SZR-A02  Külső raktári kérések 
 SE-KKVT-SZR-A03  Könyvtári igazolás hallgatók számára a diploma kiadáshoz 
 SE-KKVT-SZR-A04  Igazolás könyvtári gyakorlat teljesítéséről 
 SE-KKVT-SZR-A05  Beszerzést minősítő lap (BML) 
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 SE-KKVT-SZR-A06  Egyedi állomány-nyilvántartás (címleltárkönyv) 
 SE-KKVT-SZR-A07  Cardex-lap (folyóirat érkeztetéshez) 
 SE-KKVT-SZR-A08  Lengyel ív (állományellenőrzéshez segédlet) 
 SE-KKVT-SZR-A09  Adatlap ODR támogatáshoz 
 SE-KKVT-SZR-A10  OSZK statisztikai adatlap: „Jelentés a könyvtárak … évi 

tevékenységéről” 
 SE-KKVT-SZR-A11  Tanúsítvány akkreditált továbbképzés teljesítéséről 
 SE-KKVT-SZR-A12  PhD adatlapok „érkeztetése” füzet 
 SE-KKVT-SZR-A13  Jelenléti ív 
 SE-KKVT-SZR-A14  Szabadságengedély 
 SE-KKVT-SZR-A15  Aláírás minta 
 SE-KKVT-SZR-A16  Postakönyv 


