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A Széchenyi István Egyetem          
Helyben 

                 Győr, 2019. 09. 11. 
Tárgy: Információk az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásairól 

 
 
Tisztelt Kolléganő/Kolléga! 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a 2019/2020-as tanévben. Engedje meg, hogy 
bemutatkozzak. Tóth Csillának hívnak és 2019. augusztus 21-től megbízott 
igazgatóként segítem az Egyetemen folyó munkát az Egyetemi Könyvtárban. 

Elérhetőségeim: 
Tóth Csilla / toth.csilla@sze.hu /+36 96-503-441; +36 96-503-400 /3441 

Kollégáimmal szeretnénk támogatni az Ön munkáját azzal, hogy összeállítottuk ezt a 
fontos információkat tartalmazó levelet. Kérem, hogy Ön is segítse a mi munkánkat és 
szánjon időt levelünk elolvasására! 

MTMT-vel kapcsolatos információk:  
 

 A könyvtári szakreferensek (1. számú melléklet) a Széchenyi István 

Egyetemmel jogviszonyban lévő oktatók/kutatók, PhD hallgatók kérésére 
segítik a publikációk feltöltését az MTMT2 adatbázisba. 

 

 Amennyiben segítségre van szüksége kérem, hogy az Ön tanszékéhez tartozó 
könyvtári szakreferenssel (1. számú melléklet) vegye fel a kapcsolatot. 

 

 Adatszolgáltatás: MTMT csak abban az esetben tud pontos, és hiteles adatokat 
szolgáltatni az Egyetemre - azon belül az egyes szervezeti egységekre vonatkozó 
tudományos tevékenységről, ha az Önök részéről megtörténik az intézményi 

hozzárendelés (affiliáció). Nagyon fontos a közlemények/publikációk 
intézményhez való hozzárendelése. Ezért kérem, hogy vizsgálja felül 

publikációs listáját, és ahol hiányzik az intézményi hozzárendelés (affiliáció), 
azt mielőbb pótolja, vagy forduljon segítségért a könyvtári szakreferenséhez     
(1. számú melléklet). 

 

 IF értékek, illetve a D1, Q1-Q4 besorolások nem nyilvános adatok - az MTMT 
felületén nem láthatók - kizárólag az MTMT központi adminisztrációnál érhetők 
el. Amennyiben szüksége van ezekre az adatokra, kérem forduljon Zsömle 
Viktor (zsviktor@sze.hu) intézményi adminisztrátorhoz. 

 

 MTMT2 képzés: 2018. november 1-én elindult az MTMT2. Ehhez kapcsolódóan 
csoportos képzési alkalmakat kínálunk fel.  
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A képzések az alábbi időpontokban, az Egyetemi Könyvtárban lesznek:  
o 2019. szeptember 23. (hétfő) 10 óra  
o 2019. szeptember 30. (hétfő) 14 óra  
o 2019. október 7.          (hétfő  14 óra  

Természetesen a felsorolt időpontokon túl is van lehetőség MTMT2-vel 
kapcsolatos oktatást igényelni. A képzésekre jelentkezni, illetve bővebb 
tájékoztatást kérni Zsömle Viktor (zsviktor@sze.hu) intézményi 
adminisztrátornál e-mailben lehetséges. 

Könyvtárhasználati, kutatás-módszertani és adatbázis-használati órákkal 
kapcsolatos információk: 
 

 Évről évre egyre népszerűbbek az oktatók és a hallgatók körében a könyvtár 
munkatársai által tartott órák. 

 

 Három óratípus közül választhatnak az oktatók: 
o Könyvtárbemutató óra (könyvtári körbevezetés, katalógushasználat) 45 perc 
o Kutatásmódszertani alapok (tantermi környezet szükséges hozzá) 90 perc 
o Adatbázishasználati órák (egyetem területén elérhető adatbázisok, könyvtári 

környezetben, számítógépnél) 90 perc 
o Hibrid óra (az első 3 óra keveréke kérésnek megfelelően) 90 perc 

 

 A tanórákkal kapcsolatban (bejelentkezés, egyeztetés) 
o Központi Könyvtárban: Tóth Zsófia, (toth.zsofia@sze.hu, tel.:  +36 96-503-400 

/3342  vagy /3717) könyvtárost keresse. – MAGYAR NYELVŰ ÓRA 

o Központi Könyvtárban: Farkas Renáta, (farkas.renata@sze.hu, tel.:  +36 96-
503-400/3442) – ANGOL NYELVŰ ÓRA 

o Apáczai Kar Könyvtárában: Tóth Bettina (toth.bettina@sze.hu tel.: +36 96-503-
661) könyvtárost keresse. – MAGYAR NYELVŰ ÓRA 

 
Szeptember és október hónapban 8 alkalommal könyvtári körbevezetést, 
könyvtárbemutatást tartunk, az első éves hallgatók számára. Kérem, szíveskedjen Ön is 
ezt népszerűsíteni. (2. számú melléklet) 

Iparjogvédelmi, szabadalmi kérdések 
 Az Egyetemi Könyvtár PATLIB Központjában iparjogvédelmi, szabadalmi 

kérdésekben Tóth Zsófia, (toth.zsofia@sze.hu, tel.:  +36 96-503-400 /3342  vagy 
/3717) és Oross Adrienn, (orossa@sze.hu, tel.:  +36 96-613-719; +36 96-503-400 
/3719 ) iparjogvédelmi tanácsadók segítenek.  
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Dokumentum (könyv, kotta, folyóirat) beszerzésekkel kapcsolatos 
információk: 
 

 Egyetemen a dokumentumok (könyv, kotta, folyóirat) beszerzése kizárólag az 
Egyetemi Könyvtáron keresztül történik akkor is, ha pályázati forrásból 
finanszírozzák. A dokumentumok beszerzésének rendjét a 15/2014-es gazdasági 

vezetői körlevél határozta meg. 
Amennyiben beszerzéssel kapcsolatos kérdése van, kérem keressen meg 
bennünket. 
Tóth Csilla, (toth.csilla@sze.hu,+36 96-503-441; +36 96-503-400 /3441) vagy 
Oross Adrienn, (orossa@sze.hu, tel.:  +36 96-613-719; +36 96-503-400 /3719 ) 
 

 Kérem, hogy csak olyan könyvek megrendelését kezdeményezze, amelyek 
nincsenek meg az Egyetemi Könyvtár állományában (SZE-EK-MÉK-JOGIK 

Katalógus; AK Katalógus) és a könyvpiacon is megtalálhatók. Antikváriumi 
beszerzésre, előjegyzésre nincs lehetőség.  

 

 Ha pályázati forrásból kívánja megrendelni a dokumentumokat, a könyvlista 
mellé az alábbi adatokat is szükségesek:  

o Pályázat címe, pályázati azonosító, munkaszám, kötelezettségvállalásra 
jogosult neve, teljesítésigazolásra jogosult neve, pénzügyi ügyintéző 
neve.  

 A pályázati forrásokból finanszírozott beszerzések esetében a postaköltség - 
amennyiben a számlán megjelenik - a megrendelő szervezeti egységet terheli.   

 

 Számlázás, szállítás, dokumentum megérkezése 
o magyar nyelvű könyvek esetében minimum 5 hét 
o idegen nyelvű könyvek esetében minimum 7 hét 

Kérem, hogy a beszerzéseket a fenti határidők figyelembe vételével tervezze, 
időben adja le a megrendelésre szánt könyvlistát, hogy a megrendelést 
határidőre tudjuk teljesíteni. 
A könyvtárba beérkező könyveket könyvtári állományba vesszük, így a 
használóhoz kerülés csak feldolgozás után történik + 1 hét. 

 
A fenti információk figyelembe vételével kérem, a megrendelni kívánt dokumentumok 
listájához a lenti táblázatot használja. 
A listán a könyvek fontossági sorrendben szerepeljenek. 

Ssz. Szerző Cím Kiadó Kiadási év ISBN DB ÁR 
Link a 
könyvről 

Oktató neve 
elérhetősége 
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http://as01.atif.hu/F?RN=665997890


                        EGYETEMI  KÖNYVTÁR 
                                                                            9026 Győr, Egyetem tér 1. / 9007 Győr, Pf.: 701 / +36 96 503 441 / konyvtar@sze.hu 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Levelünk mellékleteként megküldjük a 2019-es évben megrendelt magyar és 
idegen nyelvű folyóiratok listáját. (3. számú melléklet) 
Kérem, hogy a saját szakterületéhez kapcsolódó folyóiratcímeket nézze át, 
tegyen javaslatokat arra, amire a továbbiakban nem tart igényt és az új beszerzést 
(periodika neve ; ISSN száma) is szíveskedjen jelezni tanszéki szinten egy 
levélben. 
A javaslatokat, megjegyzéseket szíveskedjenek jelezni tanszékenként. 

HATÁRIDŐ: 2019. október 11. 
o Tóth Csilla, (toth.csilla@sze.hu,+36 96-503-441; +36 96-503-400 /3441) vagy 
o Tóth Henrietta, (toth.henrietta@sze.hu, tel.:  +36 96-613-719; +36 96-503-

400 /3719  

 Amennyiben a megadott határidőig a tanszékről nem érkezik visszajelzés, úgy 
saját hatáskörben döntünk a beszerzésről. 

 

 Minden beszerzést a közbeszerzésben meghatározott kereteken belül tudunk 
csak teljesíteni.   

Adatbázisok 
 

 Idegen nyelvű tartalomszolgáltatásra (adatbázisok) megrendelésére az 
Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) keretein belül van lehetőségünk. Más 
adatbázis, online forrás megrendelése csak a tanszékek vagy pályázati források 
terhére lehetséges. 

 2019-ben elérhető adatbázisokról itt tájékozódhat: 
 

EISZ-ADATBÁZISOK 
EGYÉB ELŐFIZETETT ADATBÁZISOK 
ONLINE INGYENESEN HOZZÁFÉRHETŐ ADATBÁZISOK 

  
 
 

Kollégáim nevében köszönöm az együttműködést, és bízom a közös munkánk 
sikerébe! 
 
 
Tisztelettel: 

 
 

 
Tóth Csilla  

                                          EK mb. igazgató                                                  

mailto:toth.csilla@sze.hu
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https://lib.sze.hu/eisz-adatbazisok
https://lib.sze.hu/az-egyetemi-konyvtarban-hozzaferheto
https://lib.sze.hu/szabadon-hozzaferheto

