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I. Általános rendelkezések 

 

Jelen szabályozás a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Könyvtár és 

Információs Központ (a továbbiakban: Könyvtár) Ügyrendjének melléklete. 

 

A Könyvtár a 2011. évi CCIV., a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 14. § (2) alapján 

működő felsőoktatási könyvtár, melynek a könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, 

oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény. 

 

A Könyvtár jogállását a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, 

rendszerét, működését és meghatározott feladatait saját ügyrendje tartalmazza. 

 

A Könyvtár különféle feladatainak ellátása során elsődleges célcsoportját az Egyetem polgárai 

alkotják. 

 

 

II. Gyűjtőkör 

 

1. A Könyvtár gyűjtőköre 

Egyetemi könyvtárként: 

a) gyűjti az Egyetemen oktatott és kutatott tudományterületek irodalmát, 

b) gyűjti az Egyetem polgárainak tanulmányaihoz és általános műveltségük 

elmélyítéséhez szükséges könyvtári dokumentumokat. 
 

A Könyvtár az egyetemi oktatás és kutatás igényeit figyelembe vevő állományelemzéssel, 

tervszerű gyarapítással fejleszti állományát. Az állománygyarapításra fordítható keretet az 

Egyetem költségvetése tartalmazza az Egyetem stratégiájával összhangban. Az 

állományfejlesztés pénzügyi keretét az Egyetem költségvetési forrásán kívül a meghirdetésre 

kerülő pályázatok forrásai is biztosíthatják. 

a) Főgyűjtőkör: 

i. A főgyűjtőkörbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a Könyvtár 

tudományos és oktatási feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek, illetve 

amelyekkel  az Egyetem polgárainak szakirodalmi ellátását, a nyilvános könyvtári 

feladatait biztosítja. Az ide sorolt dokumentumok alkotják a gyűjtemény 

főgyűjtőkörét. Az egyetemtörténeti dokumentumok valamennyi témakörben a 

főgyűjtőkörbe tartoznak. 

b) Mellékgyűjtőkör:  

i. A mellékgyűjtőkör a főgyűjtőkörön kívül eső tudományágakat, illetve azok 

határterületeit fedi le. Ezeket a dokumentumokat válogatva és kurrensen kell 

beszerezni. 

 

A fő- és mellékgyűjtőköröket a felsőoktatási könyvtári feladatok ellátásához 

szakkönyvtáranként, ETO szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. Gyűjtőkör szakterületi szempontok alapján 

A Könyvtár gyűjti a Neumann János Egyetemen folyó oktató és nevelő, valamint kutatómunka 

mindenkori igényei alapján az egyes tudományterületek magyar és nemzetközi felsőfokú 

szakirodalmát, illetve a referensz, ismeretterjesztő, valamint a szépirodalmi műveket válogatva. 

Továbbá gyűjti az általános és szakmai tájékoztatáshoz szükséges hagyományos és elektronikus 

belföldi és külföldi információforrásokat.  

Az egyetemi tudásvagyon megőrzőjeként és szolgáltatójaként gyűjti: 

a) minden egyetemi kiadványt; 

b) az intézményben folytatott tudományos munka során keletkezett, illetve a diploma- és 

fokozatszerzés feltételeként benyújtott dokumentumokat: 

i. egyetemi szintű szakdolgozatokat, 

ii. az Egyetem alkalmazásában álló kutatók és oktatók tudományos munkáit, 

publikációit; 

c) az Egyetem történetével kapcsolatos dokumentumokat. 

 

3. Gyűjtőkör dokumentumtipológiai szempontok alapján 

A Könyvtár – szakkönyvtáranként változó szabályok alapján – fizikai megjelenési formától - 

hagyományos és elektronikus - függetlenül gyűjti az időszaki kiadványokat, könyveket, 

jegyzeteket, disszertációkat, szakdolgozatokat, szabványokat, konferencia-kiadványokat, 

kutatási jelentéseket, audiovizuális dokumentumokat, kottákat, térképeket, oktatási eszközöket. 

4. Gyűjtőkör kronológiai szempontok alapján  

A Könyvtár a gyűjtés időhatárainak meghatározásában a kurrens dokumentumokat részesíti 

előnyben. Korábbi kiadású művek beszerzésének indokai:  

a) tartalom, használhatóság, 

b) példányszám-kiegészítés, 

c) új szak vagy tudományos kutatási irány létrehozása az intézményben, 

d) hiányzó vagy elveszett kötetek, sorozattagok, folyóiratszámok pótlása. 

 

5. Gyűjtőkör a példányszám szempontjai alapján 

A példányszám a szakok/kutatási területek sajátosságaihoz igazodik, illetve figyelembe veszi a 

felhasználók igényeit, javaslatait. 

Az elektronikus dokumentumok beszerzése esetén lehetőleg több felhasználós opciók kapjanak 

prioritást. 

6. Gyűjtőkör a nyelvi szempontok alapján  

A Könyvtár 

a) az oktatást szolgáló szakirodalom esetében a magyar nyelvű alap-szakirodalom 

beszerzésében teljességre törekszik; 
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b) az egyes kutatási témák esetében törekszik az illető szakterület alapvető idegen nyelvű 

szakirodalmát válogatva beszerezni; 

c) az Egyetem idegen nyelven meghirdetett képzéseit megfelelő nyelvű szak- és 

szépirodalom, és a nyelvtanulást segítő dokumentumok beszerzésével támogatja.  

7. Gyűjtőkör archiválási szempontok alapján 

A Könyvtár tartósan megőrzi az intézmény és az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó 

dokumentumokat, a főgyűjtőkörbe tartozó magyar és idegen nyelvű dokumentumokat, az 

Egyetemen készült disszertációkat, egyetemi szintű szakdolgozatokat, a muzeális értékű 

dokumentumokat. A megőrzött példányok számát egyedileg kell meghatározni. 

 

A Könyvtár az egyéb, gyűjtőkörébe (mellék-) tartozó dokumentumokat min. a jogszabályokban 

előírt ideig megőrzi. Az őrzési idő és a megőrzött példányszám bizonyos szempontok 

figyelembevételével (pl. a tartalmi avulás mértékével) változhat. 

 

Ideiglenesen őrzi meg a Könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyeknek érvényessége, 

információtartalma időhöz kötött, és tudománytörténeti értékük nincs (napilap, hetilap). 

 

Az elektronikus dokumentumok megőrzése a kiadókkal, szolgáltatókkal kötött 

licencszerződések és a hatályos jogi előírások alapján történik. 

 

A 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és különleges értékkel bíró 

dokumentumokat a Könyvtár köteles megőrizni. Tartalmi avulás címén sem selejtezhetők a 

jelentős tudománytörténeti és művészeti értékkel bíró művek, muzeális, valamint az Egyetem 

történetére vonatkozó dokumentumok. 

 

 

III. Állományalakítás, hozzáférés 

 

8. Állományhasználati szempontok a gyűjteményalakításnál 

A Könyvtár állománygyarapítás módjai a vétel, az ajándékozás, a hagyaték, a fölöspéldány, a 

csere (bel- és külföldi). 

Az állományfejlesztésre fordítható keret hatékony felhasználása érdekében a Könyvtár 

állományhasználtsági statisztikák folyamatos elemzését végzi. 

 

A Könyvtár az alábbiak szerint bocsájtja rendelkezésre állományát: 

a) helyben szolgáltatja:  

i. a periodikumokat, 

ii. a referensz könyvtár részét alkotó kiadványokat, 

iii. az alapvető kézikönyvek, illetve szótárak egy-egy példányát, 

iv. a muzeális dokumentumokat, 

v. a nagy értékű dokumentumokat, 

vi. a csak könyvtári hálózati tartományból használhatóan megvásárolt e-

dokumentumokat, adatbázisokat, 

vii. különgyűjteményei egyedi értékkel rendelkező köteteit, 

viii. audiovizuális dokumentumait, CD-ROM-okat, 
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ix. szakdolgozatokat, 

x. kéziratokat. 

b) igény és lehetőség szerint több példányban kölcsönözhetővé teszi az oktatáshoz, 

tanuláshoz, kutatáshoz szükséges alapdokumentumokat, szak- és tankönyveket, 

jegyzeteket, segédkönyveket, amennyiben egy példánynál több áll ezekből 

rendelkezésre, szépirodalmi és szórakoztató irodalmi műveket. 

c) szakkönyvtáranként külön szabályozott formában – a rövid (éjszakai/hétvégi) 

kölcsönzés keretében – kölcsönözhetővé tehetők az a) i., ii., iii. dokumentumok.  

 

 

9. Állományapasztás 

A Könyvtár állományának korszerűségét és színvonalát az állomány rendszeres elemzése és 

használhatóságának figyelemmel kísérése alapján végrehajtott állományapasztás biztosítja. 

A Könyvtár állományának apasztását a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelettel, 

valamint az egyetemi szabályzatokkal összhangban kell végezni.   

 

A Könyvtár állományapasztási szempontjai az alábbiak: 

a) többes példány már indokolatlan, 

b) fizikai állapot miatt könyvtári használatra alkalmatlan, 

c) az egyetemi oktatás és kutatás változása következtében szükségtelenné vált, 

d) tartalmilag elavult,  

e) elveszett és megtérített dokumentumok. 

 
 

IV. Záró rendelkezések 

A Könyvtár fő gyűjtőkörének módosítását az Egyetemen művelt és tanított tudományterületek 

megváltoztatása indokolhatja. A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni, és a 

szükséges módosításokat el kell végezni. 

Az állomány szabályszerű gyarapításáért a KIK igazgatója és a szakkönyvtárvezetők a 

felelősek. 

 

Kecskemét, 2019. október 31. 
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1. sz. melléklet 

 

 

A gyűjtőkör részletezése 
 

A Könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik az alábbi szakterületek irodalma: 

 

Kertészeti Szakkönyvtár 

 

A gyűjtés szakterületi meghatározása: 

001 A szervezés tudománya. Szervezéstudomány. A szervezés módszertana, analízis, 

szintézis, osztályozás és taxonómia elmélete és alapelvei, rendszerezés, 

szisztematizálás általában. 

 

006  Szabványosítás. Szabványok 

 

1  Filozófia 

esztétika 

természetfilozófia 

 

159.9   Pszichológia. Lélektan 

pszichikus fejlődés és pszichikus teljesítőképesség 

kommunikáció, társas kapcsolatok 

vezetéslélektan 

munkapszichológia 

 

16    Logika. Ismeretelmélet 

 tudományos rendszertan 

 

17   Erkölcs. Erkölcstan. Etika 

 egyéni erkölcs 

 az ember kötelességei magával szemben 

 társadalmi erkölcs, szociáletika 

 hivatási erkölcs, kötelességek tana, foglalkozások erkölcstana 

 

3    Társadalomtudományok 

 elmélete, módszertan, módszerei 

 társadalomtudományi módszerek 

 szociográfia 

 

31    Statisztika 

 statisztika elmélete 

 statisztika alapfogalmai 

 statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás 

 hivatalos statisztika, magánstatisztika, népességstatisztika 
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 demográfia 

 

316    Szociológia 

    Faluszociológia 

 

32    Politika 

 társadalmi csoportok és rétegek 

 nemzetközi politika 

 

33     Gazdaság. Közgazdaság-tudomány 

 

331  Gazdasági mozgás, mikro- és makroökonómia. Munkaügy. Munkáltató. 

Munkavállaló. Munka. Munkagazdaságtan. Munkaszervezés 

 a munka elmélete és szervezete  

 a vállalat és a foglalkoztatottak közötti kapcsolatok 

 munkakörnyezet, munkahely-kialakítás, munkavédelem, munkaegészségügy 

 üzemi balesetek, munkahelyi balesetek 

 elsősegélynyújtás 

 munkaerőpiac, munkaerő-gazdálkodás 

 

332    Regionális gazdaság. Föld és telek 

 társadalomgazdasági rendszerek 

 szektorok 

 agrárpolitika, tervezés, vezetés, intézkedések, eszközök 

 regionális gazdaság, területi gazdaság 

 a föld gazdasági szempontból 

 földhasználat, földszükséglet, földérték, telekérték, földforgalom 

 

334    Gazdasági szervezetek és együttműködési formák 

 gazdasági szervezeti formák 

 magán, közületi, szövetkezeti, vegyesgazdasági formák 

 együttműködési, szövetkezési és társulási formák 

 

336    Pénzügy. Közületi pénzügy. Állami pénzügy. Vámügy. Bank- és hitelügy 

 közületi, állami pénzügy 

 adók, illetékek, díjak, elvonások 

 közületi kölcsönök, államkölcsönök, közületi adósságok 

 vámigazgatás 

 állami kiadások 

 gazdasági szervezetek pénzügyei 

 pénzügy, bankügy, hitelügy 

 

338    Gazdasági helyzet. Gazdaságpolitika. Gazdaságirányítás. Gazdasági vezetés. 

Gazdasági tervezés. Gazdasági tervek. Termelés. Szolgáltatások. Árak 

 termelés általános kérdései 

 termelés és szolgáltatások, idegenforgalom, turizmus 

 árak, árképződés, költségek 

 

339   Kereskedelem. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Világgazdaság 

 piac 
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 belkereskedelem 

 külkereskedelem 

 vámok, vámpolitika 

 nemzetközi pénzügyek 

 

342   Az EU agrárgazdasága. Államjog. Alkotmányjog. Közjog. Államigazgatási jog 

 

 

347    Polgári jog. Magánjog 

 dologi jogok, reáljogok, dologi javak,  

 kötelmi jog, szerződések 

 szerződésen kívüli kötelmek 

 kereskedelmi jog, gazdasági jog 

 

349   Speciális jogágak 

 munkajog 

 földjog, mezőgazdasági jog, területrendezési jog 

 környezetvédelmi jog 

 

37    Nevelés és oktatás 

 a nevelés és oktatás alapjai 

 az oktatás és nevelés szervezési kérdései 

 felsőoktatás, egyetemek, főiskolák 

 

39    Néprajz. Folklór 

   a magánélet szokásai és hagyományai 

   a társadalmi érintkezés szabályai, etikett, illemszabályok 

 

50    Általános természettudományi művek 

 

502    A természet. Természetvédelem 

 terepen végzett munka, megfigyelés, rögzítés 

 laboratóriumi munka 

 a természet tanulmányozása, megfigyelése, természettörténet 

 a természet és a társadalom kapcsolata 

 az élettelen természet, élővilág, növényvilág védelme 

 

504   Környezettudomány 

 az emberi tevékenység káros hatása a környezetre 

 környezetvédelem 

 természeti kincsek védelme 

 a környezet minőségének ellenőrzése 

 talajvíz, édesvizek mint környezet 

talaj, táj, tájökológia, bioszféra, mikrobiológiai környezet, vegetáció, állatvilág, 

emberi ökológia és környezet 

 

51    Matematika 

 bevezetés az analízisbe, valós számok, függvények tulajdonságai 

 differenciálszámítás, integrálás 

 valószínűségelmélet és matematikai statisztika 
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 operációkutatás 

 

53    Fizika 

 mechanika 

általános mechanika, folyadékok, légnemű testek mechanikája, hőtan, 

villamosság 

 

 

54    Kémia  

  az anyag állapota 

   vegyületek különleges fajtái541    Elméleti kémia 

 exoterm és endoterm reakciók, reakcióhő, elektrokémia 

 fotokémia, fotoszintézis, fotokatalízis 

kolloidkémia, kapilláriskémia, előállítás, diszpergálás, emulgeálás, 

dekoacerválás 

 diszperz rendszerek, valódi kolloidok 

 atomelmélet 

 vegyületek, kémiai kötések, affinitás 

 kémiai szerkezet 

 oldatok, oldhatóság 

 osztályozó rendszerek 

 

543    Analitika kémia 

 kémiai elemzési módszerek 

 vízelemzés 

 fizikai-kémiai elemzési módszerek 

 kromatográfia és más típusai 

 különböző anyagok elemzése 

 

546    Szerves és biokémiai anyagok különleges csoportjai. Szervetlen kémia 

 

547    Szerves kémia 

 

55    Földtudományok: geológia, geofizika, szeizmológia, meteorológia, hidrológia.  

 

551.5   Meteorológia. Klimatológia 

 megfigyelések, jelentések, időjárás-előrejelzés, obszervatóriumok 

 meteorológiai hálózat 

 időjárás-előrejelzés 

 éghajlati típusok, változások 

 környezet hatása az éghajlatra 

 

552    Kőzettan 

 kőzetek jellemzői és tulajdonságai 

 általános kőzettan 

 magmatikus, metamorf, üledékes kőzetek 

 meteoritok 

 

556    Hidroszféra. Víz. Általános hidrológia 
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57   Biológia 

 

570.8   Biometria 

 

 

577    Az élet anyagi alapjai. Biokémia. Molekuláris biológia. Biofizika 

 biokémai és bioorganikus kémia 

 molekuláris biológia 

 biofizika, biofizikai kémia 

 

579    Mikrobiológia 

58   Növénytan. Botanika 

 

581    Általános növénytan  

növényélettan, növényfiziológia, növénybetegségek, növénykórtan, 

növényembriológia növénymorfológia, növényanatómia 

 

581.5   A növények életmódja (ökológia) 

 

581.6   Alkalmazott növénytan. A növények haszna. Gazdasági növénytan 

 

581.8  Növényszövettan 

 

581.9              Növényföldrajz. Flóra. A növények földrajzi elterjedtsége 

 

582.2/.9  Növényrendszertan 

 

59   Állattan 

 

591  Állatok életmódja. Állatökológia. Az állat és környezete 

 

592/599   Állatrendszertan 

   ízeltlábúak 

   rovarok, hatlábúak, rovartan 

   kétéltűek 

   hüllők 

   madarak 

   emlősállatok 

 

620    Energiagazdálkodás 

 

621    Általános gépészet 

 

621.6  Berendezések gázok és folyadékok szállítására, tárolására 

 

626    Vízépítés általában. Talajjavítási vízi munkálatok 

 mezőgazdasági vízépítés 

 

628.1   Vízellátás. Vízkezelés. Vízfogyasztás 

 természetes víz, nem ivóvíz: ipari, mezőgazdasági, kommunális, esővíz 
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 ismételt vízhasználat 

 vízkezelésvízgazdálkodás 

 

628.3   Szennyvíz. Szennyvíz kezelése, elhelyezése és hasznosítása 

 

628.4   Hulladékok. Hulladékgyűjtés és elhelyezés 

 

63    Mezőgazdaság. Erdőgazdaság. Állattenyésztés. Vadászat. Halászat 

 

630    Erdészet 

 

631    Mezőgazdasági üzemtan (agronómia). Mezőgazdasági felszerelések, eszközök 

 mezőgazdasági üzemek vezetése és szervezése 

 ökológiai gazdálkodás, szerves gazdálkodás 

 mezőgazdasági üzemi épületek, építmények 

 mezőgazdasági gépek és eszközök 

 

631.4   Talajtan. Talajvizsgálat 

 a talaj kémiai, fizikai-kémiai tulajdonságai, talajkémia 

 talajvizsgálat, talajelemzés 

 talajok osztályozása 

 a talaj termékenysége, mérgezettsége, mikrobiológiája 

 talajszemle, talajosztályozás termőérték szerint 

 talajok keletkezése, talajképződés 

 

631.5   Mezőgazdasági munkálatok. Agrotechnika 

 a talaj előkészítése, megmunkálása 

 növények szaporítása, növényápolás 

 növények fejlődési szakaszai, betakarítás, aratás, termények előfeldolgozása 

 a mezőgazdaság melléktermékei és féltermékei 

 termesztési módok 

 

631.6   A földművelés mérnöki technikája, meliorizáció 

talajvédelem, víztárolás, alagcsövezés, öntözés, vízszükséglet, vízellátás, 

öntözésmódok, öntözés körülményei, időpontja 

 

631.8   Trágyázás. Trágyafélék. Serkentőszerek 

trágyák előállítása és használat, ásványi trágyák, káli-, nitrogén-, foszforsav 

tartalmú műtrágyák, szerves trágyák, biológiai trágyák, kevert trágyák 

 

631.9   A növénytermesztés hatása a klímára, a talajra, a vízgazdálkodásra 

 mezőgazdasági ökológia 

 termesztési rendszerek 

 

632    Növényi károk. Növénybetegségek. Növényvédelem 

 baktériumok és vírusok okozta növénybetegségek 

 gombás betegségek 

 káros növények, állati kártevők, rovarkártevők 

 növényi kórokozók és kártevők elleni küzdelem 

 növényvédelmi hatósági intézkedések 
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 növényvédelmi ellenőrzési módszerek, előrejelzés 

védekezési eljárások, megelőző módszerek, vegyszeres, fizikai, mechanikai 

eljárások, fiziológiai védekezés, biológiai növényvédelem 

 növényvédő szerek, peszticidek hatása 

 

633   Növénytermesztés 

 gombafélék, szemes termények 

 takarmányfüvek, réti füvek, legelők, rétek 

 takarmánynövények 

 élvezeti növények 

illóolaj tartalmú növények, fűszernövények, olajos növények, festéktartalmú 

növények, csersav tartalmú növények, gyógynövények 

 

634    Gyümölcstermesztés és szőlőművelés 

 

634.1/.7  Gyümölcstermesztés  

 almatermésű gyümölcsök 

 csonthéjas gyümölcsök 

 citrusfélékhúsos és hüvelytermésű gyümölcsök 

 héjasok 

 trópusi és szubtrópusi gyümölcsök 

 bogyós gyümölcsök 

 

634.8   Szőlőművelés, szőlészet, szőlőnövények, szőlőültetvények 

 szaporítóanyag, szőlőiskolák 

 szőlőültetvények telepítése 

 szőlőnövények ökológiai jellemzői 

 a szőlő termése, szőlőlé, léhozam, aszaltszőlő, mazsola, szőlőkeresztezések 

   hibridek, szőlőfajták, ampelográfia  

 

635    Kerti növények. Kertészet. Zöldségtermesztés, konyhakertészet. Virágkertészet 

 kertészet általános alapelvei és gyakorlat 

 fiatal növények és gondozása, növényfaiskola, faiskola 

 termesztés takarással, üveg vagy fólia alatt 

 növényi termények, termékek 

 

635.1/.8  Zöldségfélék termesztése. Konyhakertészet 

gyökérnövények, gyökgumósokgumós növények, étihagyma-félékehető szárú, 

ehető levelű, ehető virágú növényekleveles zöldfélék 

 salátafélék, keserűsaláták 

 ehető magvak és termések, hüvelyesek 

 aromás füvek és fűszernövények 

 gombák  

 

635.9   Dísznövények. Dísznövénykertészet. Virágok, bokrok, fák termesztése és 

alkalmazása. Virágkertészet 

szobai dísznövények, vágott virágok, dísznövények szabadföldi termesztése és 

kerti alkalmazása, pázsit-, gyepnövények, parkok dísznövényei 

 

636/639  Állattenyésztés. Állati termékek. Vadászat. Halászat 
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638.1   Méhészet. Méhtenyésztés 

 

641/642   Élelmiszerek. Elkészítésük. Ételek 

 

65    Szervezés. Ügyvitelszervezés. Üzemvezetés. Üzemszervezés 

 módszertani kérdések, szervezés elmélete és gyakorlata 

 gazdaságosság, racionalizálás, jövedelmezőség, termelékenység 

 

 

657    Számvitel. Könyvvitel 

 könyvviteli rendszerek, módok 

 számlakönyvelés 

 zárások, üzleti könyvek, leltár, mérleg 

 számlák, számlatervek, költségszámítás 

 revízió, ellenőrzés 

 

658    Üzemgazdaság. Kereskedelmi technika 

 vállalati formák, pénzügyek 

 telepek, épületek, termelőeszközök, felszerelések 

 személyzet, emberi tényező, üzemi légkör 

 gyártás szervezése, tervezés, konstrukció, gyártásellenőrzés, minőségügy 

 kereskedelmi technika, szolgáltatások 

 bevásárlás, beszerzés, raktárkezelés 

 értékesítés, eladás, marketing 

 

659    Hirdetésügy. Reklám. Információ. Közvélemény-alakítás 

 

661.16   Rovarirtó szerek. Peszticidek. Fertőtlenítőszerek 

 

663    Élelmiszeripar 

 mikrobiológiai iparok 

 

663.2   Bor. Borászat 

 borok származás szerint 

 borfajták 

borkészítés, bor alkotórészei, a bor tartósítása és tárolása, borkezelés, 

pinceműveletek, szűrés, derítés, kénezés, borászati létesítmények, gépek és 

berendezések 

   gyümölcsborok 

 

663.5  Szeszgyártás. Pálinkafőzés. Égetett szeszesitalok 

 

663.6   Ásványvizek. Gyógyvizek 

 

663.8   Keverékitalok alapanyagai. Gyümölcslevek és egyéb növényi ivólevek. Szörpök. 

Likőrök. Alkoholmentes üdítőitalok 

 

664    Élelmiszertartósítási eljárások (konzervipar) 

 növényi anyagok tartósítása 
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 nyersanyagok előkészítése 

 tartósítás és tárolás 

 tartósítás vegyi anyagokkal, hőkezeléssel 

   pasztőrözés, sterilezés, aszeptikus kezelés 

 tartósítás hűtéssel, fagyasztással, biofilizálás 

 a tartósítás csomagolóeszközei 

 tartósítás szárítással, aszalással, sűrítéssel 

 zöldségfélék tartósítása 

 gyümölcsfélék tartósítása 

 

665  Olajok, természetes illóolajok 

 

681.3   Informatika. Számítástechnika 

 számítógép hardver, szoftver 

 operációs rendszerek 

 információs rendszerek 

 adatbázis-kezelés 

 szövegszerkesztés 

 térinformatika 

 

712   Természetes táj. Mesterséges táj. Tájalakítás. Tájrendezés. Kertépítés. 

Parképítés 

 természetes tájak, szabad területek, köz- és magánparkok, kertek 

 tájkertészet: tervezés, elrendezés, kivitelezés 

 növényzet telepítési terve 

   

718   Temetők, temetői létesítmények elhelyezése és kialakítása 

 

719   Tájvédelem 

 

745/749   Virágkötészet. Virágok elrendezése 

 

802/809   Nyelvek 

   szótárak, szakszótárak. 

   magyar nyelv: nyelvtan, nyelvhelyesség 

 

91    Földrajz. Geográfia 

tipológiai földrajz, természeti tájtípusok, gazdasági körzetek, természeti 

tájegységek, gazdasági körzet, alkalmazott földrajz 

 

912    Egy földterület nem szöveges ábrázolásai: képek, látképek, diagramok, 

metszetek, kartogramok, térképek, atlaszok, földgömbök 

 

 

Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár 

 

A gyűjtés szakterületi meghatározása: 

006  Szabványosítás, szabványok 
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nemzetközi szabványosító szervezetek, ISO 

 

1   Filozófia 

 ismeretelmélet, létértelmezés, művészetfilozófia 

 

111.852  Esztétika 

  formaelemzés, ipari formatervezés, arculattervezés, csomagolásesztétika 
 

159.9  Pszichológia 

megismerés, érzékelés, észlelés, figyelem, tanulás, emlékezet, 

gondolkodás, beszéd 

a személyiség megismerése 

személyiségfejlesztés, motiváció 

életkori sajátosságok (pubertás-, ifjúkor) 

társas kapcsolatok, viselkedéskultúra 

színasszociáció, a színek pszichoszomatikus hatása, 

az előadás, tárgyalás technikái 

kommunikáció: verbális, meta-, írásos, tömeg-, üzleti, marketing-, pedagógiai 

kommunikáció  

vezetéslélektan  

termékpszichológia, reklámpszichológia 

 

16  Logika 

tárgya, funkciói, alkalmazásai,  

a gondolkodás logikai törvényei, logikai formák 

 

17   Etika 

erkölcsi tudatformák, értékek, kategóriák 

erkölcsi normák koronként 

erkölcs és jog 

pedagógiai etika 

üzleti etika, üzleti illemkódex 

gazdasági etika 

mérnöki etika 

a menedzsment etikája  

reklámetika 

adómorál 

 

3   Társadalomtudományok 

társadalmi környezet, társadalmi fejlődés 

szocializáció, civil szféra, érdekvédelem 

 

31  Statisztika 

alapfogalmak, statisztikai sorok, táblák, grafikus ábrázolás, 

standardizálás, indexek, információs rendszer, gazdasági statisztika 

314  Demográfia 

 

316   Szociológia 

életmód, életminőség 

társadalmi struktúra, rétegződés 
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társadalmi mobilitás, migráció 

devianciák, kisebbségi csoportok 

politikai szociológia,  

szervezetszociológia 

vallásszociológia  

 

32  Politika 

a politika strukturális és funkcionális kérdései 

társadalom és politika 

politikai hatalom, közpolitika 

nemzetközi kapcsolatok 

 

33  Közgazdaság-tudomány 

  gazdaságtörténet 

makroökonómia, mikroökonómia, 

gazdasági szerkezet, gazdasági növekedés, gazdasági ciklusok 

piac, nemzetközi integráció, Európai Unió 

regionális gazdaság 

nemzetközi politikai gazdaságtan 

nemzetközi pénzügyek és gazdaságtan 

nemzetközi gazdaságtan 

ökonometria 

nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények 

 

 

331  Ergonómia 

ember környezet megterhelés-igénybevétel 

termékergonómia 

munkabiztonság 

munka- foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség 

 

336   Pénzügy 

  bank- és tőzsdeismeretek 

makropénzügyek 

nemzetközi pénzügyek 

vállalati pénzügyek 

befektetés és finanszírozás 

vállalat- és projektértékelés 

üzleti gazdaságtan 

multinacionális vállalatok pénzügyei 

adózás 

 

338   Gazdaságpolitika 

külgazdasági politika 

gazdaságpolitika 

növekedéspolitika 

 

339   Kereskedelem. Nemzetközi kapcsolatok, Világgazdaság 

nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok makrogazdasági szinten 

  nemzetközi kereskedelem elmélete és politikája 
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  gazdasági integrációk 

  nemzetközi vállalatok 

  nemzetközi gazdasági szervezetek 

 

34  Jog 

alapismeretek 

munkajog 

a munkavédelem, környezetvédelem, minőségszabályozás, 

vállalkozások törvényi keretei, jogi eszközei és jogszabályi környezete 

polgári jog 

üzleti jog 

adójog 

tulajdonjog 

társasági jog 

pénzügyi jog 

gazdasági büntetőjog 

jog és etika 

 

35   Államigazgatás 

 

37  Nevelés és oktatatás 

neveléselmélet, neveléstörténet 

didaktika: tananyagkiválasztás, tantervkészítés 

tantárgyspecifikus oktatásmódszertan 

felnőttoktatás 

vállalati szakoktatás tervezése 

oktatásszervezés 

iskola- és munkaegészségtan 

oktatástechnológia 

 

504  Környezetvédelem 

a környezetvédelem intézményei 

környezettudomány 

légkör, légszennyeződés, a légszennyeződés elleni védelem 

zajártalom 

vízszennyeződés, vízminőség-védelem 

talajjellemzők, talajszennyeződés 

hulladékkezelés 

 

51  Matematika 

matematikai analízis 

lineáris algebra, Boole-algebra 

integrálszámítás, 

differenciálszámítás 

valószínűségszámítás 

konvergencia 

matematikai statisztika 

algoritmuselmélet 

operációkutatás 

gazdasági matematika 



18 

 

diszkrét matematika 

geometria 

 

53  Fizika 

metrológia, gépipari mérések, mérőeszközök, mennyiségek, SI 

folyadékok mechanikája 

műszaki mechanika 

gázok mechanikája 

hőtan 

atom-, magfizika 

statika, kinematika, hangtan, rezgés- és hullámtan, optika 

villamosságtan, elektromágnesesség, szilárdságtan 

 

54  Kémia 

sztöchiometria, kémiai számítások, kémiai kötések, halmazállapotok, 

oldatok, elektrokémia, elektrolízis, galvánelemek 

mechanokémia 

 

57  Biológia 

 

574  Ökológia 

társadalom-technológia-természet 

ökoszisztémák 

biogeokémiai ciklusok 

 

611  Anatómia 

az emberi szervezet felépítése 

 

62  Mérnöki tudományok, technika 

technikatörténet 

automatizálás 

biztonságtechnika, biztonsági berendezések 

 

620  Anyagvizsgálat, szerkezeti anyagok 

korrózióvédelem, felületvédelem, bevonatok, anyagmegválasztás, energetika 

 

621  Általános géptan 

gépszerkesztés, műszaki ábrázolás 

mechatronika 

 

621.3  Elektrotechnika 

villamosenergia-ipar, villamos mérés 

elektronika, mikroelektronika, ipari elektronika 

 

621.5  Hűtéstechnika 

  hűtőberendezések 

 

621.7/.9 Vas- és fémipar 

mechanikai technológiák 

gépipari technológiák és gépeik 
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alkatrészgyártás, -tervezés 

gyártórendszerek, gyártásautomatizálás 

robottechnika, ipari robotok 

CA-technikák, térbeli és geometriai modellezés, rajzszerkesztés 

CA-munkahelyek kialakítása 

logisztika, logisztikai rendszerek, automatizált anyagmozgatás 

 

65  Szervezés, vezetés, menedzsment 

szervezeti formák, szervezeti működés, vállalkozások szervezése, értékelemzés 

controlling, ösztönzés, motiváció, döntéshozatal, időgazdálkodás 

vezetői képességek, minőségközpontú vezetés, karriertervezés 

vállalatirányítás, integrált vállalatirányítási rendszerek, 

változtatásmenedzsment, projektmenedzselés 

stratégiai, minőség-, humánmenedzsment 

vállalati menedzsment 

termékmenedzsment  

emberierőforrás-gazdálkodás 

vezetéstudomány 

készletgazdálkodás, logisztika, vállalatirányítási rendszerek 

logisztika 

környezetmenedzsment 

folyamatmenedzsment irányzatok 

 

657  Számvitel 

számvitel 

kontrolling 

 

658  Vállalat-gazdaságtan, minőségügy, marketing 

költség- és nyersanyag-gazdálkodás, hatékonyság 

gazdasági számítások 

emberierőforrás-menedzsment 

termelésmenedzsment 

termékfejlesztés és -tervezés, termékpálya 

minőségfilozófia, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás, 

minőségirányítás, termékfelelősség, auditálás 

minőségügyi rendszer 

a marketing módszerei, eszközrendszere, nemzetközi marketing 

marketingstratégia, fogyasztói magatartás 

reklám 

vállalati irányítási rendszerek 

raktározás 

csomagolástechnika 

folyamatok optimalizálása 

statisztikai folyamatszabályozás 

vállalat-gazdaságtan 

környezet-gazdaságtan 

minőségmenedzsment, projektmenedzsment 

üzleti kommunikáció, érvelés- és tárgyalástechnika 

marketing és üzleti kommunikáció 

marketingkutatás 
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vállalati kommunikáció 

vállalati folyamatok és stratégiák 

logisztika 

 

 

66  Vegyipar 

üveg, kerámia, festék 

 

669  Fémismeret, anyagjellemzők 

fémfizika, szerszámanyagok 

fém-kerámia-polimer kompozitok 

 

678  Nagymolekulájú anyagok 

gumi- és műanyagipar 

műszaki műanyagok 

műanyagfizika 

műanyagkémia 

műanyagok előállítása, újrahasznosítás 

a műanyag-feldolgozás technológiája, gépei, szerszámai 

 

681  Finommechanika 

mérőrendszerek 

 

681.3  Informatika, számítástechnika 

információelmélet, információközlés 

információs rendszerek, vezetői informatika 

számítógép hardver, szoftver, operációs rendszerek 

számítógép-hálózatok, számítógép-architektúrák 

szoftverfejlesztés, programozás, adatfeldolgozás, adatvédelem 

szoftverüzemeltetés, adatbázis-kezelés, szövegszerkesztés 

mesterséges intelligencia 

alakzatfelismerés 

multimédiaeszközök 

 

681.5  Irányítástechnika 

vezérlés, szabályozás 

 

7  Művészet 

művészeti stílusok 

iparművészet 

szakgrafika 

modellezési technikák, tárgyábrázolás 

 

 

802/809 Nyelvek 

általános nyelv 

szaknyelv 

üzleti idegen nyelv: angol, német 

magyar nyelv: nyelvtan, nyelvhelyesség, verbális kommunikáció 
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Pedagógiai Szakkönyvtár 

 

A gyűjtés szakterületi meghatározása: 
 

1  Filozófia 

filozófiatörténet 

filozófiai rendszerek 

egyes filozófusok önálló művei 

 

111.852 Esztétika 

esztétika története, rendszerezése 

önálló művek 

 

159.9  Pszichológia 

pszichológiatörténet, pszichológiai iskolák 

a pszichológia módszerei, mérések 

a pszichológia biológiai alapjai 

pszichológiai fejlődés, életkorok pszichológiája 

érzékelés, észlelés, tudat 

tanulás, emlékezés, gondolkodás, nyelv 

motiváció, érzelmek 

a személyiség pszichológiája 

pszichopatológia, pszichoterápia 

társas viselkedés 

önismeret 

 

16  Logika 

a gondolkodás logikai törvényei, logikai formák 

 

17  Etika 

egyéni erkölcs, társadalmi erkölcs, családi erkölcs 

pedagógusetika 

 

2  Vallás 

vallástörténet 

vallásfilozófia 

mitológia 

 

316  Szociológia 

  társadalomtörténet 

  társadalomismeret 

  ifjúságügy 

  szociológia kutatás módszertana 

szakszociológiák: művelődésszociológia, művészetszociológia, 

nevelésszociológia, ifjúságszociológia 

 

32  Politikatudomány 

Európai Unió, belpolitika 
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33  Gazdaságtan 

közgazdasági alapismeretek 

 

34   Jog 

emberi jogok, állampolgári jogok, szabadságjogok, gyermeki jogok 

 

37  Pedagógia 

neveléstörténet 

neveléselmélet 

pedagógiai kutatásmódszertan 

alternatív pedagógiák 

életkorok pedagógiája 

kisgyermeknevelés 

óvodapedagógia 

neveléslélektan 

pedagógus személyisége, pedagógushivatás 

iskolapszichológia, iskola-egészségügy 

összehasonlító pedagógia 

differenciáló pedagógia 

integrált nevelés 

projektpedagógia 

gyermek- és ifjúságvédelem 

játékpedagógia 

drámapedagógia 

múzeumpedagógia 

szabadidő- pedagógia 

speciális pedagógia 

fejlesztő pedagógia 

oktatáselmélet 

oktatási rendszerek 

oktatási módszerek 

oktatástechnológia 

tantervelmélet 

közoktatás-menedzsment, minőségbiztosítás 

felsőoktatás 

felnőttoktatás, felnőttképzés 

az egyes tantárgyak és műveltségi területek tantárgy-pedagógiája 

a 3-12 éves korosztály nevelésére-oktatására vonatkozó foglalkoztató 

kiadványok, tankönyvek, (tankönyvcsaládok), munkafüzetek, 

munkatankönyvek, tanítói/tanári kézikönyvek, tantervek, tanmenetek, 

pedagógiai programok, egyéb oktatási segédletek 

 

39   Néprajz 

tárgyi néprajz 

szellemi néprajz 

hagyományőrzés 

 

502  Környezetismeret, természetismeret 

környezeti nevelés 

környezetvédelem, ökológia 
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5  Matematika és természettudományok 

matematika 

csillagászat 

fizika 

kémia 

biológia 

növénytan 

állattan 

 

61   Orvostudomány 

anatómia, az emberi test felépítése 

egészségtan, egészségnevelés 

csecsemőgondozás 

szenvedélybetegségek 
 

62   Műszaki tudományok 

technika, technikatörténet 

kézművesség, barkácsolás 

 

681   Informatika, számítástechnika 

informatika  alapjai 

internet, multimédia 

 

7   Művészet, szórakozás, sport 

 

70/77   Vizuális kultúra  

képzőművészetek, képzőművészeti technikák 

tárgy- és környezetkultúra 

vizuális kommunikáció, vizuális nyelv 

 

78   Zene 

a zene általános kérdései 

a zene fajtái 

zenei készségfejlesztés 

 

793/794 Társas szórakozások, játékok 

 

796   Testnevelés, sport 

testnevelés-elmélet 

testi (szomatikus) nevelés 

kondicionálás, testnevelés, testedzés, rekreáció, sport 

sportágak 

mozgásos játékok 

testnevelési játékok 

sportjátékok 

balesetmegelőzés 

 

80  Nyelvtudomány 

a nyelv általános kérdései: nyelvfilozófia, 

nyelvtörténet, 
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nyelvhelyesség, 

a nyelvek általános csoportosítása, 

kommunikációelmélet, 

a nyelvészet és filológia kérdései általában 

 

802/803 Idegen nyelv: angol, német nyelv 

irodalomtudományi művek 

nyelvtudományi művek 

kultúrtörténet, civilizáció, országismeret 

az idegennyelv-oktatás módszertana 

nyelvkönyvek (kurzuskönyvek) munkafüzetek, oktatási segédletek 

szépirodalom 

 

810   Irodalomtudomány 

irodalomtörténet 

irodalomelmélet 

gyermek- és ifjúsági irodalom 

műelemzés, műértelmezés 

 

91/99  Földrajz, történelem 

földrajz, térképek 

művelődéstörténet 

egyetemes és magyar történelem 

 

911  Társadalomföldrajz 

településszervezet 

népesség 

általános/regionális településföldrajz 

földrajzi, ökológiai tényezők társadalmi 


