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A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

(BME OMIKK) 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
Az Egyetem Szenátusa a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervezeti Felépítés és Működési Rendje (a továbbiakban BME SZFMR) 59.§ (2) bekezdése 
alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki 
Információs Központ és Könyvtár (a továbbiakban BME OMIKK) Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbiakban határozza meg. 
 
 
 

I. 
 

1. § 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1) A BME OMIKK az oktatást és tudományos kutatást közvetlenül (szolgáltatásaival) 
támogató szervezet, a BME egyetemi és országos könyvtári és információbiztosítási 
feladatokért felelős szervezeti egysége, az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint 
nemzeti gyűjtőkörű, nyilvános, országos szakkönyvtár. A BME OMIKK Szervezeti és 
Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) tartalmazza és meghatározza a 
szervezeti egység feladatait, működését, szolgáltatásait, kitérve az egyetemi könyvtári 
hálózat központjaként, illetve a levéltári tevékenységek  működtetőjeként ellátandó 
feladatokra is.  

 
Az SZMSZ hatálya kiterjed a BME OMIKK területére, az általa kezelt tárgyi eszközökre, 
immateriális javakra, forgóeszközökre, kötelezettségekre, a szervezetben 
foglalkoztatottakra, szolgáltatásait igénybe vevőkre.  . 
 
2) Neve, székhelye: 

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
(BME OMIKK) 
 
angolul:  Budapest University of Technology and Economics 

National Technical Information Centre and Library 
franciául:  Université des Sciences Techniques et Economiques de Budapest 

Centre d’Information et Bibliothèque Technique National 
németül:  Technische und Wirschaftswissenschaftliche Universität Budapest 

Nationales Informationszentrum und Bibliothek für Technik 
oroszul:  БудапештскийУниверситетТехническихиЭкономическихНаук 

Государственный информационный центр и библиотека по технике 
Székhely:  1111 Budapest XI., Műegyetem rkp.3. 

1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. 
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Könyvraktár:  Törökbálint Raktárváros (DEPO)  
2045 Törökbálint, Hosszúrét 62. 
 

3) Körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körülötte Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, majd második sorban Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár körirattal.  

 
 
4) A BME OMIKK által folytatott tevékenységek TEAOR számai: 
 
Alaptevékenység: 

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Kiegészítő tevékenység: 

22.11 Könyvkiadás 
22.13 Időszaki kiadvány kiadása 
22.15 Egyéb kiadás 
22.23 Könyvkötés 
22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység 
72.30 Adatfeldolgozás 
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás 
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 
74.40 Hirdetés 
74.85 Titkári és fordítói tevékenység 
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 

 
 

2. § 
 

A BME OMIKK FELADATA 
 
 
1) Országos feladatkörű könyvtárként:  

a) a műszaki tudományok és az élettelen természettudományok témakörében fejleszti, 
feltárja, használatra bocsátja és megőrzi a magyarországi kiadványok (könyvtári 
dokumentumok) gyűjteményét,  

b) az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, adatokat szolgáltat az ODR 
lelőhely-nyilvántartó központnak és teljes gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben,  

c) szakmai tájékoztatást ad a felhasználóknak, igénylőknek a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól, 

d) hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést és másolatszolgáltatást nyújt,  

e) segíti az országhatáron túli magyar képzési nyelvű műszaki és természettudományi 
egyetemek könyvtárait feladataik ellátásában,  

f) meghatározott szolgáltatásokat biztosít minden olyan felhasználó számára, aki 
hozzáférést igényel a Könyvtár különféle információs forrásaihoz,  
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g) eredményeit közleményekben és konferenciákon ismerteti és tudományos 
rendezvényeket szervez, 

h) adatbázisokat épít és szolgáltat, beleértve a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer 
adatbázisának fejlesztését is, 

i) a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) Nemzetközi Nukleáris Információs 
Rendszer (INIS) hazai központjaként adatfeldolgozói feladatokat lát el. 

 
2) Egyetemi könyvtárként: 

a) feladata az Egyetem hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak és egyéb dolgozóinak 
szakirodalommal, valamint szakirodalmi információval való ellátása, könyvtári 
eszközökkel az általános műveltség terjesztése és elmélyítése, 

b) feladata a könyvtári szolgáltatások iránt jelentkező igények felmérése és a megfelelő 
tanulási és kutatási körülmények biztosítása az egyetemi polgárok számára, 

c) a belső könyvtári műveletek hatékony végzéséhez, illetve a külső információforrások 
eléréséhez - lehetőségeihez mérten a legkorszerűbb technológia alkalmazására 
törekszik, 

d) olyan könyvtárosokat, informatikusokat alkalmaz, akik felkészültek és elkötelezettek 
a Könyvtár céljainak megvalósítására, 

e) a Könyvtár szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésére törekszik a megfelelő 
könyvtári szervezet kialakításával és annak további tökéletesítésével, 

f) könyvtárszakmai kérdésekben az Egyetem vezetése számára döntés előkészítő 
munkát végez,  

g) őrzi és kutathatóvá teszi az egyetemi iratanyagot, 
h) tagságra törekszik a szakterületén tevékenykedő azon nemzetközi szervezetekben, 

amelyekben részvétele szakmai előnyökkel jár, 
i) részt vesz a könyvtárak közötti bel- és külföldi dokumentum-, valamint 

információcserében. 
 
3) Az egyetemi könyvtári hálózat központjaként: 
Hálózatába tartoznak az Egyetem szervezeti egységeinek könyvtárai, amelyeknek ellátja 
szakmai felügyeletét.  
Feladata szakmai segítséget nyújtani az Egyetem könyvtári hálózatához tartozó intézeti, 
tanszéki könyvtáraknak és elősegíteni az egységes könyvtári rendszerbe történő integrá-
lódásukat.  

Ennek keretében a hálózat jellegéhez igazodóan: 
a) segíti a külföldi könyvek beszerzését, központilag intézi a külföldi folyóiratok 

rendeléseit, 
b) on-line katalógusában nyilvántartja a hálózati könyvtárak könyveit, folyóiratait 

és egyéb dokumentumait; 
c) szakmai, módszertani tanácsadással, tapasztalatcserék és továbbképzések 

szervezésével támogatja a tagkönyvtárak működésének szakszerűségét, a 
hálózati könyvtárosok szakmai képzését,  

d) támogatást nyújt a feleslegessé vált könyvtári anyag kivonásához és további 
hasznosításához, 

e) közreműködik a tagkönyvtárak könyvtárközi kölcsönzésének lebonyolításában, 
f) elősegíti az Egyetem kiadványainak nemzetközi csere keretében történő 

terjesztését, 
g) ellátja a jogszabályokból, egyetemi jogi és más eszközökből rá háruló 

feladatokat. 
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4) Az egyetemi tudományos kézirattár és levéltár működtetőjeként: 

a) Működteti a BME Levéltárát, amely szaklevéltárként a BME-OMIKK része. 
b) A Levéltár feladata az egyetemi és az egyetemmel összefüggő iratok, 

dokumentumok gyűjtése, őrzése, tárolása, feltárása, valamint az erre épülő 
tudománytörténeti kutatások, továbbá kutatószolgálat lehetőségének 
biztosítása. A Levéltár részt vállal a fenntartó intézmény tudománytörténeti 
feladataiban, gyűjti és közzéteszi az egyetem történetére, tanáraira vonatkozó 
írásos és egyéb dokumentumokat. 

c) A Levéltár biztosítja az iratanyag és a tárgyi emlékek szakszerű őrzését, 
kezelését, nyilvántartását, kutatásra alkalmassá tételét. 

d) A Levéltár munkatársai a segédletek készítése mellett tudományos kutatást 
végeznek a levéltári anyagban és a kutatási eredményeket szaklapokban stb. 
közzéteszik. 

e) A Levéltár munkatársai irányítják a selejtezési, begyűjtési munkálatokat. Elemi 
kár esetén feladatuk azonnali segítség-adás a Műegyetem bármely területén az 
irat- és tárgyi anyaggal kapcsolatban. 

f) A Levéltár szakmai segítséget nyújt az Egyetem szervezeti egységei keretében 
működő irattáraknak, intézkedik a történelmi értékű iratanyagok átvételéről. 

 
5) Szolgáltatóként: 

a) Információkat gyűjt, feldolgoz, abból adatbázist épít és szolgáltat. 
b) Részt vesz a műszaki kutatás és fejlesztés, oktatás országos szintű információ 

ellátásában. 
c) Kiadói és fordítói tevékenységet folytat. 
d) Szakmai konferenciákat és rendezvényeket szervez. 
 

6) Állami nyilvántartó szervezetként: 
Biztosítja a K+F szféra tematikus szakmai nyilvántartási rendszerének kiépítését és 
nyilvános szolgáltatását.  

 
7) Oktató intézményként: 

Könyvtáros asszisztens képzést nyújt.   
 

3. § 
 

A BME OMIKK GYŰJTŐKÖRE 
 
A gyűjteményépítő tevékenységet a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok határozzák 
meg. 
 
1) Nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként gyűjti  

a) A műszaki, műszaki-tudományos és műszaki – gazdasági - üzleti, valamint 
természettudományok (kivéve az élettudományokat) dokumentumokat,:könyveket, 
folyóiratokat, CD-ROM, egyéb elektronikus és audiovizuális adathordozókat, 
kéziratokat, fordításokat, stb.  valamint az elektronikus és hagyományos formában 
megjelenő információkat külföldről és belföldről. 

b) Részt vesz az országos gyűjtőköri, konzorciális együttműködésben és ellátja az ebből 
ráháruló feladatokat. 
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c) Referensz gyűjteményei számára az általános tájékozódást szolgáló bibliográfiákat, 
enciklopédiákat, lexikonokat, szótárakat és fontosabb kézikönyveket szerez be. 

 
2) Egyetemi könyvtárként gyűjti 

a) a BME-n oktatott és kutatott képzési- és tudományterületek irodalmát, amennyiben 
ezek a nemzeti gyűjtőkörön kívül esnének, 

b) az egyetemi hallgatók tanulmányaihoz és általános műveltsége elmélyítéséhez 
szükséges könyvtári dokumentumokat. 

 
3) A könyvtári állomány gyarapítása: 

a) A Könyvtár állománya vétel, csere, ajándék és köteles példány szolgáltatás útján 
gyarapodik.  

b) Az Egyetem minden kiadványából meghatározott példányszámot megőrzés és 
használat céljára a Könyvtárnak át kell adni.   

c) A Könyvtár gyűjti az Egyetemen megvédett doktori disszertációk egy-egy példányát  
és honlapján nyilvánosságra hozza ezek címeit. 

d) A Könyvtár tervszerű és folyamatos gyarapítással gondoskodik állományának 
fejlesztéséről.  

e) A tanszékek, intézetek által bármilyen pénzügyi forrásból vásárolt szakirodalom 
részét képezi könyvtáruk gyűjteményének.  

f) A Könyvtár folyamatosan gondoskodik a hiányok pótlásáról. 
g) A gyűjtőkör részletes leírását főigazgatói utasítás szabályozza. 

 
 

4. § 
 

A BME OMIKK SZEMÉLYEKNEK SZÓLÓ  SZOLGÁLTATÁSAI 
 

Munkanapokon 9.00 - 20.00 óráig, 11 órás nyitva tartással biztosítja a könyvtár nyilvános 
működését. Ennek keretében: 

a) Szakolvasótermekben és dokumentumok kölcsönzése keretében biztosítja a 
könyvtári állomány használatát. 

b) Hozzáférhetővé teszi a rábízott nemzeti vagyont: könyv-, folyóirat-, CD-ROM, (és 
más elektronikus adathordozó), kézirat-, fordítás-, archívum-, stb. állományt. 

c) Tájékoztat a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól. 
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II. 
 

1. § 
 

A BME OMIKK SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSA 
 
 
1) Szervezete 
 

a) A BME OMIKK osztályokra tagozódik. 
b) A BME OMIKK működésének jelen szabályzatban nem rögzített kérdéseit 

főigazgatói utasítás rögzíti. 
c) A Könyvtár szervezeti felépítését az 1. sz. ábra tartalmazza. 

 
2) A BME OMIKK vezetése 

A BME OMIKK vezetője a főigazgató. 
 

Főigazgató 
A főigazgató felelős a BME OMIKK feladatainak megfelelő ellátásáért, 
gazdálkodásáért, a szakmai munka szervezéséért, fejlesztéséért.  
A főigazgató feladat- és hatásköre: 
a) a jogszabályok, egyetemi jogi eszközök végrehajtásának, betartásának 

ellenőrzése,  
b) a BME OMIKK és az intézeti/tanszéki könyvtárak munkájának 

összehangolása, 
c) a BME –OMIKK szervezeti egységeire vonatkozóan általános utasítási, 

ellenőrzési és beszámoltatási jogkörrel rendelkezik, 
d) a humánpolitika irányítása,  
e) az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek vezetőire (BME SzFMR 31. §.) 

vonatkozó szabályok megtartása, 
f) a főigazgató-helyettes és a szervezeti egységek vezetőinek rendszeres 

beszámoltatása. 
 

Főigazgató-helyettes 
a) A főigazgatót munkájában egy főigazgató-helyettes segíti.  
b) A főigazgató-helyettes részletes feladatkörét a főigazgató határozza meg. 
 
Osztályvezetők 
a) Az osztályvezetőket a főigazgató-helyettes javaslata alapján a főigazgató bízza meg. 
b) Az osztályvezetők szervezik és ellenőrzik az osztályok szakmai tevékenységét. 
c) Felelősek az osztályok munkatársainak munkahelyi tevékenységéért és azért, hogy a 

rájuk háruló munkaköri leírásban foglalt feladatokat teljesítsék. 
d) Gondoskodnak a folyamatos munka személyi feltételeiről, a hiányzó munkatársak 

helyettesítéséről. 
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2. § 
 

A BME OMIKK EGYES OSZTÁLYAINAK FELADATAI 
 
1) Igazgatási Osztály 

Általános feladatok: 
a) A BME OMIKK tevékenységével kapcsolatban kötött egyetemi, illetve külső 

szervezetek közötti szerződések, megállapodások nyilvántartása, 
b) a BME OMIKK jogi ügyeinek figyelemmel kísérése, 
c) könyvtárszakmai pályázatok elkészítése, 
d) a BME OMIKK-ban foglalkoztatottakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

végzése. 
e) Szakmai továbbképzések szervezése. 
f) Statisztikai adatszolgáltatások. 
g) A BME OMIKK intranetes megjelenítése, a szabályzatok, dokumentumok, 

tájékoztatók intraneten történő elhelyezése, rendszeres frissítése. 
h) Társegyetemekkel való együttműködés szervezése, levelezési névsorok 

aktualizálása. 
i) A működéssel kapcsolatos kisegítő tevékenységek ellátása. 

 
Számítástechnikai feladatok: 
j) Biztosítja a BME OMIKK-ban alkalmazott ALEPH integrált könyvtári rendszer 

folyamatos működését, a könyvtár adatbázisainak hálózati elérését. 
k) Ellátja a BME OMIKK számítástechnikai gépparkjának felügyeletét, karbantartását, 

fejlesztését. 
l) Folyamatos munkakapcsolatot tart a GMF Telekommunikációs és Informatikai 

Osztály munkatársaival. 
 

Gazdasági feladatok: 
m) a rendelkezésre álló pénzügyi források keretein belül való gazdálkodás, 
n) a kötelezettségvállalások pénzügyi vonzatainak adminisztrációja , 
o) a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok illetve az arra vonatkozó egyetemi 

szabályzatok végrehajtása, betartása, intézkedések megtétele. 
 
2) Könyvbeszerzési és Könyvfeldolgozási Osztály 
 

Könyvbeszerzési feladatok: 
a) Az Egyetemen művelt, valamint jogszabály által a BME-OMIKK-ra meghatározott 

tudományterületek- és képzési területek szakkönyveinek, jegyzeteinek beszerzése  
b) az Egyetemen megvédett doktori értekezések megőrzése 1 példányban. 
c) Külföldi egyetemek és egyéb intézmények kiadványainak  beszerzése, 
d) a BME és a BME OMIKK kiadványainak és egyéb dokumentumok expediálása a 

cserepartnerek részére. 
e) A beszerzett művek állományba vétele. 
f) A tartalmilag elavult vagy fölöslegessé vált ill. megrongálódott kiadványok 

állományból való kivonása (törlése). 
g) Az egyetemi könyvtári hálózatot képező intézeti ill. tanszéki könyvtárak szakmai 

támogatása, beszerzéseik központi feldolgozásra továbbítása. 
h) Statisztikák készítése és adatok szolgáltatása. 
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Könyvfeldolgozási feladatok: 
i) A BME OMIKK és a BME intézeti, tanszéki könyvtárai által beszerzett monográfiák 

és részcímes periodikák formai és tartalmi feltárása az érvényes országos 
szabványok illetve az ezek figyelembevételével kialakított „házi szabvány” alapján. 

j) A Könyvtár teljes könyvállományának folyamatos retrospektív számítógépes 
feldolgozása. 

k) A számítógépes adatbázis és hagyományos cédulakatalógusok gondozása, a törölt 
művek kiiktatása. 

l) A  különböző szabadpolcos szakolvasó termekbe kerülő szakirodalom kijelölése és 
szakcsoport jelzettel való ellátása. 

m) Az előszerzeményezési munkában való részvétel. 
 
3) Folyóiratosztály 

Feladata: 
a) Időszaki kiadványok és elektronikus folyóiratok, valamint szakirodalmi adatbázis 

szolgáltatások rendelése. 
b) Folyóiratok érkeztetése, feldolgozása, reklamálások ügyintézése. 
c) Teljes évfolyamú folyóiratok köttetése. 
d) Kapcsolattartás a tanszékekkel: külföldi folyóiratok rendelése, feldolgozása, 

érkeztetése, selejtezési listák behasonlítása és kiajánlása. 
e) Folyóirat olvasótermi felügyelet, a szabadpolcos állomány gondozása. 
f) Adatszolgáltatás: a Nemzeti Periodika Adatbázisba az egyetemi állomány 

bejelentése. 
g) Hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás a BME 

OMIKK állományából. 
h) Dokumentumok bekérése és szolgáltatása hazai és külföldi könyvtárakból, 

másolatszolgáltatás hazai és külföldi forrásokból. 
i) Kapcsolattartás az egyetemi könyvtári hálózattal. 
j) Külső megrendelésre térítés ellenében, valamint belső könyvtári kezdeményezésre 

fordítási szolgáltatások teljesítése. 
 
 

 
4) Olvasószolgálati Osztály 

Feladata: 
a) Az olvasókkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése: beiratkozás, késedelmes olvasók 

felszólítása,  
b) kölcsönzés, kölcsönzési és előjegyzési nyilvántartások kezelése,  
c) olvasói, olvasótermi és kölcsönzési statisztikák készítése, 
d) 7 szabadpolcos olvasóterem működtetése, felügyelete, 
e) külső- belső raktárakból történő dokumentum-szolgáltatás, 
f) a raktári rend fenntartása, logisztikai feladatok ellátása. 
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5) Tájékoztatószolgálati Osztály 
Feladata: 
a) Meghatározott tájékoztatási munkahelyeken és olvasói terekben könyvtári 

tájékoztató tevékenységet lát el, tájékoztatást nyújt a könyvtár szolgáltatásairól, 
használatáról.  

b) Tájékoztat a Könyvtár dokumentum állományáról, katalógusairól és segítséget nyújt 
azok használatához. 

c) Működteti és biztosítja a felhasználók számára a könyvtár CD-ROM, internetes és 
egyéb adatbázisainak és az elektronikus folyóiratok hozzáférését és használatát. 

d) A jogszabályok adta lehetőségeken belül biztosítja az elektronikus információs 
forrásokból történő nyomtatást illetve letöltést. 

e) Megrendelésre (online) irodalomkutatást, témafigyelést végez. 
f) Könyvtárhasználati és forgalmi statisztikákat készít. 
g) Felméri a felhasználói igényeket és javaslatot tesz megvalósításukra. 
h) Igény szerint könyvtárhasználati előadásokat, bemutatókat szervez. 
i) Könyvtáros asszisztens képzés szervezése. 
j) Kiadványszerkesztés, ideértve a 

BME Évkönyvet,a 
Periodica Polytechnica c. folyóiratot, valamint a 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóiratot.  

 
6) Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Osztály 

Feladata: 
a) A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer (NKR) működtetése 
b) A Kormány 216/2003. (XII. 11.) rendelete által módosított 160/2001 (IX. 12.) Korm. 

rendelete szerinti feladatok ellátása, ennek keretében: 
c) Adatgyűjtés a Magyarországon az állami költségvetés valamelyik alrendszeréből 

finanszírozott kutatási-fejlesztési projektekről, és egyéb Magyarországon folytatott 
K+F tevékenységről. 

d) Kapcsolattartás az adatgazdákkal, a finanszírozó szervezetekkel, az NKR-hez 
önkéntesen csatlakozó szervezetekkel, az EU K+F adatbázisainak fenntartóival és 
üzemeltetőivel. 

e) Adatok ellenőrzése és feldolgozása. 
f) Adatszolgáltatás a kormányzat részére K+F stratégiai elemzésekhez, kapcsolattartás 

az elemzést végző kormányzati szervezetekkel. 
g) Szelektív információszolgáltatás K+F tevékenységet finanszírozó szervezetek 

részére, és az országos tematikus kiadványokhoz. 
h) Nyilvános, kétnyelvű internetes adatbázis-szolgáltatás. 
i) Tematikus listák készítése a döntések előkészítéséhez. 
j) A szolgáltatás technikai hátterének folyamatos fenntartása. 
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III. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1) (2) A BME OMIKK SZMSZ-ben nem szabályozott szervezet és működés részleteit 
főigazgatói utasítások tartalmazzák. 

2)  A Szenátus a szabályzatot 2007. március 26-án megtárgyalta és elfogadta.  
3)  A BME OMIKK új Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. április 1-én lép  

hatályba, ezzel egyidejűleg a 2002. június 24-én aláírt Szervezeti és Működési 
Szabályzat hatályát veszti. 

4) A BME-OMIKK alapszolgáltatásairól és kiegészítő szolgáltatásairól, valamint a BME-
OMIKK és a hálózati könyvtárak közötti feladatmegosztásról rektori utasítások 
rendelkeznek, melyek gondozója a Tudományos Igazgatóság.  

5) A főigazgatói és rektori utasításokat 2007. május 31.-ig kell megalkotni és kiadni. 
 
Budapest, 2007. február 28. 
 
 
 
 
 

  Dr. Molnár Károly 
 rektor   
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BME OMIKK Főigazgató

BME Levéltár Igazgatási Osztály

Könyvbeszerzési és Könyvfeldolgozási Osztály

Folyóiratosztály

Nemzeti Kutatásnyilvántartási  Osztály

Olvasószolgálati Osztály

Tájékoztatószolgálati Osztály

Főigazgató-helyettes
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