
Változásjegyzék 
HunTéka/ Qulto 2.23 

Katalógus modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7297] - Katalógus - Törölt rekordok listázása – rekordazonosító felvétele az 
oszlopok közé és az oszlopfejlécek egyértelműbbé tétele (abban az esetben van tétel a listán, 
ha be van kapcsolva a rendszerben a változások követése) 

• [HUNTEKA-7460] - Kisnyomtatvány űrlap standard verzióba helyezése 
• FSZEK katalógusa kerüljön be a Külső források közé külön is (a MOKKA-ban eddig is 

kereshető volt) 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-7428] – Leltározás - raktári jelzet intervallumra keresés működésének javítása 
• [HUNTEKA-7450] - Csoportos példányműveletnél a gyűjtemény mező (e852$b) ne kerüljön 

be kétszer a példányrekordba 
• [HUNTEKA-7507] - Mentett példány találati halmaz megjelenítésének javítása – példány-

találati lista esetén 

Kölcsönzés modul 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7171] - Füzetpéldány besorolás kezelése kölcsönzéshez – füzetpéldány 
kölcsönzésekor az olvasói osztály kölcsönzési beosorolásnál beállított értékét veszi 
figyelembe. A füzetpéldány kölcsönzési besorolása az évfolyamhoz kapcsolt periodika 
példány kölcsönzési besorolásából öröklődik. 

• [HUNTEKA-7204] - Olvasói adatok importja: egyéb azonosító – duplumszűrés lehetősége és 
[HUNTEKA-7291] - Olvasói adatok importja: vonalkód – duplumszűrés lehetősége: ezen túl be 
lehet állítani, hogy az olvasói adatok importjánál ne töltse be akkor az olvasót, ha duplum 
lenne a vonalkódja vagy az egyéb azonosítója (az e-mail-ellenőrzés beállítását lsd. a 2.22-es 
változásjegyzékben); kapcsolódó alapbeállítások (Admin-Beállítások): 
ALLOW_DUPLICATE_BARCODE: false (olvasói vonalkód ismétlődése) ; 
ALLOW_DUPLICATE_OTHER_IDS false (egyéb azonosító ismétlődése) – tehát 
alapértelmezetten nem engedi a rendszer feltölteni, ha duplum érték keletkezne – az így 
feltöltésből kimaradt olvasókról a rendszer egy listát generál a felugró riportkészítési 
kérésre Igen-nel válaszolva. A C meghajtó Felhasználók: aktuális felhasználó mappájába 
kerül a riport, amelyben szerepel az olvasó neve és az ismétlődő értékek. 

• [HUNTEKA-7444] - Éves statisztika - retrospektív feldolgozás kezelésének helyesbítése 
• [HUNTEKA-7487] - Nyomtatási riport készítése az új félretételi és az aktív raktári kérésekhez – 

A Kölcsönzés – Félretétel – új félretételi kéréseknél és a Raktári kérés – aktív félretételi 
kéréseknél a Nyomtat gombra kattintva lehet leporello papírra nyomtatni 
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Hibajavítás: 

• [HUNTEKA-7053] - Kölcsönzés - tartozások - méltánylás - működjön egynél több tartozás 
kiválasztása esetén is 

• [HUNTEKA-7345] - Olvasói adatlap törlésére legyen lehetőség olyan módon, hogy a 
kölcsönzőpultból hívjuk be az olvasói adatlapot. Úgy működik, hogy a törlés előtt ki kell 
üríteni a kölcsönzőpultot (Esc billentyű), és utána már engedi a törlést. 

• [HUNTEKA-7348] - Kölcsönzőpult tartozások - Könyvtárközi kölcsönzés - kérés költsége 
lefordítva jelenjen meg 

• [HUNTEKA-7374] - Hírlevél küldése – csak akkor jöjjön fel az üzenet, hogy nincs minden 
olvasónál bejelölve a hírlevél jelölőnégyzet, ha valóban nincs mindenkinél bejelölve 

• [HUNTEKA-7402] - Kölcsönzőpult - Új kölcsönzés gomb - példányazonosító szerint ugrás 
javítása 

• [HUNTEKA-6893] - Kölcsönzés - Visszavétel - előjegyzett példány figyelmeztetés-eltűnik az 
ablak a vonalkódolvasásra, mielőtt a könyvtáros leokézhatná 

• [HUNTEKA-7334] – Akkor is kiküldje a rendszer az automatikus félretételi értesítést, ha kézzel 
tesszük elérhetővé a példányt karantén példányállapotból.  

 

Média modul és MédiaWeb: 

Fejlesztés 

• [HUNTEKA-7220] - MédiaWeb is használja az alapértelmezett publikusság-beállítást 
(MEDIA_PUBLIC_DEFAULT_VALUE): tehát ami itt be van állítva, az ezen túl a MédiaWeben is 
az alapértelmezés lesz 

• [HUNTEKA-7352] – Lehessen utólag is teljes szövegű indexelést futtatni a feltöltött 
dokumentumokra 

• [HUNTEKA-7366] - ALWAYS_ALLOW_MEDIA_BY_EXTENSION setup kulcs bevezetése  - be 
lehessen állítani fájltípusonként, hogy milyen típusút lehessen letölteni az OPAC-ról és 
milyent ne tiltott master-média-beállítás esetén 

Hibajavítás 

[HUNTEKA-7465] - Média típus lista javítása – régi elemek rendezése 

Gyarapítás 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-7375] – A rendelési csomag kapcsolása felől másolással létrehozva is mentse a 
rendelési tételt 

• [HUNTEKA-7456] - Gyarapítás - Igénylőre keresés javítása 
• [HUNTEKA-7491] - Kiadási tétel találati ablakon ugrás javítása 

Admin 

• [HUNTEKA-7400] – Már nem használt jogosultságok kivezetése 
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OPAC 

Hibajavítás 

• [HUNTEKA-7160] – A rekord időbélyege helyesen frissüljön 
• [HUNTEKA-7218] - OPAC - hosszabbítás közeli beiratkozás-lejárat esetén is 

meghosszabbíthassa az olvasó a kölcsönzését a beiratkozás lejártáig 
• [HUNTEKA-7268] - Online beiratkozás – telefonszám-formátumok kezelésének javítása 
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