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AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI 

A Budai Campus könyvtára és levéltára 2014. évi működésének beszámolójából kiemeltük 
azokat az eseményeket, melyeket a legfontosabbnak tartunk, illetve amelyek meghatározóak 
az intézmény jövője szempontjából.  

A felhasználóképzés korszerűsítése 

Források a Gellért-hegyen címmel elindítottuk az online szakirodalmi forrásokat bemutató, 
négy modulra osztott tréningünket az őszi és tavaszi félévben. A tréning a 2013-ban, a 
hallgatók körében végzett kérdőíves felmérés eredményeként megújuló képzési kínálatunk 
első eleme. 

TÉKA Tájtervezés-történeti Archívum 

A Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékkel közösen létrehoztuk a TÉKA Tájtervezés-
történeti Archívumot. Az Archívum célja, hogy helyet adjon a szakterülettel kapcsolatos papír 
és digitális dokumentumok: tervek, adatbázisok, levelezések, tudományos művek, életművek 
elhelyezésének, kezelésének, és biztosítsa az anyagok hozzáférhetőségét tudományos 
kutatások és a tervezés számára. Az Archívum a könyvtár Szüret utcai épületében kerül 
elhelyezésre. Az Archívum létrehozói vállalták az együttműködést az adott témában kiírt 
közös pályaművek benyújtására is. 

 

Egyetemtörténeti állandó kiállítás 

Az egyetem Fővám téri épületében 2014. október 22-én nyílt meg az Egyetemtörténeti 
Állandó Kiállítás az egyetem megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. A két campus 
történeti anyagának válogatásában, előkészítésében a két szaklevéltár munkatársa, Zsidi 
Vilmos és Osváth Zsolt vett részt.  

 

Jubileumi intézménytörténeti kiállítás 

A Könyvtár és Levéltár, mint a budai karok történeti múltjának dokumentumait őrző 
felsőoktatási közgyűjtemény, emlékkiállítást rendezett az egyetem Budai Campusa jeles 
évfordulóinak megünneplésére. 2014-ben volt százhúsz éve, hogy megalakult a BCE 
Kertészettudományi,  Élelmiszertudományi és Tájépítészeti Kar ának 
elődintézménye, az első tisztán állami fenntartású kertészeti szakoktatási képzőhely, a 
Magyar Királyi Kertészeti Tan intézet . Ugyancsak 2014-ben ünnepeltük az első 
magyarországi önálló kertészeti felsőoktatási intézmény, a Magyar Királyi Kertészeti  
Akadémia  létrejöttének hetvenötödik évfordulóját, mely a Magyar Királyi Kertészeti 
Tanintézetből alakult. Megemlékeztünk a Budai Arborétumról is, melynek telepítését az 
1893-1984 telén kezdték el a Felső Kertben. A kiállításhoz a Műszaki Tanszék és a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum  kiáll ítási tárgyakkal járult hozzá.  
A jubileum évében a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Szakkollégiuma csak 
múzeumok számára írt ki pályázatot, ezért a kiállítást önerőből, a Rerrich Béla Tájépítész 
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Szakkollégium hallgatóinak közreműködésével terveztük meg. A kiállítás kivitelezésére és 
megnyitójára 2015 elején kerül sor a Budai Campus K épületében. 

Állományrevízió 

A 2013-ban elkezdett revízió során az időszaki kiadványok fizikai számbavétele befejeződött. 
A revízió, az ütemtervnek megfelelően, az olvasóterem szabadpolcos könyvállományának 
számbavételével folytatódott a félév zárását követő nyári időszakban. Először alkalmaztuk az 
RFID rendszerrel történő leltározást: az adatbegyűjtést, az adatok beolvasását a Huntéka 
rendszerbe és a gépi listázást.  

Szervezeti átalakítás 

A kancellária rendszer bevezetését követően egyetemünk kinevezett kancellárja 2014. 
november 15-étől dr. Pavlik Lívia lett. Könyvtárunk, mint központi szolgáltató, nem oktató 
szervezeti egység, a BCKT elnöke helyett a továbbiakban a kancellárhoz tartozik.  
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I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2014-BEN 

1. GAZDÁLKODÁS  

A Budai Campus által fenntartott könyvtár és levéltár működésére 17,9 millió forint 
fenntartói támogatást kapott 2014-ben. A levéltár továbbra sem rendelkezett külön 
költségvetéssel. 

A 2013-ban elnyert két NKA restaurálási pályázatra az év elején kaptuk meg a megítélt 800 
ezer forintot. Az egyedi pályázatra kapott összeg csak a Lippai Calendarium Oeconomicum 
restaurálása volt elegendő, ezért a megmaradó 215 ezer forintot vissza kellett utalnunk az 
NKA részére. Az ODR támogatás összege 150 ezer forint volt.  

A 2014. évi bevételünket gyarapította az MTMT pályázati összeg könyvtárunkra eső része, 
melyből számítógépeket vásároltunk a munkatársaknak 1 millió forintértékben. A könyvtári 
tevékenységekből és a reprográfiai szolgáltatásból 913 ezer forint bevételünk volt. 

Könyvtári és tanszéki könyv és folyóirat beszerzésre 2014-ben 9 millió forintot költöttünk, 
melyből a tanszéki keret 5,4 millió forint. A bevételek között megjelent az OTKA keret, 
melyet állománygyarapításra, a 2014-es pályázatok után kapott összeg 50 %-át az open 
access publikálás támogatásra fordíthatjuk. A könyvtár témaszámára az év végén átutalt 
összegből 2014-ben csak 254 ezer forintot költöttünk.  

A részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. SZEMÉLYZETI POLITIKA 

Juhász Ferencné raktáros október 1-jétől nyugdíjba vonult, így a raktári munkát a 
továbbiakban egy fő látja el. Státuszára, takarítói munkakörbe, felvételt nyert Pálné Kiricses 
Beatrix a könyvtár egész épületének takarítására, teljes munkaidőben.  

Darabosné Maczkó Beáta az őszi félévben, sikeres felvételi vizsgát követően megkezdte 
informatikus könyvtárosi egyetemi tanulmányait (ELTE MA képzés). 

Lépéseket tettünk a könyvtárosok nyelvtanulásának megoldására egyetemi keretek között. 

Az őszi és a tavaszi félévben négy fő segéd könyvtáros és két fő egyetemi hallgató töltötte 
könyvtárunkban szakmai gyakorlatát. 
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II. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

1. ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁS  

Könyvek  

Állományunk 2014-ben 1.701 egységgel gyarapodott 9 millió Ft értékben. A raktári anyag és 
a tanszéki letéti állomány folyamatos apasztása során 14 919 kötet könyvet töröltünk 1.452 
ezer forintértékben, így a könyv, egyéb és elektronikus dokumentumok száma 2014. 
december 31-én 222 187 tétel volt. Az állomány további csökkentése folytatódik a 
szisztematikus apasztás miatt még a következő évben is. 
 
A Mezőgazda Kiadótól 2014-ben kapott ajándékkönyvek számának alakulását mutatja a 
következő táblázat az elmaradt 2013. évi kötetekkel együtt:  
 

Forrás Cím Példány Ft 

2013 9 27 194 700 

2014 5 15 74 400 

Összesen: 14 42 269 100 

 
Az elektronikus dokumentumok megoszlása: 
 

 Vétel Köteles Összesen 

Magyar (db) 0 361 361 

Külföldi (db) 24 1 25 

Összesen 24 362 386 

A kötelespéldány a szakdolgozatokat/diplomamunkákat jelenti. 
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A grafikon az elmúlt öt év könyvgyarapodását mutatja. A 2014. évi 36 %-kal magasabb az 
előző évinél, s egyben az elmúlt öt év legmagasabb adata is. A beszerzési források közül a 
vétel mutatott jelentős emelkedést. Ennek egyik oka, hogy a 2013 év végén beszerzett 
jegyzetek és tankönyvek számláinak kifizetése áthúzódott 2014-re. Az emelkedés másik oka 
az OTKA keret, melyből 2014-ben csak rovartani dokumentumokat szereztünk be a tanszék 
kérésére.  

Az ISHS nemzetközi kertészeti társaság tagjaként továbbra is 30 % kedvezménnyel kaptuk az 
Acta Horticulturae című kertészeti konferencia kiadványokat. 

Az év során 362 diplomamunkát dolgoztunk fel. Az elektronikus feltöltés mellett minden 
dolgozat bekerül a Huntéka adatbázisba is. Innen indítható az egyetemi hálózatba kötött 
gépekről a teljes szöveg megtekintése, melyet feltöltöttünk az egyetemi repozitóriumba. 
Bővítettük a Szakdolgozat archívum tárgyszó rendszerét a budai dolgozatok témaköreinek 
pontosabb tartalmi feltárása és egyben kereshetősége érdekében.  

Könyvtárunk 2014-ben 150 ezer forint ODR támogatást kapott, melyet a következő év első 
felében fordítunk könyvek beszerzésére. 

A TÉKA Tájtervezés-történeti Archívum elsőként dr. Rácz Tamás okl. táj- és kertépítész 
mérnöknek, a Szigetköz vízpótlásának komplex problematikájával foglalkozó 
dokumentációjával gyarapodott. A feldolgozásra az anyag másik felének megérkezését 
követően, a jövő évben kerül sor. Gyűjteményünk volt oktatók ajándék könyveivel 
gyarapodott.  

Szakterületünk magyar nyelvű könyveinek átlagára 2014-ben 3.600 forint volt, a külföldieké 
19.600,- forint. 

A részletes adatokat az 1., 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. 



Időszaki kiadványok 

A könyvtári állományba vett időszaki kiadványok száma 160 kötettel gyarapodott 3.233 ezer 
forintértékben az elmúlt évben.  

A Budai Campus 2014. évi hagyományos papír alapú külföldi folyóirat állománya 37 %-kal 
csökkent: a címek száma 30. A magyar folyóirat állományban meg tudtuk őrizni a szakterület 
legfontosabb címeit. 

Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére 3 millió Ft-ot, az EISZ adatbázisok 
önrészére 14,3 millió Ft önrészt fizettünk ki az év során. A papír alapú dokumentumok 
előfizetése 37 %-kal alacsonyabb a tavalyinál.  

A könyvtárunk által előfizetett magyar folyóiratok átlagára 2014-ben 12.000 forint, a 
külföldieké 74.000 forint volt.  

 

 

 

 

A részletes adatokat az 1., 2. és 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. SZOLGÁLTATÁSOK 

Olvasószolgálat 

A beiratkozott olvasók száma 12.545 fő volt, ebből 7.535 fő az aktív használó. 

Az őszi tanévkezdés során az egyetemi beiratkozáshoz kapcsolódóan, a HÖK-kel közös 
szervezésben, rendszeres könyvtári bemutató órákat tartottunk az első éves BSc-s hallgatók 
számára. Ennek eredményeként a három karra beiratkozott összes hallgató 91 %-a 
rendelkezett tavaly könyvtári tagsággal. 

A könyvtári és tanszéki könyvtári helyben használati alkalmak száma 78 ezer, a könyvtári 
gépeken az internethasználat 25 ezer, távhasználat száma 83 ezer, mely a telefon, e-mail, 
OPAC és honlap megkereséseket jelenti. A könyvtárhasználati adatok becslésen alapulnak, 
alkalmankénti mintavétel alapján számoljuk ki. A kölcsönzött dokumentumok száma 80 ezer 
kötet volt. 

Az őszi félévben végeztük el a számítógéphasználat és a belépők számának vizsgálatát, 
melynek alakulását a következő grafikonok mutatják: 
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Az épület vegyes, könyvtári-oktatási célra történő használta miatt a belépők számában a 
tanórákra érkező hallgatók is szerepelnek. A látogatottságot nagymértékben befolyásolja a 
gyakorlatorientált képzés, mely elsősorban az őszi és tavaszi időszakban, a forgalom 
hullámzását okozza.  

Az épület többfunkciós működése miatt a két számítógépes teremben rendszeresen azonos 
idősávban folynak tanórák, mely korlátozza a könyvtárhasználók számítógép használatát. Az 
optimális géphasználat biztosítására több intézkedést tettünk. Kezdeményeztük a 
számítógépes terem tantermi beosztásának minimalizálását/megszűntetését, a kölcsönzői 
lekérdező gépek átállítását internet használatra és a külső használók számára jelszó 
biztosítását bármely géphez. Ezzel párhuzamosan az ISZK munkatársai elkezdték az összes 
könyvtári számítógép memória bővítését és a Windows 7 operációs rendszer telepítését. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

A könyvtárközi kölcsönzés adatainak elmúlt háromévi alakulását az alábbi táblázat mutatja: 

 

 2012 2013 2014 

Adott dokumentum/beérkezett kérés 115 160 186 

eredetiben 53 84 85 

elektronikus formában 62 47 90 

Kapott dokumentum/ Küldött kérés 42 56 60 

eredetiben 25 26 29 

elektronikus formában 17 29 25 

 

A táblázat adatainak összehasonlításakor megfigyelhető, hogy tovább nőtt a tőlünk kért 
dokumentumok száma. Az eredetiben kért dokumentumok, elsősorban könyvek száma 
változatlanul magas.  

A rekatalogizálás során 753 művel bővült az online katalógusunk, elsősorban az 1967 előtt 
beszerzett művek feldolgozásával. A tervszerű retrospektív feldolgozó munkát év közben, a 
revízió idejére, felfüggesztettük: a rekatalogizálást végzők a könyvek revíziójában vesznek 
részt. 

 

Dokumentum-szolgáltatás 

A kölcsönzőben elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló géppel készített másolatok száma 
folyamatosan csökken: az év során 7 645 db másolatot készítettek a könyvtárhasználók. A 
szolgáltatást a helyben használható dokumentumokból történő másolat készítés miatt még 
fenntartjuk, bár a 2014. évi adatok további 30 %-os csökkenést mutatnak.  
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A nyomtatás népszerű szolgáltatásunk, de a nyomtatott dokumentumok oldalszáma 
alacsony, így nem tudtunk jelentős bevételre szert tenni ebből a szolgáltatásból sem. A 
nyomtatott és szkennelt oldalak száma 3,7 ezer db volt. 

 

Kiadványcsere  

A Budai Campus ebben az évben sem nem adott ki olyan dokumentumot, amit a partner 
intézményeknek csere kiadványként el tudtunk volna küldeni. Cserepartnereinktől ennek 
ellenére 11 féle periodikumot kaptunk, melyek gazdagították gyűjteményünket. A The 
Garden című szakfolyóiratért a Kertgazdaság egy példányát küldjük cserébe. 

 

Szakinformációs szolgáltatások 

EISZ  

2014-ban a Könyvtár az alábbi adatbázisok szolgáltatását biztosította a Budai Campus 
számára: 

 Akadémiai folyóiratcsomag 

 JCR 

 Science Direct 

 Scopus 

 Springer Link 

 Web of Science 

 EBSCO adatbázisok 
 
A budai karok tanszékvezetői körében végzett igényfelmérés alapján 2015-re megrendeltük 
a CABI és az FSTA szakmai bibliográfiai adatbázisokat az EISZ konzorcium tagjaként. A két 
adatbázisra korábban már előfizettünk, de takarékossági okokból évekig szünetelt a 
megrendelésük. A kertészet és élelmiszertudomány területén egyedülálló szakirodalmi forrás 
előfizetését a tanszékvezetők nagy többsége támogatta.  
 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

Az oktatók egy része elkezdte közleményeinek retrospektív rögzítését is az adatbázisba, így 
összes publikációjuk, a hozzá kapcsolt linkekkel kereshetők az adattárban. Mind gyakrabban 
használják az MTMT adatbázisban rögzített publikációk alapján lekérdezhető statisztikai és 
tudománymetriai adatokat is. 

A 2000 óta kiadott publikációk egyre nagyobb része elektronikus formában is hozzáférhető, 
melyek azonosítóit a szerzők mind sűrűbben tüntetik fel. Nagyon fontos a tudományos 
szakcikkek DOI azonosító számának rögzítése is, hiszen ez az azonosító lehetővé teszi, hogy a 
szellemi termékeket digitális hálózatokon állandóan azonosítani lehessen. 

 
A nem angol nyelvű idéző cikkek felkutatása nehéz feladat, mivel elektronikusan nem 
kereshetők. Főleg az MTA nagydoktori eljárás idéző cikkekre vonatkozó követelményeit 
nehéz teljesíteni.  
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A három fő 5-ös intézményi adminisztrátor az alábbi feladatokat végezte az év során: 

 Új szerzők 
- az újonnan regisztrálók tájékoztatása a belépés módjáról, az adatbázis bemutatása, a 

közlemények rögzítésének rövid ismertetése, az MTMT honlap áttekintése 

 Adatbázis karbantartás 
- szerzők közleményhez, tanszékhez, intézményhez rendelése, közlemények, idéző 

közlemények bibliográfiai adatainak ellenőrzése, hiányzó adatok pótlása, duplumok 
kiszűrése, törlése  

- kapcsolattartás az intézményi, ill. a központi adminisztrációval 
- információk megosztása a szerzőkkel, az adatbázissal, tudománymetriai 

számításokkal kapcsolatban 

 Help desk szolgáltatás 
- telefonon, e-mailben érkező kérések, kérdések megválaszolása, a szerzők támogatása 

 Konzultáció 
- igény szerinti személyes megbeszélés 
- tanszék oktatóinak tartott tájékoztató   

 Országos Doktori Tanács 
- az évenkénti akkreditációs eljáráshoz szükséges feladatok támogatása. 

 

A pályázatokhoz, tudományos fokozatok megszerzéséhez szükséges eljárásokhoz, 
kinevezéskehez az MTMT adatbázisnak naprakész publikációs, ill. hivatkozási adatokat kell 
tartalmaznia. Mivel az adatbázis állandóan bővül, mind a közlemények, mind a hivatkozó 
publikációk állandó ellenőrzése, láttamozása folyamatos karbantartást igényel. Az alábbi 
táblázat a három budai kar adatait tartalmazza. 
 

 Élelmiszertudományi Kar Kertészettudományi Kar Tájépítészeti Kar 

Tanszékek 14 17 9 

Regisztrált szerzők 133 222 67 

Közlemények 4729 7518 1149 

Független idézők 5296 8564 328 

 
HunTéka – RFID 

2014-ben a HunTéka rendszer műszaki gondok nélkül üzemelt. Napi problémákat a rendszer 
fejlesztőinek a Maia hibabejelentőn keresztül e-mail-be jeleztük.  

Felhasználóinknak folyamatosan oktatjuk az interneten lekérdezhető katalógus használatát, 
részletesen ismertetjük a „Saját OPAC” felületről elvégezhető hosszabbítás, előjegyzés 
menetét is. Ezt a szolgáltatást főleg levelező hallgatóink veszik igénybe. 

2014-ben az olvasóteremben elhelyezett szabadpolcos gyűjtemény leltározását a HunTéka 
programra támaszkodva végeztük el. A példányokba ragasztott RFID tagek beolvasása a kézi 
olvasóval történt, majd áttöltöttük a HunTéka leltár moduljába. A kézi olvasó szoftver hibája 
miatt a könyvekbe ragasztott tagek beolvasását több hetes csúszással tudtuk elkezdeni. A 
kapott listákat feldolgozását tovább késleltette a program hibája. 



13 

 

Az olvasótermi állomány leltározásakor szerzett tapasztalatokat értékelve tervezzük 2015-
ben az állományellenőrzés következő szakaszát: a kis raktárban található könyvek RFID tag 
beolvasását. 
 

MATARKA – folyóiratcikkek feldolgozása 

2014-ben is folytattuk a kurrens folyóiratok, „4D : tájépítészeti és kertművészeti folyóirat”, 
„Dísznövény kereskedelem. Kertészet és szőlészet melléklete”, „Kertészet és szőlészet” 
szakfolyóiratokban megjelent cikkek adatainak rögzítését a MATARKA adatbázisban. 
Elkezdtük a „Növényvédelem” című folyóirat cikkeinek visszamenőleges feldolgozását is.  
 

 

MATARKA adatbázisban feldolgozott cikkek statisztikája 2014 

4D: tájépítészeti és kertművészeti folyóirat 34 cikk 

Dísznövény kereskedelem. Kertészet és szőlészet melléklete 54 cikk 

Kertészet és szőlészet 861 cikk  

Növényvédelem 19 cikk 

Összesen 968 cikk 

 

 

Oktatás 

Szakirányos hallgatók számára a szakfelelős tanárok felkérésére 2014-ben is megtartottuk a 
szakdolgozati témák kidolgozásához szükséges irodalom keresés és hivatkozás alapjait 
bemutató órákat. Fontosnak tartjuk ezen kívül az előfizetett adatbázisok, az egyetemi 
repozitóriumok, valamint a szabadon elérhető szakirodalmi források ismertetését is.  

 

Szakirodalom keresés oktatása szakirányos hallgatók számára 2014 

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék 23 fő 

Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék - KÖGAM 20 fő 

Biometria és Agrárinformatika Tanszék - ISZAM 15 fő 

Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék 4 fő 

Határon Túli Tagozat 60 fő 

Gabona és Ipari növény Technológiai Tanszék 15 fő 

Gyümölcstermő Növények Tanszék 9 fő 

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 27 fő 

 

Könyvtári tréning 

A 2013/2014 tavaszi félévben 4 modulból álló tréningsorozatot indítottunk „Források a 
Gellért-hegyen. Online szakirodalmi források” címmel március 19-e és április 17-e között.  
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A résztvevők az egyetem előfizetett adatbázisairól, repozitóriumairól valamint a 
szakirodalom keresés és hivatkozás alapjairól, a források értékeléséről szerezhettek elméleti 
és gyakorlati ismereteket. 
 
A 4 modul tartalma: 

- Teljes szövegű magyar és külföldi adatbázisok 
- Folyóirat cikkek és idézettség I., II. 
- Corvinus források. Szakdolgozatok már csak elektronikusan! 

 
A használói felmérés alapján az online források bemutatására mutatkozott a legnagyobb 
igény. A tréning célja az előfizetett adatbázisok bemutatása volt, elsősorban a 
hallgatóságnak, bár oktatók is részt vettek egyes modulokon.  
 
Szakirodalmi adatbázis bemutatók 

2014-ben három szakterületi internetforrás bemutatására került sor: 

 2014. március 13-án, a PatBase adatbázist Pjeczka Etelka, a MineSoft Kft. ügyvezetője 
mutatta be. 

 2014. március 25-én „Corvinus Kutatások - konzultáció az egyetemi repozitóriumról" 
címmel Nagy Zsuzsanna és Hoffmann Ádám egy órás konzultációt tartott a nyílt 
hozzáférés változatairól, és a Corvinus Kutatások egyetemi repozitóriumról.  

 "Statisztika - egy klikkre!" címmel szakmai rendezvényt tartottunk 2014. november 
10-én. Lencsés Ákos a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa mutatta be 
elektronikus statisztikai kiadványaikat, és a Hivatal tájékoztatási adatbázisait. 

 
 

Szakirodalmi adatbázisok tesztelése 

A kiadók lehetőséget biztosítottak számunkra egyes adatbázisok tesztelésére. 

Június 15-től egy hónapon át az egyetem oktatói és hallgatói a több mint 260 éves múltra 
visszatekintő tudományos De Gruyter kiadóvállalat e-könyv gyűjteményének közel száz 
címből álló válogatását tesztelhették. Az egy hónapos használat statisztikai adatai alapján 
előkészítettük a legnagyobb érdeklődésre számot tartó e-könyvek megrendelését, melyek 
elsősorban tájépítészeti témájúak. 

 

November 3-tól egy hónapon keresztül az EBSCO Food Science Source teljes szövegű 
élelmiszertudmányi adatbázis tesztelésére nyílt lehetőségünk az egyetemi Cornet hálózaton 
belül. 
 
November 20-tól egy hónapig az EBSCO CABI - mezőgazdasági és az FSTA - 
élelmiszertudmányi adatbázisokat teszteltük. A próba időszakkal párhuzamosan november 
26-án záruló igényfelmérést végeztünk e két adatbázis előfizetéséről. A tanszékek 
visszajelzése alapján 2015 januárjától már újból elérhető lesz a CABI és FSTA adatbázis az 
EISZ programon keresztül.  
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Szakirodalmi adatbázisok használati adatai 
 
Az EISZ szolgáltatójának a Corvinus Egyetem Budai Campusára lebontott statisztika nem áll 
rendelkezésére, mert a kiadók az egyetemeket egységként kezelik, nem vezetik külön-külön 
az egyes karok letöltéseit. A Corvinus Egyetem egységesített használati jelentései elérhetők 
az Elektronikus Információs Nemzeti Szolgáltatás honlapján:  
 http://eisz.mtak.hu/eisz-adatbazisok-hasznalati-jelentesek/ elérésre kattintva. 
 

MOKKA  

A feltöltött rekordok száma 2014-ben 2.060 volt. A MOKKA adatbázisban eddig 31.347 
dokumentumunk bibliográfiai leírása szerepel. 

A szolgáltatásokra vonatkozó statisztikai adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.  

3. KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT  

A letéti könyvtárak adatainak és szolgáltatásainak nyilvántartását aktualizáltuk a tanszékek 
személyes meglátogatásával egybekötve 2014 első félévében. A látogatás a tanszéki revízió 
előkészítését is szolgálta.  

Az év során a Talajtani és Agrokémiai Tanszék kérte állományának revízióját. Az év végéig a 
dokumentumok apasztása történt meg. 

A számszerű adatokat az 1., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák. 

4. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

Testületi tevékenység 

A Könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ), a Magyar Felsőoktatási 
Levéltári Szövetségnek (MFLSZ), a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesületnek (MOKKA), 
a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek (MFLSZ), az International Society for 
Horticultural Science (ISHS) nemzetközi kertészeti társaságnak, az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK), a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági, 
valamint a Tudományos Szakkönyvtári Szekciójának. A könyvtárigazgatót megválasztotta a 
Mezőgazdasági Szekció vezetőségi tagnak, az EKK pedig a felügyelőbizottság tagjának. 
Tanácskozási joggal részt veszünk a Szenátuson, valamint a kari tanácsüléseken. 

A levéltárvezető továbbra is tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének (MLE) és az MLE 
Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójának. Tanácskozási jogú állandó meghívott tagja az 
MTA Egyetemtörténeti Albizottságának (a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság magyar 
nemzeti bizottsága).  

 

Adatbázis bemutatók 

Március 13.: PatBase bemutató. Előadó Pjeczka Etelka. Entz F. Könyvtár 

Szeptember 30.: De Gruyter bemutató. Előadó Alina Beller. MTA KIK 

Október 5.: EBSCO Discovery Service (EDS) bemutató. SZIE Állatorvostudományi Könyvtára 
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November 5.: Royal Society of Chemistry adatbázis bemutató az EISZ keretében. MTA KIK 

November 10.: KSH bemutató. Előadó Lencsés Ákos. Entz F. Könyvtár 

Március 25.: Corvinus Kutatások – konzultáció az egyetemi repozitóriumról. Előadó Nagy 
Zsuzsanna, a Központi Könyvtár főigazgatója és munkatársa, Hoffman Ádám 

 

Könyvbemutatók 

Február 19.: Az alma. Többek közreműködésével írta Tóth Magdolna. 2013. Magyarország 
kultúrflórája sorozat 77. kötete.  

Április 9.: Óbuda-Békásmegyer táji-természeti értékei. 2013. Szerk. Csemez Attila.  

 

Filmvetítés 

Február 28, március 7. Tájtitkok tudói 1-5. Ismeretterjesztő filmsorozat a hazai kert- és 
tájépítész szakmáról. 

 

Beszélgetések a könyvtárban  

December 10-én, a könyvtár olvasótermében tartott beszélgetés sorozatunk következő 
vendége Fekete-Szabó György élelmiszeripari üzemmérnök, a Dreher Sörgyárak Zrt. 
beruházási és kockázatkezelési vezetője volt. Az eseményen a Sör- és Szeszipari Tanszék 
vezetője, Hegyesné dr. Vecseri Beáta is részt vett. 

Szakmai továbbképzés 

A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési keretrendszer 
című 60 órás akkreditált továbbképzésén Megyeriné Viola Andrea vett részt október 13-a és 
november 28-a között. 

Kiállítások 

Két könyvbemutatóhoz kapcsolódóan, az alma és Óbuda témában állítottunk ki 
dokumentumokat a könyvtári vitrinekben és tárlókban. 

Szakmai kirándulások 

Október 27-én a MKE Mezőgazdasági Szekciója szervezett látogatást a Kecskeméti 
Főiskolára. A Szekció a Kertészeti Főiskolai Kar könyvtárát is megtekintette, mely korábban a 
budai karokkal egy szervezetben működött. Megállapodtunk a két könyvtár közötti szakmai 
együttműködés újraindításáról. 

November 6-án a MKE Tudományos Szakkönyvtári Szekciója a bécsi Wirtschaftsuniversität 
könyvtárába szervezett látogatást, melyen az igazgató vett részt. 
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III. SZAKLEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

1. A SZAKLEVÉLTÁR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 

A Levéltár több éve megoldatlan, a közlevéltári működést szinte ellehetetlenítő problémája, 
hogy nem állt rendelkezésre szabad levéltári raktári tároló kapacitás, illetve a levéltári raktári 
célokra kijelölt helyiség műszaki állapota miatt iratanyag megőrzésre alkalmatlan volt. 
A Levéltár fenntartója – a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus – 2014 harmadik 
negyed évében 700 ezer forintot biztosított a levéltár raktári célokra kijelölt, elégtelen 
műszaki állapotú helyiségének iratanyag megőrzésre való alkalmassá tételére (műszaki 
felújítás, valamint használt fix állványzat vársárlása és beépítése). A munkálatok 2014 
decemberében megkezdődtek és várhatóan 2015 első negyed évében be is fejeződnek. Ezt 
követően megkezdődhet a szervezeti egységeknél lévő maradandó értékűnek minősülő 
levéltárérett iratok átvétele. 
A Levéltár személyi ellátottsága 1993-ban történt megalapításától kezdődően változatlan. A 
napi feladatokat a – korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is 1 fő levéltáros, levéltárvezető 
látta el.  
 
A Budai Campus levéltári egysége – változatlan illetékességi- és gyűjtőkörrel – a Budapesti 

Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár levéltári szervezeti egységeként a budai 

telephelyén működik a továbbiakban.  

2. ANYAGGYARAPODÁS, IRATRENDEZÉS, BELSŐ SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 

A már említett raktározási problémák miatt a levéltári állomány gyarapítására 2014-ben csak 
igen minimális mértékben nyílt lehetőség. Ifj. Dr. Vukov Konstantin a BCE Tájépítészeti Kara 
tanszékvezető egyetemi docense édesapja, id. Dr. Vukov Konstantin, a KÉE Élelmiszeripari 
Kara egykori tanszékvezető egyetemi tanára munkásságát és tanulmányait reprezentáló 
tárgyi és írásos dokumentum anyagot ajándékozott az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárnak. 
A gyűjtemény az adományozó és édesapja személye miatt intézménytörténeti szempontból 
kiemelkedő jelentőséggel bír.  

 

3. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT   
 

A 2014. év során, telefonon illetve e-mailben 26 kutatónak nyújtottunk tájékoztatást, 
összesen 46 esetben. A kutatatói jellegű adatszolgáltatás kertében 2014-ben 42 oldalnyi 
másolatot adtunk ki.  
A 2014. évben a Szaklevéltárban őrzött dokumentumokból 9 estben szolgáltattunk ügyviteli 
jellegű információkat ügyfeleink részére. Az ügyviteli jellegű adatszolgáltatás kertében 2014-
ben kiadott másolatok terjedelme 27 oldalt tett ki. 

4. SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS 

Osváth Zsolt levéltárvezető alapító tagja a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek 
(MFLSZ). Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár intézményi képviselője az MFLSZ-ben a 
könyvtárigazgató volt. 
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A levéltárvezető továbbra is az MFLSZ alelnöke. Tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének 
(MLE) és az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójának. 2014-ben tagjává választotta 
a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesület (MELTE). Tanácskozási jogú állandó 
meghívott tagja az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának (a Nemzetközi Egyetemtörténeti 
Bizottság magyar nemzeti bizottsága).  
 

A társintézményekkel több éve fennálló hagyományosan magas szintű szakmai kapcsolatok 
2014-ben is meghatározóak maradtak. A Budapesti Corvinus Egyetemen működő két 
Szaklevéltár közt meglévő – napi szintű – munkakapcsolat ebben az esztendőben 
problémamentes és eredményes volt. Ezt bizonyítja a két Szaklevéltár együttműködése a 
Budapesti Corvinus Egyetemen 2014. október 22-én megnyíló új Egyetemtörténeti Állandó 
Kiállítás előkészítő munkálataiban. A kiállítás szakmai felelőse – rektori felkérés alapján – a 
BCE Egyetemi Levéltárának vezetője, Zsidi Vilmos volt. Az ünnepélyes megnyitót követően a 
két Szaklevéltár vezetője rektori felkérésre több ízben tartott szakmai vezetést, bemutatva a 
kiállítási anyagot illetve jelentős mértékű többletfeladatként rendszeresen részt vesznek a 
kiállítás őrzésében is. 
A két Szaklevéltár 2014-ben a magyarországi felsőoktatási intézmények által a kezdetektől 
1948-ig kiadott képesítő és doktori okleveleit feltáró forrásanyag gyűjtését és feldolgozását.  
A tízedik éve – részben az MFLSZ támogatásával – zajló kutatási program felelőse a 
Budapesti Corvinus Egyetem két Szaklevéltárának vezetője: Zsidi Vilmos és Osváth Zsolt. 
A Levéltár bekapcsolódott az MFLSZ és Budapest Főváros Levéltára konzorciális pályázatába. 
A pályázati program célja az egyetemi kollektív döntéshozó testületek 1945/46-1962/63. 
tanévek közötti ülés jegyzőkönyveinek digitalizálása és az Archiv Portálon történő 
közzététele. A program keretében a jogelőd intézmények közül a Magyar Agrártudományi 
Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kara, valamint a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
tanácsülési jegyzőkönyveinek digitalizálásra való előkészítése történt meg 2014-ben. Magára 
a digitalizálásra 2015. első negyedévében kerül sor. Az előkészített iratanyag terjedelme 
meghaladja a 8500 A/4 oldalt. 
A hagyományok jegyében 2014-ben is folytatódott a többi hazai egyetemi illetve más 
szaklevéltárral fennálló szoros szakmai kapcsolat továbbépítése.  
Ezek közül kiemelkedik az SZTE Levéltárával fennálló több évre visszanyúló egyetemtörténeti 
kutatási együttműködés. Ennek keretében az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
levéltárvezetője 2014-ben részt vett egy az SZTE Levéltára által pályázati támogatásból 
finanszírozott kolozsvári tanulmányúton, amely tanulmányút során több helyi 
közgyűjteményben folytathatott kutatásokat. 
2014-ben az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár is bekapcsolódott az MFLSZ és az MTA-ELTE 
Egyetemtörténeti Kutatócsoport közti kutatási együttműködésbe. Ennek célja a 
magyarországi felsőoktatási intézmények és jogelődeik hallgatói adatbázisának összeállítása. 
A többéves kutatómunka első eredményeként, 2014-ben elkészült a kertészeti 
szakiskolákban 1873-1919 között tanult hallgatók adatbázisa (kb. 300 rekord). 
 

5. LEVÉLTÁRI SZAKFELÜGYELET 

2014-ben a Levéltári Szakfelügyelet átszervezése miatt, szakfelügyeleti ellenőrzésre nem 
került sor. 
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6. KÖZMŰVELŐDÉS 

Az év során két nagy jelentőségű kiállítás előkészítésében vett részt a Levéltár. Az egyik a 
már említett BCE Egyetemtörténeti Állandó Kiállítás, a másik a Budai Campuson 2015-ben 
megnyíló intézménytörténeti kiállítás. A két kiállítás alapcélkitűzése – eltérő nagyságrendjük 
ellenére – azonos. Az egyetem, illetve az intézménytörténeti múlt bemutatása, az egyetemi 
illetve az ebbe beágyazódó intézményi identitástudat erősítése. Ugyanakkor célja – a 2015-
től már egy közös szervezeti kertben működő – levéltárakban folyó tevékenység 
fontosságának hangsúlyozása is. 

7. ELŐADÁSOK ÉS OKTATÁS 

Osváth Zsolt: Diákok és egyesületeik a nagy háború éveiben a kolozsvári 
tudományegyetemen. Előadás az SZTE Levéltára és az SZTE Egyetemtörténeti Bizottsága 
2014. évi Műhelykonferenciáján, Szeged. 
 

Osváth Zsolt: A Budapesti Corvinus Egyetem 150 éves Budai Campusának épített öröksége 
Előadás: a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar „Agrár- és 
Kertészettörténet” c. tantárgy/MSc képzés/ hallgatóinak, 2014.  
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 IV. A TAGKÖNYVTÁR 2015. ÉVI MUNKATERVE 
 

Feladat Felelős Határidő 

A könyvtárhasználók számítógép 
használatának javítása. 

igazgató, Rábitsné március 31. 

Diákok fogadása középiskolások közösségi 
szolgálatának keretében. 

Darabosné március 31. 

A könyvtárak közös állományépítési, 
gyarapítási és feldolgozási 
munkafolyamatainak kidolgozása. 

Rábitsné, Emberné április 30. 

A budai karok képzéséhez kapcsolódó 
felhasználói tréningek, adatbázis bemutatók 
szervezése hallgatóknak, oktatóknak. 

Illési É., Darabosné 
tavaszi és őszi 

félév 

A tagkönyvtári szolgáltatások 
összehangolása a közös könyvtári modellel. 

igazgató, Mórocz M. június 30. 

A tagkönyvtár minőségbiztosítási 
dokumentumainak elkészítése. 

igazgató, Darabosné június 30. 

A két könyvtár eddig alkalmazott tanszéki 
kapcsolattartási és kutatástámogatási 
rendszerének összehangolása. 

igazgató július 31. 

Részvétel az új könyvtári arculat 
kialakításában. 

Darabosné augusztus 31. 

A Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék 
revíziója. A tanszéki letéti könyvtári modell 
kialakítása. 

igazgató, Rábitsné augusztus 30. 

Éves értekezlet a tanszéki könyvtárosok 
részére: a tanszéki revízió előkészítése. 

igazgató, tanszéki 
kapcsolattartó 
könyvtárosok 

november 30. 
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Részvétel az EISZ programban. A budai 
karok igényeinek folyamatos nyomon 
követése, felmérése. Az adatbázisok 
népszerűsítése. 

Rábitsné, Illési É. folyamatos 

E-könyvek beszerzése. Illési É., Emberné folyamatos 

A budai karokon oktatott tárgyak kötelező 
és ajánlott irodalmának nyomon követése. 

Mórocz M., Darabosné folyamatos 

Folyamatos kapcsolattartás a 
felhasználókkal honlapon és a Facebookon.  

Darabosné folyamatos 

Az egyetemi repozitórium és a nyílt 
hozzáférés népszerűsítése. 

Illési É. folyamatos 

Az oktatók tudományos munkájának 
támogatása, segítség nyújtása a habilitációs 
folyamatban. MTMT adminisztrátori 
tevékenység.  Rendszeres MTMT tréningek 
a tanszékeken és a könyvtárban. 

MTMT adminisztrátorok folyamatos 

A munkatársak folyamatos, belső és külső 
szakmai és nyelvi továbbképzésének 
biztosítása.  

igazgató, Illési É. folyamatos 

A Szüret utcai állomány revíziójának 
folytatása az ütemtervnek megfelelően. 

igazgató folyamatos 

Intézményi évfordulókhoz kapcsolódó 
kiállítások, könyvbemutatók, tematikus 
kiállítások, könyvtári beszélgetések 
szervezése. 

igazgató, Darabosné folyamatos 
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MELLÉKLETEK 
 

1. SZ. MELLÉKLET - GAZDÁLKODÁS 

Bevételek 

 

Bevétel megnevezése Ft 

Fenntartói dologi támogatás  17 860 000  

2014-ben beérkezett pályázati támogatás (ODR, NKA) 950 000 

Saját működési bevétel előző évi maradvánnyal 3 354 491 

OTKA 4 455 250 

Tanszéki keret tanszéki dokumentumok és adatbázisok 
beszerzéséhez (könyvre: 3 441 324,- folyóiratra 1 963 603) 

5 404 927 

Bér és járulékok Cafetéria nélkül 36 594 000 

Összesen 68 618 668 

Kiadások 

 

Kiadás megnevezése Ft 

Könyvbeszerzés 6 019 416 

Folyóirat beszerzés 
Magyar: 786 135,-Ft 

3 001 047 
Külföldi: 2 214 912,-Ft 

EISZ önrész 14 343 338 

Pályázat 
585 000 
215 000 

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás 1 137 679 

Működés: telefon- és postaköltség, gépek karbantartása és 
üzemeltetése, irodaszer, takarítás, takarítószerek, jogdíj, tagdíjak, 
pályázati önrész, pályázati iroda finanszírozása, ÁFA, bankköltség, kar-
bantartás (épület), vonalkód, nyomdaköltség, egyéb készletbeszerzés 

2 787 592 

Munkabér + járulékok 36 594 000 

Összesen 64 683 072 
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 2. SZ. MELLÉKLET - A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÁLLOMÁNYA 2014. DECEMBER 31-ÉN 

 

 Könyv 
Időszaki 
kiadvány 

Kartog-
ráfiai 

Audio-
vizuális 

Elektro-
nikus 

Egyéb Összesen  

Állomány 
2013. dec. 31-én 

169 039 46 502 1 150 60 653 64 503 281 907 

Gyarapodás 2014   1 311      160 - - 386         4     1 861 

Csökkenés 2014 14 854   5 124 - - -       65   20 043 

Állomány 
2014.dec. 31-én 

155 496 41 538 1 150 60 1 039 64 442 263 725 

 

Állománycsökkenés 

 

Dokumentumtípus Db Ft 

Könyv 14 854 1 427 895 

Időszaki kiadvány    5 124       42 470 

Egyéb         65       23 770 

Összesen 20 043 1 494 135 
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3. SZ. MELLÉKLET - KÖNYVGYARAPODÁS  

A tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt. 

 

 Vétel Ajándék Köteles Összesen 

Magyar (db) 367 537 546 1450 

Külföldi (db) 235     5   11    251 

Összesen 602 542 557 1701 

 

A vétel megoszlása 

 

 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

db Ft db Ft Db Ft 

Magyar 264 777 786 103 535 833 367 1 313 619 

Külföldi 83 1 710 316 152 2 905 491 235 4 615 807 

Összesen 347 2 488 102 255 3 441 324 602 5 929 426 

ISHS tagdíj - - - - - 89 990 

Összesen - - - - - 6 019 416 
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4. SZ. MELLÉKLET - IDŐSZAKI KIADVÁNYOK GYARAPODÁSA, ADATBÁZISOK 

Az állományba vett időszaki kiadványok megoszlása a beszerzés módja szerint 

 

Vétel Csere Ajándék Köteles Összesen 

72 5 16 67 160 

 

A kurrens időszaki kiadványok alakulása a beszerzés forrásai alapján 

 

Forrás Vétel Ajándék Csere Köteles Összesen 

 cím pld. cím pld. cím pld. cím pld. cím pld. 

Magyar 52 68 8 9 1 1 26 26 87 104 

Külföldi 30 30 2 2 10 10   42 42 

Összesen 82 98 10 11 11 11 26 26 129 146 

 

Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

 

Forrás 

Könyvtárban 
elhelyezve 

Tanszéki letét Összesen 

pld. Ft pld. Ft pld. Ft 

Magyar 42 510 826 25 290 890 67 801 716 

Külföldi 8 522 889 22 1 692 023 30 2 214 912 

Összesen 50 1 033 715 47 1 982 913 97 3 016 628 

A forint adatok az állomány értékét tükrözik, nem a tárgyévben kifizetett számlák összegét. A 
könyvtári külföldi folyóiratok az elhelyezésre utalnak. Ezek egy részét fizeti csak a könyvtár. 
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ADATBÁZISOK 

 

Adatbázisok Ft 

EISZ 14 343 338 

 

Vásárlásra fordított összeg 2014-ben 

 

A kifizetett számlák összege (folyóiratok + adatbázisok) Ft (brutto) 

Tanszéki keret 1 963 603 

Könyvtári keret 15 376 585 

Összesen 17 340 188 
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5. SZ. MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK  

Olvasó- és állományforgalom 

Használók (fő) 

Regisztrált használó 12 545 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált 1 759 

Aktív használó 7 535 

Használat (alkalom) 

Személyes helybeni használat (alkalom: 
könyvtár+tanszék)) 

78 000 

Az összes személyes használatból internethasználat 25 000 

Távhasználat OPAC, honlap 82 000 

 E-mail, telefon 1 200 

Használat (db) 
Kölcsönzött dokumentumok 80 000 

Helyben használt dokumentumok 120 000 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Beérkezett kérés 186 

Adott dokumentum 
(db) 

Eredetiben 85 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában 

- 

Elektronikus 
formában 

90 

Küldött kérés 60 

Kapott dokumentum 
(db) 

Eredetiben 29 

Másolatban 

Nyomtato
tt 
formában 

- 

Elektronik
us 
formában 

25 

A referensz kérdések 
száma 

 2 900 

Dokumentum-szolgáltatás 
Elkészített fénymásolatok száma (db) 
(A/4-es méretre átszámítva) 
Nyomtatás/szkennelés 

7645 
3700 

Felhasználóképzés 
Csoportos képzésben résztvevők száma (fő) 
87 alkalom 

768 

Kiállítások és 
rendezvények 

Résztvevők száma (fő) 12 rendezvény 315 
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6. SZ. MELLÉKLET - OLVASÓK, FELHASZNÁLÓK  

Beiratkozott olvasók száma 

 

Olvasói kategória  

Budai Campus hallgatói 3 658 

Corvinus hallgató    206 

Külső hallgató 1 104 

Budai Campus oktatói, kutatói, dolgozói    293 

Külső dolgozó 1 174 

Regisztrált, nem aktív használó 4 010 

Egyéb használó 2 100 

Összesen 12 545 

 

A Budai Campus beiratkozott hallgatói 

 

Kar megnevezése 
Beiratkozott olvasók 

(fő) 
Teljes létszám 

(fő)* 

Élelmiszertudományi Kar 1 355 1 500 

Kertészettudományi Kar 1 687 1 851 

Tájépítészeti Kar    616    669 

Összesen 3 658 4 020 

 

*A 2014. októberi statisztika adatai alapján. 
  


