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STRATÉGIAI TERV 2011-2013 
 
A könyvtár középtávú céljainak megfogalmazását és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervet 
tartalmazza a 2011-ben kidolgozott stratégiai terv, melyben figyelembe vettük a kulturális 
irányítás 2008-2013 évre szóló Portál programjának időhatárait és tartalmi elemeit. A 
cselekvési terv elkészítése előtt kérdőíves felmérést végeztünk és egy helyzetképet az előző 
három év statisztikai adatainak összehasonlításával. 
 
A stratégiai terv 2011. évre szóló cselekvési tervének megvalósítása: 
 
Marketing és PR tevékenység 
 
A Campus központjából kikerülve elsődleges feladatunknak tekintettük az új könyvtár 
megismertetését és a látogatottság növelését. Ennek érdekében a következő feladatokat 
végeztük el: 
 

 Elkészítettük az egyetemi arculatba illeszkedő új honlapot. 

 NKA pályázaton elnyert forrásból magyar és angol nyelvű színes tájékoztató kiadványt 
készíttettünk. 

 A „Példaképek a könyvtárban” című sorozat útnak indításával két rendezvényt 
tartottunk régi hallgatók és Mőcsényi Mihály professzor úr közreműködésével. 

 Évfordulós kiállításokat rendeztünk a bejárat melletti vitrinben. 

 Szeptemberben az összes elsős hallgatót fogadtuk a HÖK közreműködésével 
könyvtári órára és beiratkozásra. 

 Szakmai rendezvényeken mutattuk be az új könyvtárat könyvtáros és levéltáros 
kollégáknak. 

 A levéltárvezető két részből álló intézménytörténeti előadást tartott. 

 Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a hallgatók képviselőivel, a tanszékvezetőket 
rendszeresen informáltuk aktuális könyvtári kérdésekben. Az év kiemelkedő 
eredményének tartjuk a Campus hallgatóival kialakult jó munkakapcsolatot. 

 
Szolgáltatásfejlesztés 
 

 A TÁMOP pályázatban könyvtárunknak egyedi feladata nem volt, a közös portál 
szolgáltatásai a következő honlapon lesznek elérhetőek:  

 http://tudasdepo.uni-corvinus.hu/. 
 

 A 2010/2011-es tanév tavaszi félévétől a záró dolgozatokat már csak CD-n fogadjuk. A 
feldolgozás útja: Huntéka: bibliográfiai adatok + saját tárgyszavak + link a 
Szakdolgozat archívumba: teljes szöveg feltöltése + adott tárgyszavak. 

 

 A Publikációs adatbázisba feltöltött anyag jóváhagyását a két mérnök munkatárs 
végzi napi elfoglaltságától függően. Az adatbázis feltöltése kiszámíthatatlan, általában 
pályázati eseményekhez kötött. A feltöltött adatok sokszor pontatlanok, javításra 
szorulnak.  
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 A könyvtár területéről, a hallgatók kívánságára elérhetővé tettük a következő 
adatbázisokat: PASW 18, Bender. 

 A magyar nyelvű szakfolyóiratok cikkeinek analitikus feltárása 2011-ben nem a 
megszokott ütemben folyt, mert a szabadpolcos könyvek RFID rendszerbe kapcsolása 
elsőbbséget élvezett. 

 

 Az önkiszolgáló kölcsönzés és visszavétel szeptembertől lehetővé vált, miután az 
összes szabadpolcos könyv bekerült az online katalógusba és kapott RFID taget. 

 A szolgáltatás bővítésére beszereztünk egy színes nyomtatót. Az év során 80 ezer 
forint összegben másoltak és szkenneltek a felhasználók. 

 Az elsősök szeptemberi könyvtárlátogatásán népszerűsítettük az önkiszolgáló 
kölcsönzést és a nyomtatást. 

 

 Szerződést kötöttünk az Arcanum Kiadóval 4 régi folyóirat digitalizálásra: Borászati 
Lapok, Kert, Kertészeti Lapok, Kertészeti Szemle. A teljes állományunkban lévő 
évfolyamokat kiegészítettük más könyvtárak anyagával. A hiánypótlást követően 
2012 év elején várható az anyag teljes szövegű keresésének szolgáltatása, egyelőre 
csak az egyetem gépeiről. 

 

 A rekatalogizálás a kidolgozott ütemtervnek megfelelően folyt: 819 mű került be az 
online katalógusba az év során. A szabadpolcos művek feldolgozása elkészült 
szeptemberre: minden kölcsönözhető könyv kereshető az online katalógusban, 
rendelkezik RFID taggel, mágnes csíkkal, új vonalkóddal. A jegyzetek és a tankönyvek 
új külső azonosító kódot is kaptak a nyár folyamán, az ’A’, ’B’, ’C’ és ’D’ jelűek új 
helyszámának felragasztása is elkezdődött ősszel, így a könyvek belső és külső 
azonosítói is folyamatosan megújulnak. 

 

 Ősztől az új MOKKA-ODR adatbázisból már kaptunk hibajelzéseket, mely azt mutatja, 
hogy bekerülnek az új rekordjaink a közös katalógusba. 

 

 A cédulakatalógusból kiemeljük az online katalógusban már kereshető művek 
céduláit, így 2012 tavaszára a szakkatalógus is kikerül teljes terjedelmében a 
katalógusfiókokba. 

 

 Az előfizetett adatbázisok közül az EISZ szolgáltatása 2011-ben zökkenőmentes volt. 
2012-re a Campus lemondta a CAB és az FSTA bibliográfiai adatbázisok előfizetését az 
alacsony használat miatt. A Jogtár előfizetésében is fontos szempont volt a 
takarékosság.  

 

 Az utólagos tárgyszavazás folyamatos. 
 

 Felvettük a kapcsolatot kulturális intézményekkel: MÜPA, Opera, Pesti Est… Aktuális 
szórólapjaikat, prospektusaikat, programajánlóikat folyamatosan kitesszük a 
nyilvános terekbe. 
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Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás  
 

 2011-ben könyvtárunk nem kapott ODR támogatást. A költségvetésbe 
állománygyarapításra betervezett összegből szereztünk be tankönyveket és 
jegyzeteket az év végén. A negyedéves beszerzésre ebben az évben még nem 
tudtunk áttérni, elsősorban a beszerzési korlátozások miatt.  

 A szabadpolcon elhelyezett könyvek közül folyamatosan javítottuk, köttettük a rossz 
fizikai állapotú köteteket.  

 A muzeális értékű dokumentumok közül a Borászati Füzetek (1869-1873) 
restaurálására pályáztunk. Az NKA kedvezően bírálta el pályázatunkat, a támogatási 
összeg 2012-ben várható. 

 

 Az egyetem könyvtárai részt vettek a Márai-program első fordulójában. Könyvtárunk 
263 szakkönyvvel és szépirodalmi művel gazdagodott, 744 ezer Ft értékben. 

 

 Az állomány apasztása az ütemtervnek megfelelően történt: a ’D’ jelű raktári 
állományról és a régi élelmiszeripari különgyűjteményről készült selejtlista. 

 

 A szabadpolcos állomány rendjének fenntartására polcfelelősi rendszert alakítottunk 
ki.  

 
Felhasználóképzés 
 

 Az év során 437 fő vett részt a könyvtári órákon, mely az előző évi adat ötszöröse. 
 
Emberi erőforrás gazdálkodás 
 

 Az új könyvtár egy éves működésének tapasztalatai alapján, valamint személyi 
változások miatt az év második felében elkezdtük a munkakörök átalakítását. A 
bibliográfus munkatárs és a hivatalsegéd távozásával lehetőség nyílt egy könyvtárosi 
munkakör kialakítására a hivatalsegédi munkakör megszűntetésével és a bérek 
átcsoportosításával. A decemberben lezárt pályázaton friss diplomás, nyelveket 
beszélő könyvtáros kollégát vettünk fel, aki januárban kezdi el munkáját 
könyvtárunkban. 

 

 Két munkatársunk a TÁMOP pályázat keretében akkreditált továbbképzésen vett 
részt. 

 

 A könyvtári dolgozók nyelvtudásának fejlesztése érdekében 2011-ben két fő vett 
részt nyelvtanfolyamon, saját forrásból. A januártól belépő új kolléga három nyugati 
nyelven beszél. 

 

 A könyvtár stratégiai tervének elkészítésére létrehoztuk a Minőségirányítási Tanácsot 
a vezető munkatársak közreműködésével. A megbeszéléseket, alkalmanként 
kibővített körben, a munka ritmusának megfelelően tartottuk. 
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 Az évek óta jól dolgozó munkatársak közül 2011-ben egy fő BCKT elismerő oklevelet 
kapott, egy fő az Év Dolgozója kitüntetést. Sajnos jutalmazásra már évek óta nincs 
lehetőség. 

 

 A belső kommunikációra létrehozott fórumok: az elektronikus faliújság és a kör-email 
jól működik, de a kapcsolattartás legeredményesebb formája a személyes 
megbeszélés. Nagy figyelmet fordítunk a dolgozók egyéni problémáinak megoldására, 
személyes komfortjára annak érdekében, hogy szívesen dolgozzanak a könyvtárban, 
és minőségi munkát végezzenek.  

 
Levéltár 
 
A levéltár munkajelentése a III. fejezetben olvasható. 
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I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2011-BEN 
 
1. GAZDÁLKODÁS  
 
Az új épületben 2011 volt az első teljes év. A költségvetés tervezésekor sok tételt csak 
becsülni tudtunk, mivel korábban nem jelentkeztek kiadásként. Az üzemeltetés költségeit 
továbbra is a BCKI fizette. A kivitelező az egy éves garanciális bejárás alkalmából az ősz 
folyamán sok hiányosságot pótolt, illetve kijavított. Komolyabb problémák a külső 
árnyékolókkal és a tömörraktári polcokkal voltak. Az árnyékolók sajnos továbbra sem 
működnek megfelelően. A garanciális javításokkal remélhetőleg megszűntek olyan hibák, 
melyek később a fenntartót terhelnék. A 700 m2 nyilvános tér takarítása az év elején egész 
évre megkötött vállalkozási szerződés keretében történt. 
 
Fenntartói finanszírozás 
 
Működésére az előző évinek a kétszeresét, 8 millió forint fenntartói támogatást kapott a 
könyvtár, mivel a megnövekedett feladatok és az épület fenntartása nagyobb költséggel jár.  
 
Szakképzési támogatásból 3.155 ezer forintot kapott a könyvtár, mely összeget a Campus 
EISZ önrészének kifizetésére fordítottuk - kiegészítve a működési keretből 1.523 ezer 
forinttal, mivel az EISZ-t érintő teljes Campus önrész 4.678 ezer forint volt.  
 
A bevételben megjelenített 9.948 ezer forint tanszéki keret a tanszékek által saját forrásból 
megvásárolt dokumentumokra és adatbázisokra fordított összeget jelenti. 
 
Pályázatok 
 
2011-ben is folytatott pályázati tevékenységet a könyvtár és a levéltár, de az egyetlen 
benyújtott és sikeres pályázatunk támogatási összege a 2011. év végén még nem érkezett 
meg az egyetem számlájára. Így 2011-ben nincs sem könyvtári, sem levéltári pályázati 
bevételünk. Ennek egyik fő oka, hogy pályázni csak 30 % önrész biztosításával lehetett a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz.  
 
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként a minisztériumtól 
dokumentumvásárlásra 2011-ben sem kaptunk támogatást. 
 
Saját bevétel 
 
A könyvtár saját működési bevétele, 500 ezer forint volt 2011-ben, tovább csökkent az előző 
évi bevétel 89 %-ára. A bevétel csökkenésének fő oka az új könyvtár első félévi alacsonyabb 
forgalma és a fénymásolás visszaesése. 
 
A térítéses szolgáltatások díján szeptember 1-jétől egy ponton változtattunk a Gazdasági 
Bizottság jóváhagyásával: a 10,- forint késedelmi díjat duplájára emeltük, mert eddig nagyon 
alacsony volt ez a tétel. A gyakori felszólítás küldésével azonban ennek a tételnek a 
jelentősebb növekedésére nem számíthatunk.  
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A bevétel növekedését változatlanul a nyomtatási forgalom emelkedésétől várjuk. A hálózati 
nyomtató mellé egy színes nyomtatót is vásároltunk 2011-ben. A színes nyomtatás így új 
bevételi forrás, a szkennelés díján azonban jelentősen csökkentettünk. 
 
A fogyatékkal élők részére történő fénymásolásra már évek óta kap a könyvtár anyagi 
támogatást, melyet a hallgatók személyes elszámolással vehetnek igénybe. 
 
Kiadások 
 
A Budai Campus tanszékei és a könyvtár összesen 12.417 ezer forintot költöttek könyv- és 
folyóirat beszerzésre. Ez az összeg tartalmazza a 2011. évi külföldi folyóirat előfizetést is, bár 
ennek tényleges kifizetésére a 2012. év elején került sor. Az EISZ 4.678 ezer forint Campus 
önrészét csak részben tudtuk a szakképzési támogatásból fizetni, mely forrásból 2011-ben 
3.155 ezer forint bevétele volt a könyvtárnak, így 1.523 ezer forinttal kiegészítettük az 
összeget a könyvtár működési keretéből. A HunTéka szoftver éves díja 470 ezer forint volt, 
mely a kiterjesztett garanciát, forródrót szolgáltatást és a szoftverkövetési díjat tartalmazza. 
Rendszerkönyvtárost nem tudunk fizetni.  
 
A működés költségei 30 %-kal emelkedtek, mert az új épület plusz költségei itt szerepelnek: a 
takarítás, ablakmosás, takarítószer, higiéniai eszközök.  
 
2. SZEMÉLYZETI POLITIKA 
 
A könyvtár személyzeti politikájában kiemelten fontosnak tartjuk a jól dolgozó kollégák 
munkájának elismerését. 2011-ben két alkalommal terjesztettünk fel könyvtárost egyetemi 
kitüntetésre, melyeket mindketten meg is kaptak: 
 

 Mórocz Márta az „Év Dolgozója” kitüntetését a pedagógus napon vehette át, 

 Juhász Ferencné BCKT elismerő oklevélben részesült az évnyitón.  
 
Hascktok Melinda október 24-én megüresedő helyére Nagy Judit Mária könyvtárost 
véglegesítettük, aki a szülési szabadságát töltő Emberné Rommer Ágnes Zoét helyettesítette. 
Csecsődy Sándorné nyugdíjba vonult, helyére Darabosné Maczkó Beáta segédkönyvtáros 
került július 1-jétől a titkárság munkájának irányítására. Darabosné 2010-ben 
könyvtárunkban töltötte szakmai gyakorlatát, így nem volt ismeretlen számára a környezet. 
Bátyai Balázs hivatalsegédtől közös megegyezéssel október 14-én váltunk meg. A státuszára 
kiírt pályázaton kiválasztott Farkas Balázs január 2-án lép be. 
 
A TÁMOP pályázat keretében könyvtárunkból két fő számára nyílt lehetőség szakmai 
továbbképzésre: Rábitsné Táltos Zsuzsanna a „Webes kompetenciák a könyvtáros 
szakmában” című tanfolyamot elvégezte el, Darabosné Maczkó Beáta „A web 1.0-tól a web 
2.0 felé a megváltozott internetes világban” című 60 órás továbbképzésen vett részt. 
 
A részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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II. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 
 
1. ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁS  
 
Könyvek 
 
A könyvtár könyvállománya 2011-ben 1.566 egységgel gyarapodott az elektronikus és az 
egyéb  dokumentumok  alatt  nyilvántartott  szakdolgozatokkal és diplomamunkákkal együtt,  
5 millió Ft értékben. A 24 %-os emelkedés a Márai-program keretében ajándékba kapott 263 
könyvnek köszönhető. A raktári anyag és a tanszéki letéti állomány folyamatos apasztása 
során 7.360 kötet könyvet töröltünk 1.400 ezer Ft értékben, így a könyvállomány 2011. 
december 31-én 4 %-kal, 173.141 db-ra csökkent. Ez a szám a szakdolgozatokkal és 
diplomamunkákkal együtt (egyéb dokumentumok) 237.648 kötet. Az állomány további 
csökkentése folytatódik a következő években is. 
 
A vásárolt kötetek száma 239 kötet 2 millió Ft értékben, ez 40 %-kal alacsonyabb a tavalyi 
adatnál. Az egyéb forrásból - ajándék, csere, kötelespéldány útján beszerzett könyvek értéke 
3 millió forint, mely a teljes beszerzés 67 %-a. A vétel és egyéb beszerzés aránya fordítottja 
az előző évinek. A négy beszerzési forrás elmúlt háromévi alakulását mutatja a következő 
grafikon. Az ajándék nagyarányú növekedésének legfőbb oka a Márai-program, de 
egyébként is emelkedett az ajándék kötetek száma. A kötelespéldány csökkenése 
szerencsére megállt, de a csere kiadványok érkezése változatlanul kiszámíthatatlan. 
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A könyvtári könyvvásárlás 27 %-kal csökkent a beszerzett kötetek számát tekintve. Az ODR 
támogatás elmaradása a magyar beszerzésekre volt negatív hatással, de csökkent a külföldi 
gyarapodás is. Külföldi könyvet inkább a tanszékek vásárolnak, de az ő esetükben is 
lényegesen csökkent ez az adat. Ennek egyik oka az lehet, hogy a tanszékek a pályázati 
keretből finanszírozott dokumentumokat a könyvtár megkerülésével szerzik be. Ennek a 
tendenciának a megfordítására lépéseket kell tennünk a gazdasági hivatal és a tanszékek 
irányába is. 
 
A Mezőgazda Kiadótól és az Nemzeti Kulturális Alaptól a Márai-program keretében 2011-ben 
kapott ajándékkönyvek számának alakulását mutatja a következő táblázat: 
 

Forrás Cím Példány Ft 

Mezőgazda Kiadó 18 54 221.400 

Márai-program 263 263 744.205 

Összesen 281 317 965.605 

 
Külföldi könyvrendeléseinket változatlanul a SpeedUp magyar könyv-export cégen keresztül 
bonyolítottuk. A tanszékek megrendelésére 38 kötet külföldi könyvet szereztünk be az év 
során. 
 
Az Acta Horticulturae című konferencia kiadványt az ISHS nemzetközi kertészeti társaságnál 
fizetjük elő, tagsági díj ellenében, 30 % kedvezménnyel. A magyar nyelvű könyveket 
elsősorban a Mezőgazda Kiadótól, az Agroinformtól, a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadótól, a 
Kódex Könyváruháztól és a Campuson működő jegyzetellátótól szereztük be. 
 
Szakterületünk magyar nyelvű könyveinek átlagára 2011-ben 2.840 forint volt, a külföldieké 
23.870 forint. 
 
A részletes adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. 
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Időszaki kiadványok 
 
Az állományba vett időszaki kiadványok száma 382 kötettel gyarapodott, ez a várható éves 
gyarapodási szám. Az elmúlt rendhagyó év lemaradását is sikerült ledolgozni. Az adat a 
teljessé vált főgyűjtőköri könyvtári folyóiratok állományba vételét tükrözi, a tanszéki 
gyarapodás adatait nem. A 2010. évi apasztást követően elkezdődött a leltárkönyvi 
kivezetés, de csak a munka befejezését követően adjuk meg a törölt kötetek számát és 
összegét. Ez 2012-ben várható, miután a törölt kötetek száma meghaladja a tízezer leltári 
tételt.  
 
2011-ben a vétel (előfizetett), az ajándék, csere és kötelespéldány címek száma további 
csökkenést mutat, a tavalyinál 10 %-kal alacsonyabb: a kurrens magyar és külföldi címek 
száma 251, a példányok száma 286. Minden forrásból csökkent a beérkező folyóiratok 
száma, kivéve a kötelespéldányt. A cserébe kapott kiadványok értékes szakirodalmat 
jelentenek, ezért törekszünk a még megmaradt cserepartnerekkel a kapcsolatok 
megtartására. A papír alapú csere kiadványok számának folyamatos csökkenését a növekvő 
postaköltség, illetve az online megjelenés okozza. Az intézményi kiadványok, mint például a 
Kertgazdaság, vagy a 4D, melyek angol összefoglalót is tartalmaznak, bárki számára teljes 
szöveggel elérhetők a honlapunkról. 
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Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére 10.122 ezer Ft-ot fizettünk ki az év 
során, elektronikus hozzáférésre 4.678 ezer Ft-ot költöttünk, ami az EISZ önrészt jelenti, 
mivel 2011-ben nem vásároltunk, csak ajándékba kaptunk elektronikus dokumentumokat - a 
már említett Márai-program keretében, valamint a 2011 tavaszától csak CD-n érkező 
szakdolgozatokat.  
 
A 2012. évi külföldi folyóirat számla kifizetése az idén is átcsúszott a következő évre, de 
végösszegét a 2011. évhez számoltuk. Lényeges változás a folyóiratok megrendelésében nem 
volt, csak egy nagy értékű mikrobiológiai folyóirat lemondása. 2011-ben is a Minerva EBSCO 
cég szállította a külföldi folyóiratokat az egyetem könyvtári hálózatának. A 
Közigazgatástudományi Kar kiválása miatt 2012-re már csak a két campus könyvtára rendelt. 
 
Az időszaki kiadványok olvasótermi elhelyezése jó megoldásnak bizonyult, az olvasók 
könnyen megtalálják az utolsó tíz év anyagát és a papucsokban egyszerűen férnek hozzá a 
füzetekhez.  
 
A HunTéka OPAC adatbázisban az időszaki kiadványok URL címének megjelenítését 
folyamatosan ellenőriztük és bővítettük. 
 
A kurrens külföldi folyóiratokat online reklamáltuk. A reklamált címek száma évek óta nem 
mutat lényeges változást.  
 
A magyar folyóiratok átlagára 2011-ben 9.200 forint, a külföldieké 80.900 forint volt.  
 
A részletes adatokat a 2. és 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. SZOLGÁLTATÁSOK 
 
Olvasószolgálat 
 
A 2011. évi statisztikai adatok értékelésénél, különösen a könyvtárhasználati adatok 
tekintetében figyelembe kell venni, hogy a könyvtár kikerült a Campus központjából, és 
nemcsak a használóknak, de a könyvtárosoknak is meg kellett szokni az új környezetet. 
Ennek érdekében a tavaszi félévben kérdőíves felmérést végeztünk a használatról, melynek 
részletes ismertetését a Stratégiai terv 2011-2013 című dokumentum tartalmazza. 
 
Az őszi félévben megismételtük a 3. és 7. mutató vizsgálatát, azaz a belépők számát és a 
számító-géphasználatot újra mértük négy héten keresztül - november közepétől a 
vizsgaidőszakig. A két időszakban a belépők számának alakulását a következő grafikon 
mutatja: 
 

 
 
Az elsős hallgatókat az egyetemi beiratkozáskor a könyvtárban is fogadtuk, ekkor a könyvtári 
tagságuk mellé ismertetést is kaptak a szolgáltatásokról. Ez a HÖK-kel együttműködve 
lebonyolított könyvtárlátogatási sorozat volt az első komoly lépés a látogatottság 
növelésére. Az előadássorozatok, a kiállítás megnyitók szintén növelték forgalmunkat, 
melyet jól mutatnak az őszi adatok. 
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A következő grafikon a 32 gépes Neptun terem számítógép-használatának alakulását 
mutatja: 
 

 
 
A Neptun teremben tanórák is folynak, így az adatok nem tisztán könyvtári használatot 
mutatnak. A Borászati Tanszék koordinálta 2011-ben a VINTAGE elnevezésű nemzetközi 
Szőlész- Borász MSc képzést, így az őszi félévben a 31 fős nemzetközi évfolyam elméleti órái 
a Neptun teremben zajlottak. 
 
Ahogy a könyvtár ismertsége nő a tanszékek körében is, úgy veszik használatba a 
kistermeket az oktatók. A következő évre tervezzük a tanszékek meghívását a könyvtár 
bemutatására és szakmai beszélgetésre, ezzel várhatóan végre az egész Budai Campusszal 
megismertetjük a könyvtári és a levéltári gyűjteményt, illetve munkát.  
 
A használati adatokból megállapítható, hogy a könyvtár látogatottsága a déli és a délelőtti 
órákban a legmagasabb, majd délután folyamatosan csökken, így a 18 óra utáni nyitva 
tartást semmi nem indokolja. A Budai Campuson nem jellemző, hogy a vizsgaidőszakban 
megnő a látogatottság, ez a régi könyvtárban is így volt. Ezért erre az időszakra nem 
tervezünk külön rendszabályokat bevezetni, mint például a jegyzetek rövidebb határidőre 
történő kölcsönzését. 
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A beiratkozott olvasók száma 11.545 fő volt, ebből 7.535 fő az aktív használó, mely adat 
nem változott érdemben a tavalyi évhez viszonyítva. A három karra beiratkozott összes 
hallgató 83 %-a rendelkezett könyvtári tagsággal.  
 
A helyben használati alkalmak száma 94 ezer, a távhasználat száma 86 ezer, mely a telefon, 
fax, e-mail, OPAC és honlap megkereséseket jelenti. A könyvtárhasználati adatok becslésen 
alapulnak, alkalmankénti mintavétel alapján számoljuk ki. 
 
A kölcsönzött dokumentumok száma 85 ezer darab volt.  
 
A felszólításokat elektronikusan küldjük hetente két alkalommal, az e-mail címmel 
rendelkező beiratkozott használóknak. 
 
A nyitvatartási napok száma 2011-ben 269 nap volt. Szombaton továbbra is ügyeletet 
tartunk, de sajnos a korábbi szombati törzslátogatók, a levelezős hallgatók nem tudnak az 
előadások rövid szüneteiben feljönni a könyvtárba.  
 
Felhasználóképzés 
 
Továbbra is minden oktatónak segítséget nyújtottunk a Campuson könyvtárhasználati és 
szakirodalom keresést ismertető órák tartásával.  
 
Idén csak az őszi tavaszi félévben hirdettük meg a „Szakirodalom keresés – A katalógus 
cédulától az internetig” című fakultatív tárgyunkat a kertészhallgatók részére. A tantárgy 
oktatását szeretnénk a többi karon is meghirdetni. Az év során 437 fő vett részt a könyvtári 
órákon, mely az előző évi adat ötszöröse. 
 
A Neptun terem ünnepélyes megnyitására február 8-án került sor. Ekkorra sikerült az összes  
könyvtári számítógép biztonságos elhelyezését megoldani. 
 
Az év során tíz alkalommal tartottunk a tanszékek konzulens tanárainak kérésére szakkörös 
hallgatóknak szakirodalom keresésről, a könyvtárban igénybe vehető elektronikus 
információforrásokról összefoglaló előadást. Főleg a Tájépítészeti Kar szakkört vezető oktatói 
igényelték a könyvtári felhasználóképzést. 
 
Az oktatásra vonatkozó statisztikai adatok az évi jelentés táblázatai között találhatók. 
 
Rendezvények 
 
A korábbi magasabb látogatottsági adatok elérését nem tűztük ki célul, mert a fizikai 
adottságokból adódóan más könyvtárhasználati szokásokra számítunk. Ezt megerősítik az 
eddigi vizsgálataink is. A korábbi magas forgalmi számadatok nem feltétlenül jelentettek 
könyvtárhasználatot. Új helyzetünkben változatos szakmai és közművelődési programokat is 
kívánunk nyújtani, hiszen a könyvtár közösségi tér is. Ilyenek a kiállítások, könyvtári/levéltári 
szakmai, valamint intézménytörténeti rendezvények, előadások, adatbázis bemutatók, 
alumni összejövetelek, mint például a „Hallgatói példaképek a Könyvtárban” sorozat. 
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Rendezvényeinken az év során 573 fő vett részt. Szeretnénk kihasználni az új tér adta 
lehetőséget, és a Campus központi kulturális, közösségi központjává válni. 
A „Hallgatói példaképek a Könyvtárban” sorozattal hagyományt szeretnénk teremteni. Az 
őszi félévben, a könyvtár 2010. november 2-ai megnyitásának évfordulójára olyan vendégek 
meghívását tervezzük, akik példaképül szolgálhatnak a hallgatók számára: korábban a három 
kar egyikén végeztek, és a szakmájukban maradva eredményeket értek el. Az első 
születésnapra meghívott vendégeink: Nyúlné dr. Pühra Beáta borász, Dr. Szafián Zsolt 
kertész és Bardóczi Sándor tájépítész volt. Erre az első, jeles alkalomra meghívtuk névadónk 
ükunokáját, Dr. Entz Gézát is, akitől megkaptuk az özv. Dr. Entz Gézáné által írt „Emlékeim 
szeretve tisztelt apósomról dr. Entz Ferencről” című kéziratot sokszorosításra, mely 
intézményünk számára felbecsülhetetlen értéket képvisel. A meghívottak között szerepeltek 
az építkezésben részt vevő, a könyvtár működését támogató személyek is. A beszélgetést 
megelőzte a „Pincétől a padlásig” könyvtárbejáró túra. 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 
 
A könyvtárközi kölcsönzés adatainak elmúlt háromévi alakulását az alábbi táblázat mutatja: 
 

 2009 2010 2011 

Adott dokumentum/beérkezett kérés 96 101 109 

       eredetiben 41 41 34 

       nyomtatott másolatban 48 - - 

       elektronikus formában 7 60 52 

Kapott dokumentum/ Küldött kérés 67 60 51 

       eredetiben 33 47 21 

       nyomtatott másolatban 25 - - 

       elektronikus formában 9 13 18 

 
A táblázatból jól látható, hogy 2010-től nyomtatott másolatban nem, hanem csak eredetiben 
és elektronikus úton továbbítjuk és fogadjuk a dokumentumokat. A folyamatos 
rekatalogizálás és a MOKKA-ODR adatbázis használatától várjuk, hogy növekedjen a tőlünk 
kért dokumentumok száma. 
 
Dokumentum-szolgáltatás 
 
A kölcsönzőben elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló géppel az év során 18 ezer db másolatot 
készítettek a könyvtárhasználók, ez a tavalyinál 28 %-kal alacsonyabb. A dokumentum-
szolgáltatásból befolyó bevétel folyamatosan csökken. Az új könyvtárban a fénymásolás a 
nem kölcsönözhető, csak helyben használható dokumentumok másolására korlátozódik, 
tehát arra a tevékenységre, amire a másológépet fenntartja a könyvtár. Ez a tevékenység 
azonban önmagában nem tartja el a szolgáltatást, ezért a megszüntetését/átalakítását 
fontoljuk. 
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Kiadványcsere 
 
A Budai Campus ebben az évben nem adott ki olyan dokumentumot, amit a partner 
intézményeknek csere kiadványként el tudtunk volna küldeni. Cserepartnereinktől ennek 
ellenére 34 féle periodikumot kaptunk, melyek gazdagították gyűjteményünket.  
 
Szakinformációs szolgáltatások 
 
2011-ben az alábbi szakirodalmi adatbázisokat szolgáltattuk: 
 

 Complex Jogtár 

 EISZ 

 EBSCO 
Complex Jogtár 
 
A jogtár szolgáltatás weben elérhető felülete bevált. Az Egyetem összes számítógépéről a 
http://jogtar.uni-corvinus.hu címen érhető el több mint kétszázezer jogi dokumentum: 
jogszabályok, határozatok, tájékoztatók, alkotmánybírósági és bírósági döntések. Az 
adatbázist minden felhasználói oktatáson bemutatjuk, használatát röviden ismertetjük. A 
Complex Jogtárra vonatkozóan továbbra sincs bontott statisztika, sőt egyáltalán nincs 
statisztika, összesített sem. 
 
EISZ  
 
Az Országgyűlés december végén fogadta el a 2011. évi CLXXXVIII. törvényt Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről, melyben a 27. § (16) bekezdésében a következő 
szerepel: “Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
fejezet terhére a 2012. évben a Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtára 
címen belül létrehozandó külön alcím részére az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 
Program finanszírozására 1426,0 millió forintot csoportosítson át.” Ezzel az EISZ Nemzeti 
Program az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-től átkerült az MTA Könyvtára 
feladatkörébe. Az EISZ keretében központilag támogatott adatbázisok száma: 18. Az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP 4.2.5-09/1-201-0002 pályázatából 10 adatbázis 
licence vásárlására került sor.  
 
2011-ben az évek óta előfizetett adatbázisok közé két fontos szolgáltatás került: a Thomson 
Reuters Journal Citation Reports tudománymetriai adatbázisa, valamint az Elsevier Kiadó 
több tudományágat átölelő, citációs, referáló, bibliográfiai adatbázisa, a Scopus. 
 
A 2012-re az egyetemtől kért szándéknyilatkozat alapján a Budai Campus nem tart igényt a 
CAB Abstracts és az FSTA szakmai adatbázisokra, mert a statisztikák alacsony használatot 
mutatnak. Az oktatók és a kutatók a teljes szöveges adatbázisokat preferálják, így megmarad 
2012-ben is a ScienceDirect és SpringerLink teljes szövegű, illetve a Web of Science 
bibliográfiai adatbázis, valamint az akadémiai folyóiratok gyűjteménye. 
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EBSCO 
 
Az Ebscohost adatbázisaihoz 2003 óta férhetnek hozzá Magyarország felsőoktatási, 
akadémiai intézményei, könyvtárai országos licence keretén belül. A Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium az EBSCO Publishing szolgáltatással kötött szerződése 2011. december 31-én 
lejárt, 2012-ben valószínűleg új konstrukcióban történik majd a szolgáltatás. 
 
Számítógépes szolgáltatások 
 
Könyvtári honlap 
 
2011-ben sor került az egyetemi honlapba integrálódó új weboldalunk kialakítására: 
http://efkl.uni-corvinus.hu. A korábbi felület könyvtári tartalmait átdolgoztuk, 
korszerűsítettük. A megújult oldalon most már napra kész híreket tudunk közzé tenni. 
Honlapunkat felhasználóink igényeit is szem előtt tartva folyamatosan frissítjük. A könyvtár 
honlapjának látogatottságát a statisztikai adatokat tartalmazó táblázatban tüntettük fel. 
 
HunTéka 
 
Integrált könyvtári programunk ebben az évben már az RFID fejlesztésekkel működött. A 
szabadpolcon elhelyezett, kölcsönözhető könyvtári állomány 100%-át felszereltük RFID tag-
el, a visszahozott könyvek felszerelését folyamatosan végezzük. Mivel a könyvekbe már 
beragasztottuk a tageket, így elkezdhettük az önkölcsönzőpult használatának bevezetését is. 
Ebben az évben a könyvek visszavételének könyvtári munkafolyamatba illesztését 
valósítottuk meg.  
 
A Monguz Információtechnológiai Kft. szakemberei folyamatosan fejlesztik a HunTéka 
programot. 2011 technológiai újításai: 
 

 A JaDox elektronikus dokumentumkezelő rendszerben szolgáltatott elektronikus 
dokumentumok a FlipDoc – flash technológia alkalmazásával lapozhatóvá váltak. 
Több egyetem repozitóriuma 2011-től ezt a modult vezette be: Miskolci Egyetem – 
MIDRA, Szent István Egyetem. A következő év fejlesztése a „turn the pages” 
technológia valamint a valódi 3D-s megjelenítés lesz.  

 A Portál24 rendszerbe integrált oeSYS – on-line szerkesztő rendszerrel megoldhatóvá 
vált webes tartalmak dinamikus létrehozása, szerkesztése, így szaklapok közzététele, 
szerkeszthetősége. A JSR-286 szabványon alapuló ingyenes szoftver segítségével 
kifejlesztett tartalomkezelő rendszer is a portál része lesz. A modult JaDox 
rendszerrel együtt üzemelteti az MTA SZTAKI. 

 A HunTéka számos frissítés előtt áll: 2012-ben a 1.9x-2.0 verziójával fogunk dolgozni. 
A webstart program alkalmazásával a kliens gépeken automatikus frissítés indul majd 
el, telepítése egyszerűen, rendszergazdai jogok nélkül, automatikusan történik. 

 Kialakításra kerül a HunTéka Wiki oldala, hasznos tudás bázissal, interaktív 
kézikönyvvel, GYIK menüponttal. Ezen a felületen olvashatunk majd az újabb 
fejlesztésekről is. 

 Nagyon várjuk már a többnyelvűsítést és a mobil fejlesztések kidolgozását is, mivel 
ma már az internet forgalom 30%-a mobil eszközön keresztül történik. 
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Az ODIN Budapest Kft.-vel közösen végzik a könyvtári szoftvertől független RFID 
önkölcsönzőpult fejlesztését, a blokk nyomtatást, a könyvtár igényeihez szabható, dinamikus 
webes platform (HTML5) kialakítását, többnyelvű támogatást, az animált feladat 
megjelenítést, a kölcsönzés, visszavétel, hosszabbítás funkciók, tarozások kezelését, valamint 
a rendszerhibák intelligens kezelését. 
2011-ben pályázati forrásokat felhasználva valósult meg a MOKKA-ODR projekt keretében a 
Monguz 3.0 AKF – általános kezelő felület. A pályázat megvalósítását a Monguz Kft. az 
eCorvina szakembereivel közösen végezte el. A komplex informatikai szolgáltatást 2011 
novemberében helyezték üzembe. Tervezett fejlesztések: felhősítés (központi szerveren fut 
a program), mobil eszközök, webes HunTéka refaktoring, Java SQL technológia frissítése, 
szemantikus Web, oktatási anyag e-learning formában.  
 
MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület/ODR – Országos Dokumentum-
ellátó Rendszer 
 
2011-ben pályázati forrásból az adatbázisok komplex informatikai megújulása valósult meg.  
 
MOKKA 
 
A TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002 pályázat támogatásával elkészült az Országos Széchényi 
Könyvtár vezetésével a MOKKA adatbázis programrendszere az eCorvina Kft. és a Monguz 
Kft. fejlesztésében. Az OSZK 2011. június 27-i záró konferencián mutatta be a MOKKA és az 
ODR újdonságait. A pályázat keretében kialakított Wiki oldalakon részletes információk 
olvashatók a betöltő rendszerben valamint a rekordszolgáltatásban kifejlesztett 
változásokról. 
 
A MOKKA adatbázis fejlesztésének célja a tagkönyvtárak gyűjteményének egységes kezelése, 
feldolgozása, a hagyományos és elektronikus dokumentumok teljes feltárása, a 
párhuzamosság és a duplikátumok kiküszöbölése, korszerű technológiák alkalmazása, 
valamint folyamatos kommunikáció és továbbképzés az adatbázis hatékony működtetése 
érdekében. A pályázatban megoldandó főbb feladatok a MOKKA és az ODR adatbázis 
egyesítése, a betöltő rendszer és a rekordszolgáltatás korszerűsítése, indexelés és keresési 
lehetőségek átalakítása, példányadatok begyűjtése. 
 
A megvalósult fejlesztések eredményként közös kezelő felületen kereshető mintegy 60 
könyvtár állománya. A keresett mű címére kattintva a találati listában a példány adatokhoz 
jutunk a forrás könyvtár OPAC katalógusában. 
 
A működés közben tapasztalt problémák bejelentésére, a tagkönyvtárak közötti 
kapcsolattartásra továbbra is az évek óta működő Bugzilla hibabejelentő rendszer szolgál.  
 
ODR 
 

A TIOP-1.2.3 és a TÁMOP-3.2.4 pályázat nyertesei az eCorvina Kft., a Monguz Kft. valamint a 
WebLib Kft. az ODR és MOKKA rendszerek összeolvadó szolgáltatásait fejlesztették ki. 
Létrejött a bibliográfiai és példányadatok közös betöltése a tagkönyvtárak katalógusaiból.  
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Az adatbázis felépítése: 
 

 példánytár és lelőhely adatbázis 

 ODR könyvtárakat és szolgáltatásaikat nyilvántartó adatbázis 

 könyvtárközi kéréseket adminisztráló rendszer 

 felhasználó azonosítás és nyilvántartás 
Könyvtárunk a MOKKA Egyesület tagja és ODR szolgáltató tagkönyvtár. Állományunkból 
2011. október 11-től kezdődött el az online feltöltés. A naponta érkező feltöltési jelentések 
alapján módosíthatóak a dokumentum feldolgozásakor előforduló hibák. 
 
A fejlesztés minden szolgáltatást magába foglaló, korszerű, Portlet (JSR-286 szabvány) 
technológiára épülő, web2-es funkciókkal ellátott portálon keresztül érhető el:  
http://www.odrportal.hu. 
 
Az ODR kereső újdonságai: 
 

 a felületen kereshető a MOKKA-ODR katalógus 

 az ODR keresőbe integrált adatbázisok: MOKKA, NDA, DEA, Corvinus intézményi 
repozitóriuma, Matarka, Humanus, Epa 

 együtt kezeli a bibliográfiai és a példány adatokat 

 átlépést biztosít egyéb ODR funkciókhoz: kérés feladás könyvtárak és felhasználók 
számára. 

 
A pályázati fejlesztések eredményeképpen a jövőben az ODR portálon keresztül történne 
majd a NPA külföldi folyóiratok magyarországi állományadatainak éves aktualizálása is. 
 
A Budai Campus karainak Publikációs Adatbázisa 
 
Az adatbázisba ebben az évben egyre több oktató rögzíti visszamenőleg is publikációit, 
melyek lehetőség szerint a rögzítés napján jóváhagyásra kerülnek. Az adatok ellenőrzését, a 
jóváhagyást meggyorsítaná, ha az adatbevitel folyamatosan és nem kampányszerűen 
történne. 
Az ebben az évben megindult fejlesztés következménye a Corvinus Publikációs 
Adatbázisának áttöltéséhez szükséges fejlesztések kialakítása MTA Magyar Tudományos 
Művek Tárába. Az adatok áttöltésére várhatóan 2012-ben kerülhet sor. 
 
A közzétett publikációk számának alakulása 2007 és 2011 között: 
 

Kar 2007-2008 2009 2010 2011 Összesen 

Kertészettudományi Kar: 2354 2021 1818 966 7159 

Élelmiszertudományi Kar: 2026 1238 318 77* 3659 

Tájépítészeti Kar: 489 312 197 239 1237 

Összesen: 4869 3571 2333 1205 12055 

*Borászati Tanszék oktatóinak publikációi nélkül 
A statisztikai adatokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
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3. KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT  
 
A könyvtár hálózati központja a Campus 35 tanszéki könyvtárának. 
 
A tanszéki könyvállomány 2011-ben 70 darabbal gyarapodott 1 millió Ft értékben, az 
időszaki kiadványok esetében a gyarapodás 125 cím volt, 5,2 millió Ft értékben. 
 
A számszerű adatokat a 2-4. sz. mellékletek tartalmazzák. 
 
4. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
 
Testületi tevékenység 
 
A Könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, a Magyar Felsőoktatási Levéltári 
Szövetségnek (MFLSZ), a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesületnek (MOKKA) és az ISHS 
nemzetközi kertészeti társaságnak. 
 
A könyvtárigazgató tagja az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szekciójának, valamint a 2011-ben alakult 
Tudományos Szakkönyvtári Szekciónak, állandó meghívottja tanácskozási joggal a 
Szenátusnak, valamint képviseli a könyvtárt a kari tanácsüléseken. 
 
A könyvtárigazgató és a levéltárvezető is alapító tagja a Magyar Felsőoktatási Levéltári 
Szövetségnek (MFLSZ). A könyvtár és levéltár ugyanezen közhasznú egyesület intézményi 
tagja, intézményi képviselője a könyvtárigazgató. 
 
A levéltárvezető továbbra is tagja az MFLSZ elnökségének, a Magyar Levéltárosok 
Egyesületének (MLE) és az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójának. Tanácskozási 
jogú állandó meghívott tagja az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának, mely a Nemzetközi 
Egyetemtörténeti Bizottság magyar nemzeti bizottsága. 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szekciójának tagja Vadászy Józsefné 
kolléga is. 
 
A könyvtár dolgozói a következő fontosabb konferenciákon, rendezvényeken vettek részt: 
 
Január 31.  Mezőgazdasági könyvhónap megnyitása. Mezőgazdasági 

Múzeum 

Február 24.   Író-olvasó találkozó és könyvbemutató az Országos 
Mezőgazdasági Könyvtárban 

 „Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században. Az 
MFLSZ 2010. évi vándorgyűlése” c. tanulmánykötet 
bemutatója. NYEME Savaria Oktatási Központ 

 
Március 1.   „450 éves az Egyetemi Könyvtár” a jubileumi év megnyitó 

ünnepsége. ELTE Egyetemi Könyvtár 
 



22 

 

Március 10.  MFLSZ közgyűlés. Magyar Képzőművészeti Egyetem 
 

Március 21.  Könyvtári bemutatkozás az egyetemi hallgatói-oktatói 
vitanapon 

Március 25.  A MKE Tudományos Szakkönyvtári Szekciójának megalakulása. 
MTA Könyvtára 

 
Április 13.  HUNTÉKA klub 

 

Április 19.  MTMT oktatás. MTA KSZI 

Április 20.  E-tananyag konferencia a Központi Könyvtárban 
 

Május 4.  TÁMOP pályázat megnyitója a Központi Könyvtárban 

 MLE közgyűlés és szakmai nap. BFL  
 

Május 17. 
 

 Digitalizálási konferencia. Debrecen 
 

Május 31. 
 

 „A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 
1635-1773” c. kiadvány bemutatója. ELTE Egyetemi Könyvtár  

 
Június 20-22. 
 

 MLE vándorgyűlés. Balatonfüred 

Július 5.  ELTE Levéltár felújított épületének avatóünnepsége 
 

Augusztus 29-31.  MFLSZ vándorgyűlés. Pécs 
 

November 29. 
 

 „Irattípus leírási szabványok” a Levéltári Szabványügyi Bizottság 
műhelyvitája. Veszprém Megyei Levéltár 

 
December 5. 
 

 Könyvtári Tanács ülése. Meghívott dékán helyettesek: 
Mohácsiné dr. Farkas Csilla, dr. Pluhár Zsuzsanna, dr. Kollányi 
László 

December 7.  Scopus bemutató a Központi Könyvtárban 

December 12. 
 

 „Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában” c. 
tudományos konferencia és szakkiállítás. MTA Könyvtár 
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Előadások  
 
Osváth Zsolt levéltárvezető négy alkalommal tartott előadást, illetve vezette a hazai 
tájépítész szakma kiemelkedő egyéniségével, Mőcsényi Mihály professzor emeritusszal a 
„Példaképeink” sorozatot nyitó kerekasztal-beszélgetést könyvtárunkban. 
 
Március 29.  Építmények üzenete 1. – A Budapesti Corvinus Egyetem 150 

éves Budai Campusának épített öröksége 1860-1945. Entz 
Ferenc Könyvtár és Levéltár 

 
Április 5.  Építmények üzenete 2. – A Budapesti Corvinus Egyetem 150 

éves Budai Campusának épített öröksége 1945-2010. Entz 
Ferenc Könyvtár és Levéltár 

Június 20.  „…ahogyan megéltem…” – Jeszenszky Árpád okleveles 
műkertész, egyetemi tanár visszaemlékezései. Magyar 
Levéltárosok Egyesülete 2011. évi vándorgyűlése, Balatonfüred 

Október 14.  A Budapesti Corvinus Egyetem 150 éves Budai Campusa. 
Intézménytörténeti tudatunk egyik forrása. Budai Campus 
Jubileumi Emlékülés 

 
Kiállítások 
 
A könyvtár és a levéltár 2011-ben három közös kamara kiállítást rendezett:  
 

 Mohácsy Mátyás szültetésének 130 évfordulója alkalmából 

 Szabó Béla szültetésének 115. évfordulójára  

 valamint a BCE Budai Campuson működő karok jelképeiről. 
 
A Mohácsy évfordulóra újraköttettük a könyvtárunk által őrzött Krasznojarszki kéziratot. 
 
Oktatás 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem 150 éves Budai Campusának épített öröksége. Előadás: a 
Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar „Kertészettörténet” c. tantárgy/MSc 
képzés/ hallgatóinak. Előadó: Osváth Zsolt 
 
Rendezvények a Könyvtárban 
 
Január 20.  MFLSZ elnökségi ülés 

Február 8.  NEPTUN terem ünnepélyes megnyitása 

Március 31.  Központi Könyvtár munkatársainak látogatása 

Április 8.  Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma ülés 
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Május 12.  MKE Mezőgazdasági Szekció OVID tréningje 

Szept. 30.  Beszélgetés dr. Mőcsényi Mihály professor emeritusszal a 
Hallgatói példaképek a könyvtárban sorozat első rendezvényén 

November 2.  Születésnapi ünnepség: 
o ’Hallgatói példaképek a Könyvtárban’ 2. rendezvénye 
o ’Pincétől a padlásig’ - könyvtárbejárás a Campus oktatóival 

 
 
 
III. SZAKLEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 
 
A stratégiai terv 2011. évre szóló cselekvési tervének megvalósítása: 
 

 A Stratégiai terv részét képezik a mindennapi levéltári szakmai munka során 
megvalósítani kívánt stratégiai célok is. Ezért a levéltár 2011. évi munkájáról készült 
beszámolót a korábbi években megszokottól eltérően, a Stratégiai tervhez formai 
tekintetben is illeszkedve készítettük el. 

 Az említett dokumentumba az alábbi levéltári szakmai célok kerültek rögzítésre: 

 Illetékességi és gyűjtőköri feladatok levéltári jogszabályi előírásoknak eleget tevő 
ellátása. 

 A levéltár intézménytörténeti kutatóműhellyé válásának elősegítése. Az 
intézménytörténeti kutatások támogatása. 

 Történeti kutatást segítő hallgatói történeti adatbázis – tanrendi – archontológiai 
adatbázis építése. 

 E-segédlet készítés. 

 Web-oldal fejlesztése. 

 Korszerű, az állományvédelmi előírásokat szem előtt tartó külön kutatószobát, irodát, 
osztott raktárteret (előrendező, raktár) magába foglaló levéltár kialakításához 
szükséges feltételek biztosításának átgondolása. 

 
Levéltári helyzetkép 2011 
 
A levéltár a könyvtárral közös szervezeti keretben működő egységes egyetemi 
közgyűjtemény, ahogy ezt hivatalos neve is jelzi. Ez a szervezeti forma 2011-ben sem 
veszélyeztette a levéltár feladat- és illetékességi kör tekintetében való önállóságát. Stratégiai 
célunk, hogy az egységes egyetemi közgyűjteményi szervezet keretein belül a levéltár 
feladat- és illetékességi kör tekintetében fennálló önállósága a jövőben se változzon. 
 
1.A SZAKLEVÉLTÁR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 
 
A levéltár fenntartója 2011-ben is igyekezett lehetőségeihez mérten mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a szaklevéltár közlevéltári feladatait a szakmai elvárásoknak 
megfelelő színvonalon végezhesse.  
 
A „Beszámoló a Szaklevéltár 2010. évi munkájáról c. jelentésben az alábbiak olvashatók: 
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„ A Levéltári Szakfelügyelet – az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár igényét támogatva – már az 
előző évben is jelezte a fenntartó felé, hogy a levéltári raktári tárolókapacitás növelése 
aktuálissá vált. Egyúttal felkérte a fenntartót, hogy tegyen meg mindent egy levéltári raktári 
célokra alkalmas helyiség biztosítása és szükséges felszerelése érdekében. Erre az Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár fenntartója még 2009-ben ígéretet tett. Ezt 2010 áprilisában újra 
megerősíttette.  
 
A fenntartó a Szaklevéltár rendelkezésére bocsátotta a Budai Campus „G” épület 
alagsorában található gazdasági irattári helyiséget, melyet azonban más célra kellett 
átengedni. A fenntartó a „K” épület alagsorában található volt könyvtári raktári helyiségek 
egyikét jelölte ki a levéltári raktári célra. A kijelölt helyiség átalakítására remélhetően 2011-
ben kerül sor.” 
 
Sajnos ez a terv – a fenntartó pénzügyi helyzetének rosszabbodása miatt – nem vált valóra. 
Ugyancsak az előbb említett ok miatt nem kerülhetett sor 2011-ben a levéltár jelenlegi 
raktári helyiségében szükséges állagmegóvó munkák elvégzésére sem. Így a levéltár egy 
közlevéltári jogállásából fakadó kötelező, levéltári jogszabályokban rögzített egyik 
alapfeladatát, a maradandó értékűnek minősülő levéltárérett iratok átvételét 2011-ben 
sajnálatos módon nem tudta ellátni.  
 
A levéltár személyi ellátottsága 1993-ban történt megalapításától kezdődően változatlan. A 
napi feladatokat továbbra is 1 fő, a levéltárvezető látja el.  
 
Még 2010-ben megkezdődött a könyvtár honlapjának – a kutató- és ügyfélcentrikusságot 
szem előtt tartó – tartalmi és formai megújítása. Az idén ennek eredményeként a honlap 
levéltári web oldala is megújult.  
 
2. A BUDAI CAMPUSON MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK IRATKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, TANÁCSADÁS AZ 

IRATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN 
 
Az iratkezelés az egyetem Budai Campusát alkotó három karon az előző évekhez hasonlóan 
az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint folyt. A levéltár illetékességi köre a Budai 
Campuson működő 46 önálló iratkezelést végző szervezeti egységre terjed ki. 
 
Az iratkezelés ellenőrzését (szervellenőrzés) 2011-ben a levéltár összekapcsolta az irattári 
iratátadások során felmerülő levéltári feladatok elvégzésével. 2011-ben 1 iratkezelést végző 
szervezeti egységnél történt meg ilyen módon a szervellenőrzés. 
 
Az önálló iratkezelést végző szervezeti egységek részére a szaklevéltár, közlevéltári törvényi 
kötelezettségeinek eleget téve, igény esetén az iratkezelési munka egyes kérdéseit érintő 
tanácsadással áll a szervezeti egységek rendelkezésére. Ennek a szolgáltatásnak a keretében 
2011-ben 7 esetben 2 szervezeti egységnek nyújtottunk ilyen jellegű segítséget. 
 
Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 2012-ben a szervezeti egységekkel való kapcsolattartás 
új módját – az egyes szervezeti egységekkel való közvetlen személyes megbeszélés – alakítja 
ki. Ebben természetesen a levéltári terület feladatairól való egyeztetés is szerepet kap. Ennek 
egyik fő eleme lesz az illető szervezeti egységeknél végzett iratkezelési munka értékelése is. 
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3. ANYAGGYARAPODÁS, IRATRENDEZÉS, BELSŐ SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 
 
A már említett raktározási problémák miatt a levéltári állomány gyarapítására 2011-ben nem 
nyílt lehetőség. A 2010-ben elkészült belső segédletek frissítésére pedig az 
állománygyarapodás elmaradása miatt nem volt szükség. 
 
4. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
 
Levéltárunkat 2011-ben személyesen 10 kutató kereste fel, 10 esetben. Ugyanakkor 
telefonon illetve e-mailben 32 kutatónak nyújtottunk tájékoztatást, összesen 52 esetben. 
Ez az adat jelzi a kutatói szokások más hazai közlevéltárban is már évek óta észlelt 
átalakulását.  
 
A kutatatói jellegű adatszolgáltatás kertében 2011-ben 15 A/4 oldalnyi hagyományos, illetve 
22 A/4 oldalnyi digitális másolatot adtunk ki.  
 
A 2010. évben a szaklevéltárban őrzött dokumentumokból 23 esetben szolgáltattunk 
ügyviteli jellegű információkat ügyfeleink részére.  
 
5. SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS  
 
A társintézményekkel több éve fennálló magas szintű szakmai kapcsolatok 2011-ben is 
meghatározóak maradtak. Az egyetemen működő két szaklevéltár között meglévő – napi 
szintű – munkakapcsolat ebben az esztendőben is tovább erősödött. 
 
A két szaklevéltár 2011-ben is folytatta az ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltárral és a 
Semmelweis Egyetem Központi Levéltárával együttműködve a magyarországi felsőoktatási 
intézmények által a kezdetektől 1948-ig kiadott képesítő és doktori okleveleit feltáró 
forrásanyag gyűjtését és feldolgozását. Az immáron hatodik éve – részben az MFLSZ 
támogatásával – zajló kutatási program felelőse az egyetem két szaklevéltárának vezetője: 
Zsidi Vilmos és Osváth Zsolt. 
 
A hagyományok jegyében 2011-ben is folytatódott a más szaklevéltárakkal fennálló szoros 
szakmai kapcsolat továbbépítése. Ennek keretében a levéltárvezető segített a MOME 
Levéltárában folyó rendezési munkálatokban, valamint a Magyar Piarista Rendtartomány 
Központi Levéltárának új helyre költöztetésében. 
 
6. LEVÉLTÁRI SZAKFELÜGYELET 
 
A levéltár szakfelügyelője 2011-ben Kovács Melinda, a Heves Megyei Levéltár főlevéltárosa 
lett. Szakfelügyelői ellenőrzésre 2011-ben egy alkalommal került sor. Az ellenőrzés témái a 
Levéltári Szakfelügyelet 2011. évi ellenőrzési tervében meghatározottak szerint: 
 

 az e-Archivum nyilvántartási moduljainak feltöltöttsége, vezetése, 

 az esedékes raktárminősítés előkészítése. 
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A levéltári szakfelügyelő vizsgálata során az első pontban megjelölt témában hibát nem 
állapított meg. A raktárminősítéssel kapcsolatban azonban megállapította, hogy a raktári 
tárolókapacitás túltelítettsége, a klímarendszer folyamatos üzemeltetésének hiánya 
veszélyezteti a levéltár működését, ezért kívánatosnak ítélte a probléma mielőbbi 
rendezését. 
 
7. PÁLYÁZATOK 
 
2011-ben a levéltár nem nyújtott be pályázatot. A Nemzeti Kulturális Alap átszervezésével 
kapcsolatban várható változások miatt 2012-ben a levéltári pályázati stratégia átgondolása 
feltétlenül szükségessé válik. 
 
8. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
 
Az 1945 előtt működő kertészeti szak- és felsőoktatási intézmények iratanyagának mintegy 
90 %-a megsemmisült. A könyvtár és levéltár igen szerény terjedelemben (0,5 ifm) őriz 1945 
előtt keletkezett iratokat. Ezért különösen fontos az 1945 előtt működő kertészeti szak- és 
felsőoktatási intézmények történetére vonatkozóan a Magyar Országos Levéltár „K” 
szekciója 184 fondjában (Földművelésügyi Minisztérium Általános iratok) található iratok 
számbavétele, feltárása. Az év során megkezdetett kutatómunka keretében megtörtént ezen 
iratok közül az 1894-1923 között keletkezettek feltárása, illetve részbeni jegyzékelése. Ez a 
forrásfeltáró munka remélhetőleg 2012-ben is folytatódhat. 
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IV. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 2012. ÉVI MUNKATERVE 
 
A munkatervet a stratégiai terv 2012-re betervezett feladatai alapján készítettük el a 2011. 
év eredményeinek értékelése után, bizonyos módosításokkal. Az intézmény gazdasági 
helyzetének figyelembe vételével a könyvtár is a kiadásainak racionalizálására törekszik. A 
tankönyvek és jegyzetek területén tervezünk az előző évinél magasabb beszerzést, miután az 
új könyvtár megnövekedett szabadpolcos állománya eléggé elavult. Az adatbázisok és az 
időszaki kiadványok területén a fenntartásra törekszünk. 
 

Feladat Felelős Határidő 

Pályázati tevékenység igazgató, levéltárvezető folyamatos 

Adatbázisok és folyóiratok előfizetése, 
tender kiírása a külföldi folyóiratok 
szállítójára 

feldolgozás vezetője folyamatos 

Negyedéves könyv és jegyzet beszerzés, 
részvétel a Márai-programban, a tanszékek 
beszerzési javaslatainak összegyűjtése 

feldolgozás vezetője folyamatos 

Publikációs Adatbázis építése 
információs 

szolgáltatások csoport, 
feldolgozás vezetője 

folyamatos 

Felhasználóképzés, adatbázis bemutatók 
információs 

szolgáltatások csoport 
folyamatos 

Magyar nyelvű szakfolyóiratok cikkeinek 
analitikus feltárása 

információs 
szolgáltatások csoport 

folyamatos 

Önkiszolgáló kölcsönzés népszerűsítése 
olvasószolgálat 

vezetője, informatikus 
folyamatos 

A digitalizált művek szolgáltatásának 
kialakítása, újabb művek kijelölése  

igazgató folyamatos 

Apasztás az ütemtervnek megfelelően 
feldolgozás vezetője, 

informatikus 
folyamatos 

Rekatalogizálás az ütemtervnek 
megfelelően 

feldolgozás vezetője folyamatos 

Utólagos tárgyszavazás feldolgozás vezetője folyamatos 

Felszólítások hatékonyságának növelése olvasószolgálat vezetője folyamatos 

A könyvtárosok folyamatos továbbképzése igazgató folyamatos 

Munkafolyamatok revíziója, átalakítása, új 
munkaköri leírások készítése  

igazgató január-február 

Blog indítása igazgató január 
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A Campus tanszékeinek meghívása szakmai 
megbeszélésre 

igazgató első félév 

NKA pályázati keretből a Borászati Füzetek 
első öt évfolyamának restaurálása 

feldolgozás vezetője első félév 

Betűrendes cédulakatalógus revíziója feldolgozás vezetője első félév 

Felmérés a szabadpolcos állomány 
elrendezéséről 

igazgató második félév 

A szabadpolcos állomány revíziója osztályvezetők június-augusztus 

Az elsős BSc nappalis hallgatók könyvtári 
bemutató órája 

osztályvezetők szeptember 

Kapcsolat felvétele a XI. kerület 
polgármesteri hivatalával 

igazgató szeptember 

Partnerkapcsolat kiépítése a XI. kerület 
középiskoláival 

igazgató szeptember 

Kapcsolat felvétele a Soós István Borászati 
és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskolával 

igazgató szeptember 

A tananyag tartalmi és formai 
korszerűsítésének elkezdése 

olvasószolgálat vezetője második félév 

„Példaképek a könyvtárban” rendezvény a 
könyvtár 2. születésnapja alkalmából 

igazgató október 

A tanszéki átadás racionalizálása feldolgozás vezetője október 

Intézménytörténeti kutatások, előadások, 
évfordulók megünneplése 

igazgató, levéltárvezető folyamatos 
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MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet 
 
GAZDÁLKODÁS 
 

Bevételek 
 

Bevétel megnevezése Ft 

Fenntartói dologi támogatás  8 049 000 

Szakképzési támogatás  3 155 395  

2011-ben beérkezett pályázati támogatás - 

Saját működési bevétel előző évi maradvánnyal 499 831 

Fénymásolás hátrányos helyzetű hallgatóknak 500 000 

Tanszéki keret tanszéki dokumentumok és adatbázisok 
beszerzéséhez   

9 947 856 

Bér és járulékok Cafetéria nélkül 42 244 000 

Összesen 64 396 082 
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1. sz. melléklet 
 

Kiadások 
 

Kiadás megnevezése Ft 

Könyvbeszerzés 2 025 394 

Folyóirat beszerzés  
Magyar: 1 303 709 

10 121 620 
Külföldi: 8 817 911 

EISZ önrész 4 677 787  

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás  470 484  

Működés: telefon- és postaköltség, gépek karbantartása és 
üzemeltetése, irodaszer, takarítás, takarítószerek, jogdíj, tagdíjak, 
tanfolyami díjak, pályázati önrész, ÁFA, bankköltség, köttetés, 
karbantartás, vonalkód, nyomdaköltség 

1 938 301 

Munkabér + járulékok 42 244 000 

Összesen 61 477 586 
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1. sz. melléklet 
 

Könyvtári személyzet 
 

Könyvtáros, könyvtári informatikus Fő 

Felsőfokú végzettségű szakmai munkakörben 6 

Egyéb felsőfokú végzettséggel 1 

Könyvtáros asszisztens szakképesítéssel 1 

Informatikus 1 

Alap- vagy egyéb középfokú végzettséggel 2 

Levéltárosi munkakörben  

Felsőfokú levéltáros szakképesítéssel 1 

Egyéb alkalmazott 2 

Összesen 14 

Gyermekgondozási segélyen 1 
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2. sz. melléklet  
 
A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÁLLOMÁNYA 2011. DECEMBER 31-ÉN 
 

 Könyv 
Időszaki 
kiadvány 

Audio-
vizuális 

Elektronikus Egyéb 
Összesen 

(db) 

Állomány 2010. 
dec. 31-én 

179 559 58 849 60 111 63 712 302 291 

Gyarapodás 2011 942 382 - 105 519 1 948 

Csökkenés 
2011 

- 7 360 - - - - -7 360 

Állomány  
2011. dec. 31-én 

173 141 59 231 60 216 64 231 296 879 

 
Állománycsökkenés 
 

Dokumentumtípus Db Ft 

Könyv 7 360 1 397 720,- 

Időszaki kiadvány - - 

Összesen 7 360 1 397 720 

 
Az időszaki kiadványok állománycsökkenési adatai a jövő évi statisztikában jelennek meg egy 
összegben.
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3. sz. melléklet     
 
KÖNYVGYARAPODÁS  
a tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt 
 

 Vétel Ajándék Csere Köteles Összesen 

Magyar (db) 174 505 21 783 1 483 

Külföldi (db) 65 12 0 6 83 

Összesen 239 517 21 789 1 566 

 
A vétel megoszlása 

 

 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

db Ft db Ft Db Ft 

Magyar 142 371 382 32 126 388 175 497 770 

Külföldi 27 655 214 38 872 410 64 1 527 624 

Összesen 169 1 026 596 70 998 798 239 2 025 394 

 
A vételből könyvtári költségvetési keret: 1 451 537,- Ft. 
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4. sz. melléklet 
     
IDŐSZAKI KIADVÁNYOK GYARAPODÁSA 
Az állományba vett időszaki kiadványok megoszlása a beszerzés módja szerint 
 

Vétel Csere Ajándék Köteles Összesen 

107 107 75 93 382 

 
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 77 112 18 18 5 5 42 42 142 177 

Külföldi 75 75 5 5 29 29 - - 109 109 

Összesen 152 187 23 23 34 34 42 42 251 286 

 
Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

 

Forrás 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

pld. Ft pld. Ft pld. Ft 

Magyar 49 611 002 65 777 618 114 1 388 620 

Külföldi 23 3 572 005 60 4 417 512 83 7 989 517 

Összesen 72 4 183 007 125 5 195 130 197 9 378 137 

 
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. 
 
A vételből könyvtári költségvetési keret: 1 172 562,- Ft. 
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ADATBÁZISOK 
 

Adatbázisok Ft 

EISZ önrész 4 677 787 

Complex Intranet Jogtár - 

Összesen 4 677 787 

 
Könyvtári költségvetési keret: 1 522 392,- Ft. 
 

Vásárlásra fordított összeg 2011-ben 
 

A kifizetett számlák összege (folyóiratok + adatbázisok) Ft 

Tanszéki keret 8 949 058 

Könyvtári keret  2 694 954 

Összesen 11 644 012 
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5. sz. melléklet  
 
SZOLGÁLTATÁSOK  
 

Olvasó- és állományforgalom 
 

Használók (fő) 

Regisztrált használó  11 545 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált  2 097 

Aktív használó  7 535 

Használat (alkalom) 

Személyes helybeni használat (alkalom) 94 218 

Az összes személyes használatból internethasználat 24 218 

Távhasználat  OPAC, honlap 84 543 

 E-mail, telefon, fax 1 890 

Használat (db) 
Kölcsönzött dokumentumok  83 871 

Helyben használt dokumentumok  121 444 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Beérkezett kérés 109 

Adott dokumentum  
(db) 

Eredetiben 34 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában 

- 

Elektronikus 
formában 

52 

Küldött kérés 51 

Kapott dokumentum 
(db) 

Eredetiben 21 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában 

- 

Elektronikus 
formában 

18 

A referensz kérdések száma  2 925 

Dokumentum-szolgáltatás 
Elkészített másolatok száma (db) 
(A/4-es méretre átszámítva)  

18 076 

Felhasználóképzés Csoportos képzésben résztvevők száma (fő) 437 

Kiállítások és rendezvények  573 
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Kiadványcsere 
 

 
Kapott dokumentumok száma Küldött dokumentumok száma 

Könyv Folyóirat Könyv Folyóirat 

Magyar 46 3 - - 

Külföldi 3 8 - - 

Összesen 49 11 - - 

 

Cserepartnereink 
száma 

Kapott dokumentum Küldött dokumentum 

Magyar partner 11 - 

Külföldi partner 10 - 

Összesen 21 - 
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6. sz. melléklet  
 
OLVASÓK, FELHASZNÁLÓK 
 

Beiratkozott olvasók száma 
 

Olvasói kategória  

Budai Campus hallgatói 3 269 

Corvinus hallgató 135 

Külső hallgató 1 120 

Budai Campus oktatói, kutatói, dolgozói 322 

Külső dolgozó 1 061 

Regisztrált, nem aktív használó 2 720 

Egyéb használó 2 918 

Összesen 11 545 

 
A Budai Campus beiratkozott hallgatói 

 

Kar megnevezése 
Beiratkozott olvasók 

(fő) 
Teljes létszám 

(fő)* 

Élelmiszertudományi Kar 976 1 200 

Kertészettudományi Kar 1662 1 951 

Tájépítészeti Kar 631 675 

Összesen 3 269 3 826 

 
*A 2011. októberi statisztika adatai. 
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7. sz. melléklet 
 
ADATBÁZIS HASZNÁLAT 
 

Complex Jogtár 
 
A Complex Jogtár használatára vonatkozó statisztikai adat továbbra sincs. 
 

EBSCO 
 
Budai Campus 509 felhasználójának összes belépése: 13 441 
Pesti Campus 2794 felhasználójának összes belépése: 14 759 
BCE összesen: 3 303 felhasználó, 28 200 belépés 
 

EISZ 
 
A szolgáltatótól kapott statisztikai adatok alapján az EISZ adatbázisok használata a Corvinus 
Egyetemen 2011-ben az alábbiak szerint alakult: 
 

Adatbázis neve 
Bejelentkezések 

száma 
Keresések száma 

Teljes szöveg 
letöltések száma 

Web of Science 10 587 0 0 

ScienceDirect 19 563 26 899 59 801 

Scopus/ScienceDirect 
2011 VIII.-XII. 

1 376 4 739 0 

SpringerLink 0 0 10 765 

Akadémiai kiadó 665 0 0 

JSTOR 16 952 24 679 33 465 

Összesen 49 143 56 317 104 031 
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A Budai Campus előfizette agráradatbázisok használati statisztikája az Élelmiszertudományi 
Kar, a Kertészettudományi Kar és az Entz Ferenc Könyvtár kereséseinek számát mutatja: 
 

Adatbázis neve 
Bejelentkezések 
száma 

Keresések száma Elutasított keresés 

AGRICOLA 112 323 0 

AGRIS 126 376 0 

CAB 224 909 81 

FSTA 138 380 0 

MEDLINE 93 254 0 

Összesen 693 2 242 81 

 
 
 
 


