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AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI 

Tanszéki konzultáció 
 
Stratégiai tervünk alapján az év kiemelt feladata a tanszéki konzultációk lebonyolítása volt, 
amelynek során a Budai Campus három karának 32 tanszékét és dékáni hivatalát láttuk 
vendégül. A belső kapcsolatépítés mellett a tanszékek kötelező és ajánlott szakirodalmának 
áttekintése volt a megbeszélések fő témája. Három könyvtáros tanszéki kapcsolattartóként 
nyújt közvetlen segítséget a Budai Campus egységeinek a szakirodalmi oktatás, szakirodalom 
figyelés és beszerzés, valamint a dokumentum beszerzés területén. 
 

A tanszéki konzultációk lebonyolításáról és eredményeiről a részletes beszámolót  
a 7. számú melléklet tartalmazza. 

Entz Ferenc emléknap 
 
Az év másik fontos eseménye az Entz Ferenc születésnapján tartott „A Kert-Magyarország 
megálmodója” című tudományos konferencia volt, mellyel a Nyitott levéltárak országos  
programsorozatba kapcsolódott be intézményünk. A kiállítással egybekötött tudományos 
ülés sikeressége a főszervező, Osváth Zsolt levéltárvezetőnk szervezőmunkájának 
köszönhető. 

Digitalizálás 

Az Arcanum Adatbázis Kiadóval 2011-ben elkezdődött munka eredményeként elkészült 2 
Blu-Ray lemez, melyen az állományunkból feldolgozott régi folyóiratok szerepelnek: 
Borászati Lapok 1858-1943, A Kert 1895-1919, Kertészeti Lapok 1886-1933, Kertészeti 
Szemle 1929-1944.  
 
Lehetőségünk nyílt digitalizálási programunk folytatására a Terc Kiadó jóvoltából. A kiadó 
közel 50 régi könyvünket dolgozta fel, melyeket az Arcanum által tavaly feldolgozott régi 
folyóiratokkal együtt könyvtári szerverünkön tárolunk, és csak helyben szolgáltatunk. 

MTMT 
 
A Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenység 
nyilvántartásáról szóló 17/2012. (XI. 28.) számú rektori utasítás értelmében az egyetem 
publikációs adatbázisa helyett 2013. január 1-től az Magyar Tudományos Akadémia Magyar 
Tudományos Művek Tára adatbázisa szolgál az egyetem oktatóinak, kutatóinak tudományos 
kutatásainak hiteles nyilvántartásául. A rektori utasításnak megfelelően november 30-a után 
a BCE publikációs adatbázisa lezárásra került, adatait folyamatosan az MTMT adatbázisába 
töltik a felelős kollégák. A Budai Campus három karán született publikációk adminisztrációját 
könyvtárunk három munkatársa intézményi adminisztrátorként végzi szorosan 
együttműködve a Központi Könyvtár munkatársaival. 



4 
 

4

Internetes megjelenés 
 
A blog, mint műfaj már a könyvtárak körében is egyre népszerűbb. Annak érdekében, hogy 
minél több, már meglévő és potenciális felhasználóhoz jusson el információ könyvtárunkról, 
januárban blogot indítottunk. A kísérletképpen elkezdett nyilvános számítógépes napló 
életünk szerves részévé vált és folytatni szándékozunk a jövő évben is abból a célból, hogy 
gyors, színes bejegyzésekben tudósítsunk a könyvtári, levéltári és egyetemi hírekről, 
eseményekről. A blog egyben éves tevékenységünk dokumentálására is szolgál. 
 
A két éve megújult honlapunk és a fele annyi idős blogunk arculatának áttervezésére 
rajzversenyt hirdettünk a tájépítész hallgatók körében. A munkában partnerünk a 
Kertművészeti Tanszék két oktatója volt, akik beépítették a tananyagba az arculattervezést. 
Az elkészült munkákat a hallgatók a félév végén személyesen mutatták be a könyvtárban. 
További terveink között szerepel az elkészült munkák kiállítása az olvasóteremben és eredeti 
célkitűzésünk szerint a honlap, blog és képeslap áttervezése a legsikeresebb munkák alapján. 
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I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2012-BEN 

1. GAZDÁLKODÁS  

Fenntartói finanszírozás 

A Budai Campus által fenntartott könyvtár és levéltár működésére 12,9 millió forint 
fenntartói támogatást kapott, mely a Campus EISZ adatbázisainak önrészével magasabb az 
előző évinél. A szakképzési támogatás megszűnése miatt a Campus adatbázisait a működési 
keretünkből kell fizetnünk.  
A levéltár nem rendelkezik külön költségvetéssel. 

Pályázatok 

A Borászati Füzetek 1869-1873 között megjelent 5 kötetének restaurálására 2011-ben 
elnyert NKA támogatást 2012-ben kaptuk meg. Az NKA átszervezése új pályázati stratégia 
kidolgozására kényszeríti az intézményeket, köztük bennünket is.  

Saját bevétel 

A könyvtári tevékenységekből származó könyvtárhasználati és késedelmi díjon kívül a 
reprográfiai szolgáltatásból befolyó összeg 562 ezer forint volt. Ebből a két tevékenységből 
nem tudunk magasabb bevételre szert tenni. A nyomtatás bevezetése sem jelentett jelentős 
bevétel növekedést. 

Kiadások 

A könyvtár szerzi be a Budai Campus tanszékei részére is a szakirodalmat: 2012-ben könyvre 
és folyóiratra 8,7 millió forintot költöttünk. Ebből a tanszéki keret 6,6 millió, mely adat a 
bevétel táblázatban szerepel. A tanszéki beszerzés nagy része pályázati forrásból történt.  
A 2013. évi külföldi folyóiratok kifizetése átcsúszott a következő évre az egyetem pénzügyi 
problémái miatt. A könyvtár és levéltár saját működési költségei 15 %-kal meghaladták a 
tavalyi tényleges költségeket. Ez részben az inflációnak, részben annak köszönhető, hogy a 
könyvtár épületének garanciális időszaka befejeződött, s a felmerült javítási költségek plusz 
kiadást jelentettek és jelentenek. 

2. SZEMÉLYZETI POLITIKA 

2012-ben is elfogadták felterjesztésünket az „Év Dolgozója” kitüntetésre, melyet Rábitsné 
Táltos Zsuzsanna osztályvezető, igazgatóhelyettes vehetett át a pedagógus napi ünnepségen. 
2011 végén munkakörök átszervezésével létrehoztunk egy könyvtárosi státuszt, melyre 
Farkas Balázs könyvtári informatikust vettük fel.  
Emberné Rommer Ágnes Zoé januárban visszatért a szülési szabadságról, így a 2011 
októberében megüresedett bibliográfusi státusz ismét be lett töltve. A munkát addig 
helyettesítéssel láttuk el. Rommerné korábban olvasószolgálatos és folyóirat-feldolgozói 
munkakört töltött be. 
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Csankó Györgyi a tavaszi félévben segédkönyvtárosi gyakorlatát könyvtárunkban töltötte. Ezt 
követően önkéntesként segítette munkánkat egész évben. Eredeti végzettsége 
kertészmérnök, így a folyóirat cikkek tartalmi feltárásában és az adatbázis javításában 
hasznos segítséget nyújtott. 
 
Az egyetem egyre súlyosabbá váló anyagi helyzetének következtében a dolgozók leépítése 
elkerülhetetlenné vált a Budai Campuson is. Dvorszki Péter informatikustól, és a frissen 
felvett Farkas Balázstól kényszerültünk megválni. Vadászy Józsefné, aki több mint ötven éves 
könyvtárosi pályafutásának utolsó 23 évében könyvtárunkban dolgozott, 2013 júliusától 
nyugdíjba vonul. 
A három dolgozó státuszát nem tölthetjük be, munkájukat a többi dolgozónak kell ellátnia a 
továbbiakban. 
 
 

A részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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II. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

1. ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁS  

Könyvek  

Könyvállományunk 2012-ben 1.153 egységgel gyarapodott 5,3 millió Ft értékben. A raktári 
anyag és a tanszéki letéti állomány folyamatos apasztása során 1.356 kötet könyvet 
töröltünk 113 ezer Ft értékben, így a könyvállomány 2012. december 31-én 237.445 kötet 
volt. Az állomány további csökkentése folytatódik a következő években is. 
 
A különböző forrásból származó beszerzések közül egyedül a vétel növekedett, a másik 
három forrás esetében jelentős a csökkenés. Az ajándék tavalyi növekedését a Márai-
program kötetei eredményezték. 
 

 
 
A könyvtár részéről külföldi könyvvásárlás csökkenését a standing order konferencia 
kiadvány, az Acta Horticulturae szállításának kimaradása okozta.  Az ISHS kiadó a legújabb 
köteteket már csak elektronikusan jelenteti meg. A hiányzó kötetek pótlására 2013-ban kerül 
sor, mivel ez az egyik legfontosabb és legkeresettebb angol nyelvű szakmai kiadványunk. Ez a 
visszamenőleges beszerzés a 2013. évi költségvetést nagyon kedvezőtlenül érinti. 
Könyvtárunk 2012-ben sem kapott ODR támogatást, mely a magyar könyvbeszerzést 
befolyásolta negatívan.  
A tanszéki vételek száma örvendetesen visszaállt a megszokott mennyiségre. A tanszéki 
konzultációk egyik fontos eredményének tartjuk, hogy újból felkerülnek a könyvtárba a 
vásárolt könyvek. A tanszéki gyarapodás esetében a külföldi beszerzés nőtt meg nagy 
arányban. 
 
A Mezőgazda Kiadótól 2012-ben kapott ajándékkönyvek számának alakulását mutatja a 
következő táblázat: 
 

Forrás Cím Példány Ft 

Mezőgazda Kiadó 5 15 59.400 
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Szakterületünk magyar nyelvű könyveinek átlagára 2012-ben 3.667 forint volt, a külföldieké 
23.400 forint. Emelkedés a magyar címek esetében figyelhető meg. 
 
A könyvek feldolgozásához elkészült az új házi szabályzatunk a MOKKA szabvány 
figyelembevételével. A szabályzat segíti az egységes feldolgozó munkát, mivel a 
rekatalogizálásban a bibliográfusunk mellett két másik kollégánk is részt vesz. 
 

A részletes adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Időszaki kiadványok 

A könyvtári állományba vett időszaki kiadványok száma 156 kötettel gyarapodott. A 
folyóirat-állomány többéves tervszerű apasztásának számszerű adatai az ez évi statisztikában 
jelennek meg, mivel a leltárkönyvi törlés az év végére fejeződött be: 13 ezer kötettel 
csökkentettük állományunkat 637 ezer forint értékben. További, kisebb arányú apasztásra a 
jövő évben kezdődő leltár során még számítani lehet a gyűjtemény szakszerű alakításának 
érdekében. 
 
A külföldi folyóiratok szállítására kiírt tendert ismét az EBSCO nyerte meg. A 2013-ra szóló 
rendelés során a Budai Campus külföldi folyóirat állománya 28 %-kal csökkent 5 millió forint 
értékben. Ez elsősorban az Elsevier Kiadó papír folyóiratainak lemondásából származik. A 
magyar folyóirat állományban meg tudtuk őrizni a szakterület legfontosabb címeit. A 
könyvekhez hasonlóan a folyóiratoknál is megfigyelhető a kötelespéldány csökkenése.  
 
Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére 4,7 millió Ft-ot, az EISZ adatbázisok 
eléréséhez 5 millió Ft önrészt fizettünk ki az év során.  
 
A magyar folyóiratok átlagára 2012-ben 8.200 forint, a külföldieké 109.000 forint volt.  
 
Racionalizáltuk a tanszéki folyóiratok és évkönyvek átadását: feldolgozás után személyesen 
juttatjuk el az anyagot azoknak a tanszékeknek, akik igénylik ezt a szolgáltatást.  

 

 
 

A részletes adatokat a 2. és 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. SZOLGÁLTATÁSOK 

Olvasószolgálat 

Változatlan nyitva tartással fogadtuk a látogatókat 2012-ben is. Az új könyvtárosi 
munkakörbe felvett kollégával az olvasószolgálat munkáját erősítettük.  
A beiratkozott olvasók száma 12.092 fő volt, ebből 7.411 fő az aktív használó, melynek 54 %-
a egyetemi hallgató. A három karra beiratkozott összes hallgató 86 %-a rendelkezett 
könyvtári tagsággal az év során.  
A helyben használati alkalmak száma 91 ezer, a távhasználat száma 83 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 81 ezer kötet volt, mely napi 297 kötet kölcsönzését 
vagy hosszabbítását jelentette. 
 
2011-hez hasonlóan 2012-ben is az őszi félévben végeztük el a számítógéphasználat és a 
belépők számának vizsgálatát, melynek alakulását a következő grafikon mutatja: 
 

 
 

 
 
A látogatottság heti eloszlása a hallgatók óralátogatásai szokásával korrelál: péntektől 
fokozatosan csökken. A szombati nyitva tartásunk haszonélvezői inkább a külső használók, 
míg korábban a levelezős hallgatók voltak. 
 
A következő grafikon a 32 gépes Neptun terem számítógép-használatának alakulását 
mutatja: 
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A Neptun teremben tanórák is folynak, így az adatok nem tisztán könyvtári használatot 
jeleznek.  
 

 
 
A könyvtár látogatottsága továbbra is a déli és a délelőtti órákban a legmagasabb, majd 
délután folyamatosan csökken, így a 18 óra utáni nyitva tartást nem tartjuk indokoltnak.  

Adatbázis javítás 

Az olvasóterem teljes állományának rekatalogizálását követően az egyes példányok lelőhelyi 
adatait a polcfeliratoknak megfelelően írtuk át. A műveket három kategóriába soroltuk az 
eligazító feliratok alapján: Tankönyvek, jegyzetek; Szakkönyvek; Raktár, így az új 
elrendezéshez igazítottuk az adatbázis lelőhely adatait remélve, hogy könnyebben 
megtalálják a használók a keresett művet. Ezzel a munkával készítettük elő a jövő évi 
felmérést, melynek keretében az olvasóterem használatáról kérdezzük meg a használókat. 

Felhasználóképzés 

Az év során 24 alkalommal tartottunk a tanszékek konzulens tanárainak kérésére szakkörös 
hallgatóknak szakirodalom keresésről, a könyvtárban igénybe vehető elektronikus 
információforrásokról összefoglaló előadást 580 fő részére.  
A kertészhallgatóknak meghirdetett „Szakirodalom keresés – A katalógus cédulától az 
internetig” című fakultatív tárgyunk tananyagát szeretnénk átalakítani, növelve a 
távoktatásban elsajátítható anyagrészeket. A kontaktórák egy részét meg kívánjuk tartani, de 
alkalmazkodnunk kell a kétszintű képzés miatt átalakult óraterheléshez.  



11 
 

11

A Budai Campus képzési sajátossága a sok gyakorlat. Mindezen okok miatt a hallgatóknak az 
elmúlt években gondot okozott a felvett fakultatív tárgyunk befejezése, ezért látjuk 
elengedhetetlennek a kevert képzés bevezetését. Így várhatóan több hallgató tudja majd 
felvenni, illetve abszolválni a tárgyat. Megfigyelhető olyan tendencia is, hogy az oktatók csak 
az adatbázis bemutatókat kérik a könyvtárosoktól, a kutatásmódszertant saját maguk adják 
elő.  
 
A tananyagfejlesztés érdekében több könyvtárban is látogatást tettünk az ősz folyamán. A  
BCE Központi Könyvtár és a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár mellett a győri SZE 
Egyetemi Könyvtárában szereztük a legértékesebb tapasztalatokat. Mindhárom könyvtárban 
tanulmányoztuk a Moodle keretrendszerben kidolgozott tananyagot. A tananyagfejlesztést a 
létszámleépítés miatt átütemeztük a következő évekre, mivel a 21 %-os létszámcsökkentés 
miatt a távozó kollégák munkáját is el kell végeznünk, és a jövő évben kezdődik az 
állományrevízió. 
 

Az oktatásra vonatkozó statisztikai adatok az évi jelentés táblázatai között találhatók. 

Könyvtárközi kölcsönzés 

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

 2010 2011 2012 

Adott dokumentum/beérkezett kérés 101 109 115 

       eredetiben 41 34 53 

       elektronikus formában 60 52 62 

Kapott dokumentum/ Küldött kérés 60 51 42 

       eredetiben 47 21 25 

       elektronikus formában 13 18 17 

 
A könyvtárközi kölcsönzési adataink nem mutatnak lényeges változást a három év adatainak 
összehasonlításakor. A folyamatos rekatalogizálás eredményeként enyhén nő a tőlünk kért 
dokumentumok száma. A rekatalogizálás során 1.769 művel bővült az online katalógusunk, 
ez kétszerese a tavalyi adatnak.  

Dokumentum-szolgáltatás 

A kölcsönzőben elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló géppel készített másolatok száma 
folyamatosan csökken: az év során 14 ezer db másolatot készítettek a könyvtárhasználók. A 
nyomtatás népszerű szolgáltatásunk, de a nyomtatott dokumentumok oldalszáma alacsony, 
így nem tudtunk jelentős bevételre szert tenni ebből a szolgáltatásból sem. 

Kiadványcsere 
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A Budai Campus ebben az évben nem adott ki olyan dokumentumot, amit a partner 
intézményeknek csere kiadványként el lehetett volna küldeni. Cserepartnereinktől ennek 
ellenére 22 féle periodikumot kaptunk, melyek gazdagították gyűjteményünket.  

Szakinformációs szolgáltatások 

2012-ben az alábbi szakirodalmi adatbázisokat szolgáltattuk: 

 Complex Jogtár 
 EISZ adatbázisai 
 Online Szabványkönyvtár 

Complex Intranet Jogtár 

Az adatbázis jelszó nélkül, az egyetem összes számítógépéről a http://jogtar.uni-corvinus.hu 
URL címen érhető el. Az egyidejű felhasználók száma korlátozott, ezért a rendszer negyed 
óra inaktivitás után bontja a kapcsolatot.  
 
A havonta online frissülő, egyszerű felületen a következő adatbázisokat érhették el a Budai 
Campus oktatói, dolgozói és hallgatói: 

 CompLex Jogtár:  
Magyar joganyagok, Változásmutató 

 CompLex Jogtár Plusz:  
Törvényjavaslatok, Törvényhozás, vita, Törvények indoklása 

 CompLex határozatok, törvénykezés:  
Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság, Döntések Tára [BH] 
Ügyészség, Választott bíróság, Versenytanács 
Országos Választási Bizottság, Hírközlési Döntvénytár 

 CompLex szakadatbázisok: 
Önkormányzati normák, Vámtarifa + KSH, Jogi szakszótár 
Ügyvéd jogtár,  

 KJK kommentárok, nagykommentárok 
 Bibliográfia: 

Magyar jogi bibliográfia 
 

A Magyar jogi bibliográfiát az Országgyűlési Könyvtár készíti, jelenleg több mint 3000 
dokumentum található az adatbázisban. 
 
A Complex Intranet Jogtár szolgáltatást évek óta részletesen ismertetjük felhasználóinkkal a 
szakirodalmi források oktatásának keretén belül. Sajnos továbbra sincs visszajelzés az 
adatbázis használatáról, mivel az előfizetés kezdete óta nem kapunk sem a Campusra 
vonatkozó használati statisztikát, sem Egyetemi szintű adatokat. 
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EISZ adatbázisok 

Az 1079/2012 (III. 28.) sz. Korm. határozata alapján az Elektronikus Információ Szolgáltatás 
Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével a Magyar Tudományos Akadémiát 
kérték fel. Az információ szolgáltatás szakmai felelőse 2012. április 1-től az MTA Könyvtár 
EISZ Titkársága.  
 
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató EISZ Irodája végzi az EISZ fejlesztését, szakmai 
üzemeltetését, a TÁMOP program keretében beszerzett adatbázisok szolgáltatását, az EISZ 
honlap működtetését és biztosítja az EISZ/Kempelen Digitális Tankönyvtár kapcsolódását is.  
 
Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) megújult portálja 2012 márciusától a TÁMOP-
4.2.509/1-2010-0002 pályázat keretében egyszerű belépési lehetőséggel, könnyebb 
kezelhetőséggel várja felhasználóit. A legfontosabb változás, hogy csak az adott intézmény 
által igényelt és támogatott adatbázisokhoz lehet hozzá férni intézményi IP cím alapján, ezért 
a bejelentkezéshez nincs szükség azonosítóra és jelszóra. A Portálon az összes EISZ 
Alapprogramban, valamint a TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 pályázatban résztvevő összes 
adatbázis leírása megtalálható. Az intézmények számára elérhető adatbázisok a „walk in 
user” feliratra kattintva tekinthetők meg.  
 
Ebben az évben már az MTA folytatta le az adatbázisok szolgáltatására kiírt közbeszerzési 
eljárásokat, tájékoztatta az előfizetőket az adminisztratív és pénzügyi feladatokról, kötötte 
meg a szolgáltatói szerződéseket. A nemzeti licenc a hazai, non-profit kutatással és 
felsőoktatással foglalkozó intézmények számára biztosítja az adatbázisok elérését, de 
határon túli intézmények is csatlakozhatnak a programhoz, ha vállalják a csatlakozás 
feltételeit. Ha csak néhány intézmény igényel egy adatbázist, de azok lefedik az adott 
tudományterületet, akkor azt az MTA nemzeti licenc útján szerzi azt be. 
 
2012-ben a Budai Campus az alábbi adatbázisok szolgáltatásához tudott önrésszel 
hozzájárulni: 

• Akadémiai folyóiratcsomag 
• Science Direct 
• Scopus 
• Springer Link: új felületen érhető el, az új URL: link.springer.com. 
•  Web of Science 
• EBSCO adatbázisok 

 
2012 februárjában a Thomson Reuters cég elkészítette magyar nyelvű Web of Knowledge 
felületét, mely magyar témájú információkat illetve magyar forrásokat is tartalmaz. A honlap 
címe: http://wokinfo.com/hungary 
Két szolgáltató szervezett 2012-ben webinárt az adatbázisok alaposabb tanulmányozásához. 
Az ingyenes, on-line tréningen regisztráció után lehetett részt venni. A Web of Science 
webinarok WebEx program segítségével folytak. Az EBSCOhost on-line tréningeket júliusban 
és augusztusban tartották. 
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Online Szabványkönyvtár 

A tanszéki konzultáció során felmértük, hogy van-e igény a Campuson a szabványok iránt, 
miután könyvtárunk már nem gyarapítja a szabványokat, és kötelespéldányt sem kapunk. 
Ezért előfizettük az Online Szabványkönyvtárt, mely szolgáltatás csak helyben a könyvtárból 
érhető el. Elsősorban az élelmiszertudomány és a táj- és településépítészet területén 
érdeklődnek a kiadványtípus iránt. 
 

A statisztikai adatokat a 8. számú melléklet tartalmazza. 

Oktatás - Tréningek 

Felhasználó oktatás 

Ebben az évben is tartottunk tanszékek felkérésére szakkörös hallgatók számára 
könyvtárhasználati, szakirodalom visszakeresési előadásokat, ismertettük a könyvtárban 
igénybe vehető elektronikus és hagyományos információforrásokat. Nagy súlyt fektetünk 
OPAC katalógusunk bemutatására, a kölcsönzött dokumentumok on-line menedzselésének 
elsajátíttatására.  
 
2012-ben a tanszékvezetők kérésére a tanszéki oktatóknak továbbképzés keretében 
részletesen bemutattuk a legfontosabb szakirodalmi adatbázisokat valamint a hivatkozást 
támogató eszközöket is.  
Az oktatásra vonatkozó statisztikai adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 

Tréningek 

Az Elektronikus Számítógépes Szolgáltatás adatbázisait Campusunk oktatói és hallgatói igen 
fontos szakirodalmi forrásnak tekintik. Ezért tartottuk hasznosnak, hogy a szolgáltatásban 
elérhető adatbázisok specialitásait szakértők mutassák be felhasználóinknak. 
 
A tréning sorozat első előadására Kmety Andreát, az Elsevier tudományos kiadó 
szakinformátorát kértük fel. A Neptun teremben több mint 35 résztvevő megismerhette a 
ScienceDirect, a Scopus adatbázis legfontosabb jellemzőt, a hivatkozások keresését, valamint 
a tudományos minősítésre használt Hirsch-indexet is.  
 
A következő tréningekre az EbscoHost adatbázist, a Web of Knowledge platform adatbázisait 
és az Akadémiai kiadó folyóirat gyűjteményének szakembereit szeretnénk meghívni. 

Számítógépes szolgáltatások 

HUNTÉKA 

2012 februárjában került először sor a HunTéka verzió frissítésére webestart program 
alkalmazásával, rendszergazdai jogok nélkül. A program automatikusan telepítette a 
HunTéka 1.9.4/20120216-2016 verzióját a kliens gépekre.  
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Az új OPAC felület telepítésére idén sajnos nem került sor, a korszerű, 21. századi 
elvárásoknak megfelelő web felület telepítése 2013 áprilisában várható. 
 
Az év folyamán bennünket is érintő szervezeti változások során a könyvtári RFID rendszert 
szállító ODIN cégből kiváltak a könyvtári megoldásokkal foglalkozó szakemberek és 
csatlakoztak a HunTéka programfejlesztőjéhez, a Monguz Kft.-hez. Az RFID technológiára 
vonatkozó kapcsolattartás, hiba bejelentések 2012 novemberétől már a Monguz Kft. Maia 
bejelentő rendszerében történik. 
 
Fontos célkitűzésünk, hogy az adatbázisunkba 20 éve folyamatosan rögzített dokumentumok 
adatai hűen tükrözzék az állomány változásait, könyvtár használóink az OPAC katalógust 
használva könnyen megtalálhassák a keresett dokumentumokat. Az új épületbe költözésünk 
óta eltelt két év tapasztalata alapján az olvasói térben elhelyezett Tankönyvek, jegyzetek, 
Szakkönyvek, Márai gyűjtemény valamint a Raktárban elhelyezett könyvek gyűjtemény 
megnevezését egyszerűsítettük, helyrajzi szám mezőjét a művek elhelyezésének 
megfelelően módosítottuk: 13.549 db Szakkönyvet, 3.261 Tankönyvet, jegyzetet és 15.489 
Raktárban elhelyezett könyvet ellenőriztünk és elvégeztük a szükséges módosításokat. A 
kikölcsönzött művek gyűjtemény adatainak módosítása folyamatosan történik. 
 
Év közben változás történt a HunTéka szolgáltatás műszaki hátterében, ezért mind a 
könyvtári program, mind az RFID rendszert működtető szoftver beállításait módosítani 
kellett. Az átállás sikerrel járt, kivéve egy RFID kézi olvasót. Ezzel a készülékkel korábban már 
többször is probléma adódott, az ODIN szakembereinek együttműködésével ideig-óráig 
megoldottuk a problémákat, év végén azonban bebizonyosodott, hogy javítani kell. A javítás 
jövő év elejére várható. 
 
A Monguz Kft. szakemberei 2012 decemberében ügyfél elégedettségi kérőívet állítottak 
össze a HunTéka, JaDox és a Portál24 rendszerekhez. Az on-line kérdőív eredményei 2013 
januárjában válnak publikussá. 

MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÖS KATALÓGUS EGYESÜLET (MOKKA) 
ORSZÁGOS DOKUMENTUM-ELLÁTÓ RENDSZER (ODR) 

Az Országos Széchényi Könyvtár TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0002 pályázata keretében készült 
el a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázis fejlesztése, egyesítése az Országos 
Dokumentumellátó Rendszerrel és a Nemzeti Periodika Adatbázissal.  
A fejlesztések az Országos Széchényi Könyvtárban és a Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtárban valósultak meg. A szolgáltatást biztosító szerver gépek a fenti két 
intézményen kívül Szegeden kerültek elhelyezésre. 

MOKKA 

A MOKKA portál és kereső felület számtalan új funkcióval gazdagodott. A katalógus 
keresésen kívül megtalálható az Infoportál, a MOKKA Egyesület honlapja valamint néhány 
kapcsolódó adatbázisban is indítható erről a felületről keresés.  
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A Nemzeti Periodika Adatbázisban tárolt, Magyarország könyvtáraiban fellelhető idegen 
nyelvű folyóiratok bibliográfiai és állományadatai bekerültek a MOKKA/ODR adatbázisba. A 
folyóirat állományadatok aktualizálására szolgáló web felület kialakítása jövőre várható. 
 
Automatizálttá vált a betöltő és ellenőrző modul, beállításra került az éjszakánkénti 
automatikus rekord feltöltés. Könyvtári programunkból kurrens rekordjaink online mentéssel 
kerülnek a MOKKA adatbázisba. Feltöltés után a rekordok formai és tartalmi ellenőrzése, 
duplum vizsgálata után előállt ellenőrző listán szerepel a betöltött rekordok száma, a hibás 
rekordok száma, azonosítója valamint a javítandó hiba típusa. Az e-mailben érkező feltöltési 
jelentés alapján a HunTéka adatbázisban elvégezzük a szükséges javításokat. A leggyakoribb 
hibák és hiányosságok az alábbi adattípusokban fordultak elő: 

– megjelenés éve 
– megjelenési ország kódja 
– nyelv kódja 
– terjedelem. 

 
2012-ben a feltöltési jelentések alapján 9.697 tétellel gyarapítottuk a MOKKA adatbázist. 

ODR 

2012. január 2-án megtörtént a technikai átállás az új ODR portálra, január 3-tól a könyvtárak 
könyvtárközi kéréseik adminisztrálására már csak az új Országos Dokumentumellátási 
Rendszer szolgáltatásait használhatják. 
 
Az új portál új szemléletet igényel a dokumentum ellátás működtetésében. Megváltozott a 
példányinformációk kezelése, jelentősen átalakult a könyvtárnyilvántartó modul, és saját 
nyilvántartásként is kezelhető kérésadminisztrációs felület is kialakításra került. 
 
A felhasználói azonosítóval és jelszóval védett ODR portálon rögzítenünk kellett könyvtárunk 
adatait, szolgáltatásaink státuszát, melynek beállítása nem volt egyszerű. A helyes 
adattartalmak, hierarchiák kialakításában segítséget kaptunk Dávid Boglárkától, a Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ODR felelősétől. Mivel ezek a beállítások irányítják a 
rendszer működését, karbantartásukra a jövőben megfelelő figyelmet kell fordítanunk. 
 

Könyvtárunk 2012-es könyvtárközi kölcsönzési statisztikai adatait 
az 5. számú melléklet tartalmazza.  

 

FOLYÓIRATCIKK ADATBÁZISOK KEZELÉSE 

HunTéka folyóiratcikk adatbázis 

Az oktatás, kutatás egyik legfontosabb szakirodalom forrásai közé tartoznak a szaklapok 
folyóirat cikkei. Ezért alakítottuk ki évekkel ezelőtt folyóiratcikk adatbázisunkat, melyben a 
Campusunkon hozzáférhető, magyar kiadású szakfolyóiratok cikkeinek bibliográfiai leírását, 
tartalmi feltárását végezzük el. Ezen kívül feltüntetjük a folyóiratok példányadatait is. Anyagi 
forrásaink nem tették eddig lehetővé elkülönített folyóiratcikk adatbázis kialakítását, a 
11.521 cikk közötti keresés a dokumentumtípus kiválasztásával történik. 
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MATARKA 

A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek MATARKA adatbázisát a MATARKA 
Egyesület konzorciumi formában építi 2002 óta a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, 
Múzeum vezetésével. A MATARKA közösséget 2012-ben 31 könyvtár könyvtárosa, 6 
magánszemély, 238 folyóirat szerkesztősége alkotja. A feldolgozott cikkek 15%-ának teljes 
szöveges változata is elérhető.  
 
Könyvtárunk 2012-ben felkérést kapott a konzorcium vezetőjétől, hogy kapcsolódjunk be az 
adatbázis építésébe a Kertészet és Szőlészet hetente megjelenő, valamint a 
Dísznövénykertészet háromhavonta megjelenő szakfolyóiratok cikkeinek bibliográfiai 
adatainak rögzítésére. A munkát novemberben kezdtük el. 

A BUDAI CAMPUS KARAINAK PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZISA – MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) 

Az év folyamán mind a Budai Campus karainak oktatói, kutatói mind a könyvtárban dolgozó 
adminisztrátorok rendszeresen karban tartották, közzé tették a szerzők jóváhagyásra küldött 
publikációit, ezért az áttöltésre váró rekordok mezői pontos publikációs adatokat 
tartalmaznak. Az intranetes adatbázisban eddig szereplő tételek az elkövetkező hónapokban 
központi adatimporttal kerülnek át az MTMT-be. Az adatok áttöltése 2013 év elejére 
várható. 
 
November végén elkezdtük az adatok áttöltéséhez szükséges előkészületeket. 
Összeállítottuk a Campus oktatóinak 2007-2012 időszakra vonatkozó listáját, ellenőriztük 
elérhetőségeiket, kiválogattuk az MTMT azonosítóval rendelkező oktatókat, elkészítettük az 
újonnan felveendő oktatók listáját. Miután könyvtárunk három munkatársa megkapta az 5-
ös intézményi adminisztrátor azonosítóját, jelszavát, a kialakított egyetemi hierarchiában 
tanszékekhez rendeltük a Campus összes oktatóinak nevét. Ezután megkezdtük az 
adatbázisban szereplő tételek adminisztrálását a nyomtatott leírások valamint az MTMT 
tréningen elhangzottak alapján.  

A számszerű adatokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

3. KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT  

Könyvtárunk hálózati központja a Campus 35 tanszéki könyvtárának. A Budai Campus 
tanszékei fontosnak tartják fenntartani a letéti könyvtárakat.  
A Campus helyiség kihasználásának racionalizálása azonban a letéti könyvtárak apasztására 
kényszerítette az egységeket.  A Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék szinte a teljes 
folyóirat állományát leselejtezte, illetve átadta a könyvtárnak az év során.  
 

A számszerű adatokat a 2-4. sz. mellékletek tartalmazzák. 
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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. Tanácskozási joggal részt veszünk a 
Szenátus, valamint a kari tanácsüléseken. 

Rendezvények 

A 2012-es rendezvényeink új helyszíne az olvasóterem lett, mely a barátságos és színes 
könyvtári környezettel és a szép budai kilátással emlékezetessé tette az eseményeket. 

Az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék vezetője, dr. Radics 
László egyetemi tanár, mint főszerkesztő, a ’Fenntartható szemléletű szántóföldi 
növénytermesztéstan’ című könyvsorozat 2.-3. kötetének megjelenése alkalmából tartott 
könyvbemutatójának adtunk otthont november 12-én.   

Az év legfontosabb rendezvénye névadónk, Entz Ferenc 207. születésnapján tartott 
tudományos ülés volt december 6-án. Az előadók neves szakemberek és az Entz család 
képviselői voltak: Surányi Dezső, címzetes egyetemi tanár (Ceglédi Gyümölcskutató – 
Fejlesztő Intézet Kht.), Végvári György egyetemi tanár (a BCE Kertészettudományi Kar 
dékánhelyettese), Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár), Entz 
Géza művészettörténész, Entz László egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem Érsebészeti 
Klinika), Kovács Adrienn levéltáros (Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Levéltár). 

Folytattuk a „Beszélgetések a könyvtárban” sorozatunkat. December 13-án Stefler István 
volt a vendégünk. A Tájépítészeti Karon végzett okleveles táj- és kertépítész a személyes 
bemutatkozás mellett értékes szakmai előadást is tartott a hallgatóknak a Budai Várnegyed 
és a Várlejtők fejlesztési koncepciójáról. 

Tanulmányutak 

Megyeriné Viola Andrea június 4-8-ig az olaszországi Viterbóban járt Erasmus tanulmányúton 
az Università degli Studi della Tuscia Agrártudományi és Kulturális Örökségvédelmi Karainak 
könyvtárában. 
 
Nagy Judit Mária október 22-26-a között a Wiesbadenben található Hochschule RheinMain 
egyetemhez tartozó geisenheimi kar kutatóközpontjában és könyvtárában, a 
Forschungsanstalt Geisenheim Bibliothekben tett látogatást.  

A régóta tervezett, könyvtárlátogatással egybekötött tanulmányút végre 2012-ben 
megvalósult: nyolc munkatársunkkal meglátogattuk a pannonhalmi apátságot, a könyvtárt és 
a borászatot a középiskola tanárának, Boros Zoltánnak szakszerű vezetésével október 26-án. 
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Kiállítások 

A könyvtár és a levéltár 2012-ben négy közös kamarakiállítást rendezett:  
 

 Ballenegger Róbert szültetésének 130 évfordulóján,  
 az Élelmiszertudományi képzés megindulásának 50. évfordulóján,  
 Entz Ferenc emléknapi kiállítás alkalmából,  
 a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődeinek képesítő és doktori okleveleinek 

bemutatóját. 

III. SZAKLEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

1. A SZAKLEVÉLTÁR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 

A levéltár több éve megoldatlan problémája, hogy nem áll rendelkezésre szabad levéltári 
raktári tároló kapacitás. A levéltár és fenntartójának pénzügyi helyzete 2012-ben sem tette 
lehetővé a probléma orvoslását. Így a levéltár közlevéltári jogállásából fakadó kötelező, 
levéltári jogszabályokban rögzített egyik alapfeladatát: a maradandó értékűnek minősülő 
levéltárérett iratok átvételét, sajnálatos módon 2012-ben sem tudta ellátni.  

2. A BUDAI CAMPUSON MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK IRATKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, TANÁCSADÁS AZ 
IRATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN 

A levéltár illetékességi köre a Budai Campuson működő 46 önálló iratkezelést végző 
szervezeti egységre terjed ki. 2012-ben 4 iratkezelést végző szervezeti egységnél történt meg 
a szervellenőrzés, valamint 13 esetben, 7 szervezeti egységnek és egy magánszemélynek 
(professor emeritus) adott tanácsot a szaklevéltár az iratkezelési munka egyes kérdéseiben.  
 
Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 2012-ben a szervezeti egységekkel való kapcsolattartás 
új módját – az egyes szervezeti egységekkel való közvetlen személyes megbeszélés – 
alakította ki. Ebben természetesen a levéltári terület feladatairól való egyeztetés is szerepet 
kapott. Ennek egyik főeleme volt a szervezeti egységeknél végzett iratkezelési munka 
értékelése is. Ez a párbeszéd elősegítette és gyorsította számos iratkezelési probléma 
hatékony megoldását. 

3. ANYAGGYARAPODÁS, IRATRENDEZÉS, BELSŐ SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 

A már említett raktározási problémák miatt a levéltári állomány gyarapítására 2012-ben csak 
igen minimális mértékben nyílt lehetőség. Dr. Mőcsényi Mihály professor emeritus 
munkásságát és tanulmányait reprezentáló tárgyi és írásos dokumentum anyagot 
ajándékozott az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárnak.  
A gyűjtemény az adományozó személye miatt intézménytörténeti szempontból kiemelkedő 
jelentőséggel bír. Az átadott dokumentumanyagról darabszintű jegyzék készült. 
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4. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  

Levéltárunkat a 2012-ben személyesen 2 kutató kereste fel, telefonon illetve e-mailben 22 
kutatónak nyújtottunk tájékoztatást. Ez az adat a kutatói szokások más hazai közlevéltárban 
is már évek óta észlelt átalakulását jelzi.  
 
A 2012. évben a szaklevéltárban őrzött dokumentumokból 14 esetben szolgáltattunk 
ügyviteli jellegű információkat, a kiadott másolatok terjedelme 37 oldalt tett ki. 

5. SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS  

A társintézményekkel több éve fennálló hagyományosan magas szintű szakmai kapcsolatok 
2012-ben is meghatározóak maradtak. A Budapesti Corvinus Egyetemen működő két 
szaklevéltár közt meglévő – napi szintű – munkakapcsolat ebben az esztendőben is 
problémamentes és eredményes volt. 
 
A két szaklevéltár 2012-ben is folytatta – az ELTE Egyetemi Levéltárával 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. A hetedik éve – részben az MFLSZ támogatásával – zajló kutatási 
program felelősei a Budapesti Corvinus Egyetem két szaklevéltárának vezetője: Zsidi Vilmos 
és Osváth Zsolt. 
 
Örvendetes tény, hogy 2012-ben több új kapcsolat kialakítására is lehetőség nyílt. Kölcsönös 
együttműködésre épülő szakmai kapcsolatot sikerült kiépítenünk az MTA Tudomány- és 
Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottságával, a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (METESZ) Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságával valamint a 
Gellért-hegyvédő Egyesülettel. A két bizottság elnöki tisztét betöltő Dr. Németh József, a 
BMGE c. egyetemi tanára, és a Gellért-hegyvédő Egyesület elnöke, Entz Géza – iskolalapítónk 
dédunokája – 2012-ben több ízben is részt vett az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár szakmai 
rendezvényein. 

6. ELŐADÁSOK ÉS OKTATÁS 

A levéltár vezetője Osváth Zsolt 2012-ben több előadást tartott különböző szakmai 
konferenciákon és az egyetemi oktatás keretein belül is:  
 
 Osváth Zsolt - Zsidi Vilmos: Diplomák a magyar felsőoktatásban. Előadás a Magyar 

Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2012. évi Szakmai Napján 

 Osváth Zsolt: Emlékalbum. Képek a Kertészeti Egyetem Somogyi Imre Kollégiumának 
életéből. Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2012. évi 
vándorgyűlésén, SZTE, Szeged 2012. 

 Osváth Zsolt: A KISZ részvétele az egyetemi vezetésben a Kertészeti Egyetem példája 
alapján.  

 Osváth Zsolt: Előadás a „Magyar egyetemi és főiskolai egyesületek a 20. században” 
c. tudományos konferencián. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 
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 Osváth Zsolt: Az intézménytörténet kutatás helyzete a Budapesti Corvinus Egyetem 
Budai Campusán. Előadás az MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága 
„Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből” című 29. 
országos ankétján 

 Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt: A tudományok és mesterségek képi ábrázolásai 
magyarországi felsőoktatási okleveleken. Előadás a MTESZ Tudomány- és 
Technikatörténeti Bizottsága „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és 
orvostörténet köréből” című 29. országos ankétján 

 Osváth Zsolt: 152 éve a Gellért-hegy déli lejtőjén. A BCE Budai Campusának 
építéstörténete. Előadás: A Gellért-hegy Védő Egyesület 2012. évi előadás sorozatán 

 Osváth Zsolt: A Budapesti Corvinus Egyetem 150 éves Budai Campusának épített 
öröksége Előadás: a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar 
„Kertészettörténet” c. tantárgy/MSc képzés/ hallgatóinak, 2012. 

 Osváth Zsolt: Szolgáltató levéltár. De mit szolgáltat? Előadás a „Katalógustól az 
internetig” című „C” tantárgyat felvevő kertészmérnök hallgatóknak 2012.  

7. LEVÉLTÁRI SZAKFELÜGYELET 

A levéltár szakfelügyelője 2012-ben Gállné Jakó Mariann, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltár igazgatóhelyettese lett. Szakfelügyelői ellenőrzésre 2012-ben egy alkalommal került 
sor. Az ellenőrzés témáját a Levéltári Szakfelügyelet 2012. évi ellenőrzési tervében 
meghatározottak szerint a közlevéltárak költségvetési, személyi és technikai működési 
feltételek meglétének vizsgálata adta. 
A raktárminősítéssel kapcsolatban az új levéltári szakfelügyelő is megállapította, hogy a 
raktári tárolókapacitás túltelítettsége veszélyezteti a levéltár működését, ezért a helyzet 
megoldásának keresését és a probléma mielőbbi rendezését ő is kívánatosnak ítélte. 
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IV. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 
 

Feladat Felelős Határidő 

Az oktatók tudományos munkájának 
támogatása, segítség nyújtása a habilitációs 
folyamatban. 

tanszéki kapcsolattartó 
könyvtárosok folyamatos 

MTMT adatbázis építése MTMT adminisztrátorok folyamatos 

Pályázati tevékenység a könyvtár régi 
könyveinek bemutatására társintézmények 
bevonásával 

igazgató, levéltárvezető folyamatos 

EISZ adatbázisok fenntartása, folyóiratok 
előfizetése, egyetemen kiadott tankönyvek 
és jegyzetek beszerzése, tanszékek 
beszerzési javaslatainak összegyűjtése 

feldolgozás vezetője folyamatos 

Felhasználóképzés, adatbázis bemutatók Információs 
szolgáltatások csoport folyamatos 

Részvétel a Matarka adatbázis építésében Információs 
szolgáltatások csoport folyamatos 

A régi könyvek apasztás az ütemtervnek 
megfelelően feldolgozás vezetője, folyamatos 

Rekatalogizálás az ütemtervnek 
megfelelően feldolgozás vezetője folyamatos 

A könyvtárosok folyamatos továbbképzése igazgató folyamatos 

Időszaki kiadványok állományrevíziója. 
Átállás a papírnyilvántartásról 
elektronikusra. 

igazgató folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

Munkafolyamatok revíziója, átalakítása, új 
munkaköri leírások készítése igazgató tavaszi félév 

Felmérés a szabadpolcos állomány 
használatáról igazgató őszi félév 

„Beszélgetések a könyvtárban” rendezvény 
a könyvtár 3. születésnapja alkalmából igazgató október 

Munkatársak önértékelése az intézményi 
értékelő adatlap alapján igazgató őszi félév 

Intézménytörténeti kutatások, előadások, 
évfordulók megünneplése igazgató, levéltárvezető folyamatos 
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MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet 
 
GAZDÁLKODÁS 
 

Bevételek 
 

Bevétel megnevezése Ft (brutto) 

Fenntartói dologi támogatás  12 875 000 

2012-ben beérkezett pályázati támogatás 1 250 000 

Saját működési bevétel előző évi maradvánnyal 1 321 274 

Tanszéki keret tanszéki dokumentumok és adatbázisok 
beszerzéséhez     6 585 399 

Bér és járulékok Cafetéria nélkül 41 112 000 

Összesen 63 143 673 
 

 
 

Kiadások 
 

Kiadás megnevezése Ft (brutto) 

Könyvbeszerzés   4 041 209 

Folyóirat beszerzés  
Magyar:     919 148 

4 713 615 
Külföldi: 3 794 467 

EISZ önrész 5 077 699 

Complex Jogtár, Online Szabványkönyvtár 550 277 

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás  503 555 

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 

2 764 018 

Munkabér + járulékok 41 112 000 

Összesen 2012 58 762 373 
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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 2012. DECEMBER 31-ÉN 
 

 Könyv Időszaki 
kiadvány 

Audio-
vizuális Elektronikus Egyéb Összesen 

(db) 

Állomány 2011. 
dec. 31-én 173 141 59 231 60 216 64 231 296 879 

Gyarapodás 
2012 753 156 - 171 229 1309 

Csökkenés 
2012 1 356 13 009 - - -     -14 365 

Állomány  
2012. dec. 31-
én 

172 538 46 378 60 387 64 460 283 823 

 
 
Állománycsökkenés 
 

Dokumentumtípus Db Ft (brutto) 

Könyv   1 356 113 339 

Időszaki kiadvány 13 009 637 000 

Összesen 14 365 750 339 
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3. sz. melléklet     
 
KÖNYVGYARAPODÁS  
a tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt 
 

 Vétel Ajándék Csere Köteles Összesen 

Magyar (db) 161 264 5 574 1 004 

Külföldi (db) 119 11 0 19 149 

Összesen 280 275 5 593 1 153 

 
A vétel megoszlása 

 

 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

db Ft db Ft Db Ft (brutto) 

Magyar 129 447 016 32 143 348 161 590 364 

Külföldi 4 61 646 115 2 725 416 119 2 787 062 

Összesen 133 508 662 147 2 868 764 280 3 377 426 

ISHS tagdíj      68 650 

      3 446 076 
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4. sz. melléklet 
     
IDŐSZAKI KIADVÁNYOK GYARAPODÁSA 
Az állományba vett időszaki kiadványok megoszlása a beszerzés módja szerint 
 

Vétel Csere Ajándék Köteles Helyszámozott Összesen 

70 3 6 7 70 156 

 
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 74 110 8 8 2 2 29 29 113 149 

Külföldi 79 79 1 1 20 20 0 0 100 100 

Összesen 153 189 9 9 22 22 29 29 213 249 

 
Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

 

Forrás 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

pld. Ft pld. Ft pld. Ft (bruttó) 

Magyar 66 375.955,- 46 539.193,- 112 915.148,- 

Külföldi 34 4.751.577,- 46 3.973.104,- 80 8.724.681,- 

Összesen 100 5.127.532,- 92 4.512.297,- 192 9.639.829,- 

 
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 (brutto) 

EISZ önrész 5.077.699,- 

Complex Intranet Jogtár, Online Szabványkönyvtár 550.277,- 

Összesen 5.627.976,- 

 
 

Vásárlásra fordított összeg 2012-ben 
 

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

Tanszéki keret 3.716.635,- 

Könyvtári keret  6.594.956,- 

Összesen 10.311.591,- 
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5. sz. melléklet  
 
SZOLGÁLTATÁSOK  
 

Olvasó- és állományforgalom 
 

Használók (fő) 

Regisztrált használó  12 092 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált  2 136 

Aktív használó  7 411 

Használat (alkalom) 

Személyes helybeni használat (alkalom) 91 321 

Az összes személyes használatból internethasználat 26 442 

Távhasználat  OPAC, honlap 81 321 

 E-mail, telefon, fax 1 310 

Használat (db) 
Kölcsönzött dokumentumok  80 521 

Helyben használt dokumentumok  120 615 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Beérkezett kérés 115 

Adott dokumentum  
(db) 

Eredetiben 53 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában - 

Elektronikus 
formában 62 

Küldött kérés 42 

Kapott dokumentum 
(db) 

Eredetiben 25 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában - 

Elektronikus 
formában 17 

A referensz kérdések száma  2 635 

Dokumentum-szolgáltatás Elkészített másolatok száma (db) 
(A/4-es méretre átszámítva)  14 410 

Felhasználóképzés Csoportos képzésben résztvevők száma (fő) 580 

Kiállítások és rendezvények Résztvevők száma (fő) 750 
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Kiadványcsere 
 

 
Kapott dokumentumok száma Küldött dokumentumok száma 

Könyv Folyóirat Könyv Folyóirat 

Magyar 2 2 - - 

Külföldi 1 20 - 1 

Összesen 3 22 - 1 

 
Cserepartnereink 

száma Kapott dokumentum Küldött dokumentum 

Magyar partner 11 - 

Külföldi partner 14 1 

Összesen 25 1 
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6. sz. melléklet  
 
OLVASÓK, FELHASZNÁLÓK 
 

Beiratkozott olvasók száma 
 

Olvasói kategória  

Budai Campus hallgatói 3 267 

Corvinus hallgató 180 

Külső hallgató 1 205 

Budai Campus oktatói, kutatói, dolgozói 284 

Külső dolgozó 1 040 

Regisztrált, nem aktív használó 3 681 

Egyéb használó 2 435 

Összesen 12 092 

 
A Budai Campus beiratkozott hallgatói 

 

Kar megnevezése Beiratkozott olvasók 
(fő) 

Teljes létszám 
(fő)* 

Élelmiszertudományi Kar 998 1 339 

Kertészettudományi Kar 1725 1 833 

Tájépítészeti Kar 544    610 

Összesen 3267 3 782 

 
*A 2012. októberi statisztika adatai alapján. 
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7. sz. melléklet 
 
A tanszéki konzultáció keretében karonként hívtuk meg előzetes időegyeztetést követően a 
tanszékeket. A meghívás a tanszékvetető és tanszéki könyvtároson kívül minden dolgozónak 
szólt, összesen 104 fő látogatott fel hozzánk.  Három tanszékkel nem sikerült optimális 
időpontot találnunk, így számukra csak az írásos anyagot küldtük el. 
 
Alkalmazott Kémia Tanszék  
Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék  
Gabona- és Iparinövény Technológiai Tanszék  
Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék  
Konzervtechnológiai Tanszék  
Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék  
Sör- és Szeszipari Tanszék  
Élelmiszeripari Gazdaságtani Tanszék  
Borászati Tanszék  
Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék  
Dékáni Hivatal  
Fizika-Automatika Tanszék  
 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék  
Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék  
Szőlőtermesztési Tanszék  
Növénytani Tanszék  
Gyümölcstermő Növények Tanszék  
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék  
Műszaki Tanszék  
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék  
Zöldségtermesztési tanszék  
Dísznövénytermesztési Tanszék  
Rovartani Tanszék  
Matematika és InformatikaTanszék  
Növénykórtani Tanszék 
Menedzsment és Marketing Tanszék 
Genetika és Növénynemesítési Tanszék 
 
Településépítészeti Tanszék  
Kertművészeti Tanszék  
Kerttechnikai és Műszaki Tanszék  
Tájtervezési és területfejlesztési Tanszék  
Kert- és Szabadtérépítészeti Tanszék  
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Áttekintettük a tanszéki honlapot és összegyűjtöttünk minden publikus információt a 
tanszékről. A kötelező és ajánlott irodalom listát zömmel a tantárgyi adatlapokról értük el. 
Minden címnél megjelöltük, szerepel-e a könyvtár állományában, hány példány 
kölcsönözhető illetve helyben használható, mennyi van a tanszéki letéti könyvtárban, mennyi 
a könyvtárban. Javaslatot kértünk a fontos szakirodalom beszerzésére. 
A szabadpolcon közösen megtekintettük a tanszék témaköreiben polcon található 
szakirodalmat.   
Több tanszék tervezi külföldi képzés beindítását. Ehhez tananyag elsősorban a tanszékeken 
áll rendelkezésre. A könyvtár külföldi anyaga nem elégséges. A külföldi szakirodalom 
beszerzéséhez kértünk javaslatot a tanszékektől. 
Kiemelten fontosnak tartottuk az elektronikusan elérhető tananyag feltérképezését. Több 
esetben engedélyt kaptunk elektronikus jegyzet kinyomtatására (fizika, gyógynövény). 
Az Élelmiszetudományi Kar tanszéki honlapjain egységesen szerepel könyvtári menüpont, a 
másik két kar esetében ez nem általános. 
 
A tanszéki állomány leltározását a könyvtáriak után fogjuk elkezdeni. A tanszékek általában 
Excel táblázatban tartják nyilván az állományukat, ezt lelőhelyjegyzékként használják, a 
diplomamunkákat és szakdolgozatokat külön kezelve. A leltározás során bevisszük majd a 
régi anyagokat is a Huntéka adatbázisba, melyeket meg kíván őrizni a tanszék. A selejtezésre 
kijelölt anyagról folyamatosan fogadjuk a listákat és küldjük engedélyezésre.  
 
Felmértük, milyen módon szolgáltatják a tanszéki könyvtár anyagát. Ez kevés kivételtől 
eltekintve helyben használatot, illetve fénymásolást jelet. 
 
Könyvtárunk nem gyarapítja már a szabványokat, ezért az Online Szabványkönyvtár 
előfizetését megelőzve felmértük a tanszékek igényét. Elsősorban az élelmiszertudomány és 
a táj- és településépítészet területén érdeklődnek a szabványok iránt. 
 
A tanszékek adatbázis használati igényének felmérésével az oktatáshoz kaptunk pontos 
információkat. Néhány tanszék a látogatást összekötötte adatbázis használati órával. 
Tapasztalataink szerint az oktatók és kutatók a teljes szövegű adatbázisokat preferálják. A 
lemondott szakmai bibliográfiai adatbázis, a CAB és FSTA hiányát csak néhány oktató 
fogalmazta meg. Minden tanszéknek összeállítottunk egy linkgyűjteményt az egyetem 
gépeiről elérhető fizetős, valamint a hasznos ingyenes adatbázisokról. 
 
A levéltárvezető kolléga is részt vett a megbeszéléseken. Ennek eredményeként egy tanszéki 
hagyaték elrendezésében, tanszéktörténet kutatásában és évfordulókkal kapcsolatban is 
tudtunk segítséget nyújtani. 
 
Az egyetemi Publikációs adatbázis és főleg az MTMT feltöltésével kapcsolatban sok kérdés 
merült föl. Gondot okoz a könyvtáros adminisztrátor kollégáknak, hogy a határidőkről ők 
nem kapnak értesítést. Kértük, ne kampányszerűen töltsék fel a publikációikat, hanem 
folyamatosan. Ezzel tervezhetőbbé teszik a munkánkat. 
 
Az állománygyarapítás szempontjából nagyon fontosak a campus oktatói által írt jegyzetek. 
Ezek automatikus könyvtári elhelyezése, melyet a BCE könyvtári hálózatának Szervezeti és 
Működési Rendje előír, csak ritkán valósul meg 
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A diplomamunkákat 2011-től már csak CD-n fogadjuk a tanszékektől. 
A titkosított diplomamunkákkal kapcsolatos gyakorlatot egyetemi szabályzatban kell a 
jövőben rögzíteni.  
Szintén szabályzatban kell rögzíteni a TDK dolgozatok gyűjtési előírásait. Elegendőnek látjuk 
az országos 1-3. helyezettekét gyűjteni csak elektronikusan. 
 
A tanszéki beszerzések esetében gyakran előfordul, hogy nem jut el a számla és a könyv a 
könyvtárba. Így kikerüli a könyvtári nyilvántartást és nem kerül be az online katalógusba. A 
könyv és folyóirat számlák esetében szükséges a könyvtár leigazolása, mégis sok esetben ez 
elmarad, főleg a pályázaton beszerzett dokumentumok esetében. A probléma megoldásában  
a kari pénzügyesekkel és a Campus beszerzőivel kell együttműködnünk. 
 
Értékes számunkra a hazai és külföldi konferenciák anyaga. Kértük az oktatókat, hogy a 
szürke irodalom könyvtári elhelyezésében nyújtsanak segítséget a Campus könyvtárának. 
 
A Kertészettudományi Karon akkreditált C tárgyunkat a másik két karon is szeretnénk 
bevezetni, miután átdolgoztuk a tananyagot. A hallgatók óraütközés miatt nem tudják 
elegendő számban felvenni, ezért csökkentve a kontaktórák számát, távoktatós formában, a 
Moodle keretrendszerben készülünk átalakítani a tananyagot. 
 
A könyvtárnak gondot okoz a végzős hallgatók tartozásának behajtására. Tanszéki javaslat: 
szakdolgozat leadás feltétele legyen, hogy nincs tartozásuk. 
A határon túli hallgatók esetében a kölcsönzött kötetek visszakerülés is gond. Ebben a 
tanszéki munkatársak segítenek, ha megkapják a tartozó hallgatók listáját tőlünk. 
 
A tanszéki könyvtárosok adatit is egyeztettük. Az új könyvtárosok esetében a 
megbízóleveleket is bekértük. A kapcsolattartó minden tanszék esetében a tanszéki 
könyvtáros, aki tájékoztatja a tanszékvezetőt és a munkatársakat a könyvtári hírekről. 
 
A szakmai konzultációt összekötöttük a könyvtár bejárásával, így minden érdeklődő tanszéki 
munkatárs láthatta az új könyvtár nyilvános terei mellett a zárt raktárt is.  
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8. sz. melléklet 
 
ADATBÁZIS HASZNÁLAT 
 

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

EISZ 
 

A szolgáltatótól kapott statisztikai adatok alapján az EISZ adatbázisok használata a Corvinus 
Egyetemen 2012-ben az alábbiak szerint alakult: 

 

Adatbázis neve Bejelentkezések 
száma 

Keresések 
száma 

Teljes szöveg 
letöltések száma 

Web of Science 5446  0 

ScienceDirect   71353 

Scopus  13527  

SpringerLink nincs adat   

Akadémiai kiadó jan. - jún.  826 0 

EbscoHost 31768 1153291 68761 

 
A Budai Campus számítógépeiről indított keresések adatai: 
 

Adatbázis neve Bejelentkezések 
száma 

Keresések 
száma 

Teljes szöveg 
letöltések száma 

ScienceDirect –71 folyóirat    11303 

EbscoHost 486 15783  
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9. sz. melléklet 
 
PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS 
 

Magyar Tudományos Művek Tára 
 
Az intranet publikációs adatbázisba rögzített dokumentumok száma: 
 

Kar 2007-2008 2009 2010 2011 2012 Összesen 

Élelmiszertudományi 2026 1238 318 77* 1356* 5015 

Kertészettudományi 2354 2021 1818 966 650** 7809 

Tájépítészeti 489 312 197 239 349 1586 

Összesen 4869 3571 2333 1282 2355 14410 

     * Borászati Tanszék oktatóinak publikációi nélkül 
**Szőlészeti Tanszék oktatóinak publikációi nélkül 
 
 
 


