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AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS A BUDAI CAMPUSON 

A 2013. év őszi félévében november 4. és december 4. között felmérést végeztünk a Budai 
Campus hallgatóinak informálódási, tanulási, olvasási szokásairól. 

Célunk a felméréssel az volt, hogy szolgáltatásainkat 2014-ben a hallgatók igényei szerint 
fejlesszük tovább. A papír és elektronikus formában terjesztett kérdőívekre 515 választ 
kaptunk. A kérdőív 11 kérdést tartalmazott az általános informálódási szokásoktól kiindulva a 
testreszabott képzési igények felméréséig.  

A kérdőívek részletes értékelése grafikonokkal a honlapunkon megtalálható. 

ÚJ SZMR 

A közös könyvtári és levéltári SZMR és a mellékletét képező Könyvtárhasználati Szabályzat 
módosítását a bevételi kötelezettség és az Egyetemi Levéltár SZMR-jével való harmonizáció 
tette szükségessé. Külön mellékletbe került a könyvtár- és levéltár használati szabályzat, és 
elkészítettük a Campuson készült szakdolgozatok, disszertációk könyvtári és levéltári 
nyilvántartására vonatkozó szabályzatát is. A szabályzatok jóváhagyása 2014-ben várható. 

MTMT 

2014. március 31-e a határideje az egyetemhez tartozó szerzők 2007-2013 között keletkezett 
publikációinak és az ezekhez a publikációkhoz tartozó idézők hitelesítésének. 

Az egyetemi Intranetből/Publikációs adatbázisból az MTMT adatbázisába migrált adatok 
tisztítását, korrekcióját a meglévő munkája mellett folyamatosan végezte könyvtárunk 
három munkatársa, mint intézményi adminisztrátor, együttműködve a Központi Könyvtár 
munkatársaival. A Budai Campus oktatóinak, kutatóinak személyes konzultációk keretében 
nyújtottak segítséget. A bevitt adatokat ellenőrizték és hitelesítették. 

 

http://efkl.uni-corvinus.hu/index.php?id=44170&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18338&cHash=8d21853a55cb22f881daca6d943d5782
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RENDEZVÉNYEK 

Két nagyszabású kiállítást rendeztünk a Könyvtárban a tavaszi és az őszi félévben. 

 A Campus Probocskai Endre professzor születésének 100. évfordulójára rendezett 
szoboravató ünnepségéhez kapcsolódva állományunk irat-, fénykép és könyvanyagából 
készítettünk egy emlékkiállítást Probocskai 100 címmel. A szobor finanszírozása az 
egyetemi polgárok, magánszemélyek adományából történt, melyet a felső kert szabadtéri 
Pantheonjában helyeztek el. 

A Probocskai 100 emlékkiállítás dokumentálása a honlapunkon. 

Probocskai Endre professzorhoz kapcsolódó cikkek a blogunkon. 

 Az olasz-magyar kulturális évad keretében állományunk olasz nyelvű, illetve olasz témájú 
dokumentumaiból tematikus kiállítást rendeztünk A mi Itáliánk, La nostra Italia címmel az 
őszi félévben. A kiállítás megnyitójára a Pesti Campus olasz nyelvi lektorát, nyelvtanárait 
és a magyarországi olasz képviseletek munkatársait is meghívtuk. 

A mi Itáliánk, La nostra Italia kiállítás dokumentálása blogunkon. 

A mi Itáliánk, La nostra Italia kiállítás megjelenése a Facebook közösségi oldalán. 

 Folytatódott a Beszélgetések a könyvtárban alumni sorozatunk, melynek ez évi meghívott 
vendége Alföldy Gábor okl. táj- és kertépítész mérnök volt, aki jelenleg a Forster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Történeti Kertek Osztályának 
vezetője. 

Beszélgetések a könyvtárban est dokumentálása honlapunkon. 

Beszélgetések a könyvtárban est megjelenése a Facebook közösségi oldalán. 

Beszélgetések a könyvtárban est dokumentálása blogunkon. 

 A Campus tankönyvbörzéje az őszi félévtől Könyvtárunkba költözött, ezzel is erősítve a 
könyvtár agora szerepét. 

Tankönyvbörze megjelenése a Facebook közösségi oldalán. 

http://efkl.uni-corvinus.hu/index.php?id=44170&tx_ttnews%5btt_news%5d=16276&cHash=6bd3fcc67b4c03a9809c818ba6a61836
http://entzkonyvtar.wordpress.com/2013/05/23/probocskai-100/
http://entzkonyvtar.wordpress.com/2013/10/31/a-mi-italiank-la-nostra-italia-2/
https://www.facebook.com/amiitaliank
http://efkl.uni-corvinus.hu/?id=44170&tx_ttnews%5btt_news%5d=17522&L=1
https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6nyvt%C3%A1ri-besz%C3%A9lget%C3%A9s-Alf%C3%B6ldy-G%C3%A1bor-t%C3%A1j%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sszel-2013-nov-11-%C3%A9n-1630t%C3%B3l/1399283233641971
http://entzkonyvtar.wordpress.com/tag/alfoldy-gabor/
https://www.facebook.com/events/598083163605057/
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A LÉTSZÁM ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA 

A Budai Campus kezdeményezésére 2013-ban három dolgozótól kellett megválnunk 
gazdasági okokból. Így a könyvtár már nem alkalmaz informatikust, a feladat nagy része a 
Budai Campus PC Támogatási és Oktatástechnikai Osztályán dolgozó munkatársakhoz került. 
Egy nyugdíjas kollégán kívül az olvasószolgálat munkáját erősítő, új könyvtárosi státuszra egy 
éve felvett kollégától kényszerültünk megválni. A munkaköröket az állományrevízióhoz és a 
rekatalogizáláshoz igazodva alakítottuk át. 

A Budai Campus területhasználatának racionalizálása érdekében januárban a „K” épületből a 
könyvtár épületrészébe költözött a Campus Nyelvi Központja. Három munkaszobát adtunk át 
a nyelvtanároknak, valamint a nyilvános térben a tanulószobát, oktatási célra. Ezzel a 
változtatással a könyvtár területhasználata a felső szinten 13 %-kal csökkent. A többi 
különteremben folyó tanórák mellett nyelvi órák és szakfordító képzés is folyik. A két egység 
zökkenőmentesen folytatta munkáját a tavaszi félévben. Az összeköltözés negatívumaként a 
számítógépes kisterem használata említhető: a tanórák miatt a könyvtárhasználók 35 %-kal 
kevesebbet jutnak a számítógépekhez, mint korábban. 

 

 ÁLLOMÁNYREVÍZIÓ 

Az állomány költöztetése, elrendezése, az apasztás és az RFID taggel való felszerelést 
követően 2013 márciusában elkezdődött a Szüret utcai könyvtári állomány teljes körű, 
folyamatos revíziója. A BCKT által jóváhagyott ütemterv alapján a revízió 2013-ban az 
időszaki kiadványok számbavételével kezdődött. Az állományrevízió második, befejező 
fázisában a tanszéki letéti könyvtárak kerülnek sorra. A revíziót a szolgáltatások és a 
feldolgozó munka mellett, mint háttérmunkát végezzük. 
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I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2013-BAN 

1. GAZDÁLKODÁS  

Fenntartói finanszírozás 

A Budai Campus által fenntartott könyvtár és levéltár működésére 16,3 millió forint 
fenntartói támogatást kapott. A belső ellenőrzés az egyetem szolgáltató egységeinél a 
tavaszi félévben tartott rendkívüli belső ellenőrzése során a 2013. évi költségvetést kirívóan 
magasnak találta. Ennek oka a Budai Campus EISZ adatbázis önrészének drasztikus 
növekedése volt, mely 2013-tól könyvtárunk költségvetésében jelenik meg. A levéltár 
továbbra sem rendelkezik külön költségvetéssel. 

Pályázatok 

Az őszi NKA pályázati ciklusban két restaurálási pályázatot nyújtottunk be: az egyediben a 
Bock Kreuterbuch és a Lippai Calendarium Oeconomicum, a csoportosban 9 cím 11 
kötetének restaurálása szerepelt. Első körben a csoportos pályázatunk nyert 450 ezer 
forintot, mely a kért összeg 85 %-a. Az év végén az egyedi pályázatunk is kapott támogatást, 
350 ezer forintot, de ez a kért összeg 55 %-a csupán. Az elnyert 800 ezer forint utalása a 
következő évben várható. A restaurált dokumentumok kiválasztásában döntő szempont volt 
a 2014. évi jubileumi kiállításra való előkészület.  

Saját bevétel 

Az Egyetem 2013-ban 3 millió forint bevételi kötelezettséget írt elő könyvtárunknak. Ez az 
előző évi bevétel hatszorosa. A bevétel növelése érdekében az őszi félévtől új könyvtári 
díjakat vezettünk be a BCKT döntése értelmében, a hallgatói javaslatok figyelembe vételével. 
Ennek értelmében megszűnt a saját hallgatók ingyenes könyvtári tagsága: minden hallgató 
egy képzési ciklus (BSc, MSc, PhD) alatt egyszeri 2 ezer forint regisztrációs díj befizetése 
ellenében kap olvasójegyet.  

A könyvtári tevékenységekből és a reprográfiai szolgáltatásból befolyó 778 ezer forint 28 %-
kal magasabb, mint az előző évben. 

Kiadások 

Könyvtári és tanszéki könyv és folyóirat beszerzésre 2013-ban 8,8 millió forintot költöttünk, 
melyből a tanszéki keret 6,2 millió forint. Ezek a számok minimálisan térnek el a tavalyi 
beszerzési összegektől. 

A kiadások között a legnagyobb változást, 300 %-os növekedést, az EISZ önrész jelentette. 
Ennek oka a Science Direct adatbázis önrészének drasztikus emelkedése volt. A Complex 
Jogtár és az Online Szabványkönyvtár előfizetését 2013-ra nem újítottuk meg. A HunTéka 
esetében a szoftvertámogatás mellett, ettől az évtől, költségként jelentkezik az RFID 
rendszertámogatási szolgáltatás díja is.  
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A működési kiadások a felére csökkentek, de ez bizonyos állagmegóvó munkák 
elhalasztásából is származik. 

2. SZEMÉLYZETI POLITIKA 

A létszámleépítés következtében a könyvtári állomány tíz főre csökkent, a levéltárvezetővel a 
teljes létszám tíz fő volt az év végén.  

Két önkéntes segítette munkánkat és egy segédkönyvtáros hallgató töltötte könyvtárunkban 
szakmai gyakorlatát.  

Előkészületeket tettünk Darabosné Maczkó Beáta informatikus könyvtárosi egyetemi 
tanulmányainak (ELTE MA képzés) 2014. évi megkezdéséhez. 

Nyelvet jelenleg egy fő könyvtáros tanul, nem intézményi keretek között. 

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

1. ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁS  

Könyvek  

Állományunk 2013-ban 1.087 egységgel gyarapodott 6,3 millió Ft értékben. A raktári anyag 
és a tanszéki letéti állomány folyamatos apasztása során 4.277 kötet könyvet töröltünk 223 
ezer Ft értékben, így a könyv, egyéb és elektronikus dokumentumok száma 2013. 
december 31-én 235.405 tétel volt. Az állomány további csökkentése folytatódik a 
szisztematikus apasztás miatt a következő évben is. 

A különböző forrásból származó beszerzések közül egyedül az ajándék növekedett; a vétel, 
csere és kötelespéldány jelentősen csökkent. Az ajándék tavalyi növekedését a Márai-
program kötetei eredményezték. 

 

 

 

Az Acta Horticulturae 2012. évi hiányait pótoltuk. A kimaradást a kiadó ISHS cég 
adminisztratív hibája okozta. Az ISHS kiadó a legújabb köteteket már csak elektronikusan 
jelenteti meg. A magyar könyvbeszerzés alacsony volt, mert az év végén szereztünk be 
fontos jegyzeteket és tankönyveket, melyek számláját 2014-ben fizetjük ki, így adatai a jövő 
évi statisztikában jelennek meg. A tanszéki magyar és külföldi rendelésben nem volt lényeges 
változás az előző évhez képest. 

A diplomamunkák elektronikus feltöltése nem volt zökkenőmentes, mert nem állt elegendő 
tárhely a rendelkezésünkre.  

Könyvtárunk 2013-ban 100 ezer forint ODR támogatást kapott, melyet a következő év első 
felében fordítunk könyvek beszerzésére. 
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Gyűjteményünk a 2004-ben elhunyt ampelológus, szőlőnemesítő Kozma Pál hagyatékával 
gazdagodott. Kozma Pál 1959-1971-ig volt a Szőlészeti Tanszék vezetője, 1965-1971-ig a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektora. 

A Mezőgazda Kiadótól a 2013-ban megjelent könyveket a következő év elején küldik meg 
számunkra. 

Szakterületünk magyar nyelvű könyveinek átlagára 2013-ban 6.100 forint volt, a külföldieké 
23.200 forint. A magyar címek esetében folyamatos emelkedés figyelhető meg. 

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

Időszaki kiadványok 

A könyvtári állományba vett időszaki kiadványok száma 124 kötettel gyarapodott. Az 
állomány revíziója közben, leltárközi selejtezés során, további apasztásra kerül sor a hiányos 
sorozatok megszüntetése érdekében. A felszabaduló helyet a tanszékről visszaadott 
évfolyamok elhelyezésére tartjuk fenn. 

A Budai Campus 2014. évi külföldi folyóirat állománya 32 %-kal csökkent. A magyar folyóirat 
állományban meg tudtuk őrizni a szakterület legfontosabb címeit. 

Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére 4,5 millió Ft-ot, az EISZ adatbázisok 
eléréséhez 14,5 millió Ft önrészt fizettünk ki az év során. Az EISZ önrész 2013-tól teljes 
egészében a könyvtár költségvetésében szerepel. 

A magyar folyóiratok átlagára 2013-ban 10.400 forint, a külföldieké 109.000 forint volt. A 
könyvekhez hasonlóan a folyóiratok ára is a magyar címek esetében emelkedett. 

 

   

 

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



10 

 

2. SZOLGÁLTATÁSOK 

Olvasószolgálat 

A beiratkozott olvasók száma 12.474 fő volt, ebből 7.617 fő az aktív használó. A három karra 
beiratkozott összes hallgató 85 %-a rendelkezett könyvtári tagsággal az év során.  

A könyvtári és tanszéki könyvtári helyben használati alkalmak száma 66 ezer, a könyvtári 
gépeken az internethasználat 26 ezer, távhasználat száma 82 ezer, mely a telefon, e-mail, 
OPAC és honlap megkereséseket jelenti. A könyvtárhasználati adatok becslésen alapulnak, 
alkalmankénti mintavétel alapján számoljuk ki. A kölcsönzött dokumentumok száma 81 ezer 
kötet volt, mely megegyezik az előző évivel. 

Az őszi félévben végeztük el a számítógéphasználat és a belépők számának vizsgálatát, 
melynek alakulását a következő grafikonok mutatják: 
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A látogatottság heti eloszlása a hallgatók óralátogatásai szokásával korrelál: csütörtöktől 
fokozatosan csökken. A szombati nyitva tartásunk haszonélvezői inkább a külső használók, 
míg korábban a levelezős hallgatók voltak. 

A látogatottságon az állomány korszerűsítésével, a felhasználóképzés modern formáinak 
rendszeresítésével és az érdeklődésre számot tartó rendezvényekkel tudunk javítani. Lassan 
kifutnak azok a hallgatói évfolyamok, amelyek negatívumként élték meg a könyvtár 
elköltözését a központi épületből, az újonnan érkező hallgatóknak pedig már természetes, 
hogy a Budai Campus pavilonszerű épület együtteseinek egyike a könyvtár, amely így 
fokozatosan válik a Campus egyik népszerű tanuló és közösségi terévé. 

A Nyelvi Központ órái mellett más tantermi órák is folynak a kistermekben, így a könyvtár az 
új helyén fokozatosan válik a Campus egyik népszerű tanuló és közösségi terévé.  

Felhasználóképzés 

Az év során 18 alkalommal tartottunk a tanszékek konzulens tanárainak kérésére szakkörös 
hallgatóknak szakirodalom keresésről, a könyvtárban igénybe vehető elektronikus 
információforrásokról összefoglaló előadást 620 fő részére.  
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Könyvtárközi kölcsönzés 

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

 

 2011 2012 2013 

Adott dokumentum/beérkezett kérés 109 115 160 

       eredetiben 34 53 84 

       elektronikus formában 52 62 47 

Kapott dokumentum/ Küldött kérés 51 42 56 

       eredetiben 21 25 26 

       elektronikus formában 18 17 29 

 

A könyvtárközi kölcsönzés elmúlt háromévi adatainak összehasonlításakor megfigyelhető, 
hogy nőtt az eredetiben kért dokumentumok, elsősorban könyvek száma. Az elektronikus 
továbbítás a folyóirat cikkek esetében jellemző, ennek száma csökkent. A rekatalogizálás 
során 2.394 művel bővült az online katalógusunk. Az így feltárt művek online láthatósága 
miatt a keresettségük is nő. A retrospektív feldolgozó munka 35 %-kal nőtt a tavalyihoz 
képest, ami azért jó eredmény, mert két elbocsátott munkatárs is részt vett az előző évben a 
rekatalogizálásban, így csökkenő létszám mellett tudtuk növelni a feldolgozott címek számát. 
A rekatalogizálás során a Huntéka adatbázisba feldolgozott anyag kétharmada az új 
gyarapodásnak. 

Dokumentum-szolgáltatás 

A kölcsönzőben elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló géppel készített másolatok száma 
folyamatosan csökken: az év során 11 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. A nyomtatott és 
szkennelt oldalak száma 3 ezer db volt. 

Kiadványcsere 

A Budai Campus ebben az évben sem nem adott ki olyan dokumentumot, amit a partner 
intézményeknek csere kiadványként el tudtunk volna küldeni. Cserepartnereinktől ennek 
ellenére 21 féle periodikumot kaptunk, melyek gazdagították gyűjteményünket. A The 
Garden című szakfolyóiratért a Kertgazdaság egy példányát küldjük cserébe. 
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Szakinformációs szolgáltatások 

EISZ 

2013-ban a Könyvtár az alábbi adatbázisok szolgáltatását biztosította a Budai Campus 
számára: 

 Akadémiai folyóiratcsomag 

 Science Direct 

 Scopus 

 Springer Link 

 Web of Science 

 EBSCO adatbázisok 
 
A Complex Jogtár könyvtári előfizetése 2013-ban megszűnt, de az egyetemi polgárok egész 
évben használhatták az adatbázist.  

A statisztikai adatokat a 7. számú melléklet tartalmazza. 

Számítógépes szolgáltatások 

HunTéka – RFID 

A HunTéka szoftvertámogatásban 2013-tól az RFID rendszertámogatási szolgáltatás költsége 
is megjelent. Az egyik kézi RFID olvasó cseréjében sikerült az év végére megállapodnunk a 
Monguz Kft. munkatársaival.  

2013-ban kezdtük el a régi könyvgyűjteményünk feldolgozását az online katalógusba. Ezzel a 
régi, kertészeti és borászati állományunk is láthatóvá és kereshetővé válik a MOKKA-ODR 
katalógusban is. Az érdeklődést mutatja, hogy könyvtárközi kölcsönzésben már több újonnan 
feldolgozott művet szolgáltattunk. 

Augusztusban az Élelmiszertudományi Kar régi szakdolgozatainak, diplomamunkáinak 
adatbázis javítását végeztük el a kar kérésére, így lehetőség nyílik a több szempontú 
keresésre. 1972 és 2013 közötti időszakból könyvtárunk Huntéka adatbázisában 4.340 db 
szakdolgozat és diplomamunka található, melyeket egyetemünk Élelmiszertudományi Karán 
végzett hallgatók írtak. 

Matarka 

A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek adatbázisába internetes alkalmazás 
keretében 2013-ban összesen 871 db cikket rögzítettünk: 

 4D : Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat: 32 db 

 Dísznövény kereskedelem. Kertészet és szőlészet melléklete: 42 db 

 Kertészet és szőlészet: 797db 
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Mokka 

A feltöltött rekordok száma 2013-ban 9.066 volt. A MOKKA adatbázisban eddig 29.287 
dokumentumunk bibliográfiai leírása szerepel.  

A feltöltött rekordokról e-mailben érkező hibajelentések alapján folyamatosan javítottuk a 
jelzett hibás HunTéka rekordokat.  

Oktatás - Tréningek 

Könyvtári tréningek 

A szakkörös hallgatók számára tíz tanszék kért tréninget 210 fő részére. 

A könyvtári dolgozók számára belső továbbképzést tartottunk nyolc alkalommal. A képzés 
célja a könyvtárosok adatbázis használati ismereteinek aktualizálása volt. Minden olyan 
magyar és külföldi adatbázis sorra került, melyek könyvtárunk használói számára a 
tájékoztatás során fontosak. 

Szakirodalmi adatbázis bemutatók  

Az év során két alkalommal szerveztünk szakirodalom keresési tréninget külső előadóval a 
Budai Campus oktatói, kutatói és hallgatói számára: 

 A világ rangos nemzetközi szakfolyóiratait feldolgozó Web of Science adatbázist Tóth 
Szász Enikő, a Thomson Reuters szakoktatója mutatta be 2013. február 5-én. 

 A szabad hozzáférésű dokumentumokat, szolgáltatókat, a Mendeley ingyenes hivatkozás 
kezelő programot Kmety Andrea, az Elsevier kiadó munkatársa mutatta be 2013. 
november 25-én. 

Az oktatásra vonatkozó statisztikai adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 
 
A publikációk áttöltése a Corvinus Egyetem adattárából 2013. április 16-án fejeződött be. A 
Budai Campus három karának adatai: 

 
Élelmiszertudományi kar: 4.955 publikáció 

Kertészettudományi kar: 6.416 publikáció 

Tájépítészeti Kar:1.586 publikáció 

Könyvtárunk három munkatársa intézményi adminisztrátorként a következő határidős 
feladatokat végezte az adatbázisban 2013-ban:  

 A Budai Campuson OTKA pályázatot benyújtó oktatók adatbázisban szereplő 
közleményeinek ellenőrzése, láttamozása. Határidő: február 6-a volt. 
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 A doktori iskolákat az őszi akkreditációs ellenőrzése során az új kormányrendeletnek 
és a MAB határozatoknak megfelelően az MTMT alapján vizsgálják. A publikációk 
MTMT-be történő feltöltésének határideje: 2013. szeptember 6-a volt. A 
közlemények karbantartásával, az ODT adatbázisba történő átemeléssel kapcsolatban 
e-mailben kért konzultációt 14 oktató, személyes konzultációt 18 oktatónak 
tartottunk. További tréninget szerveztünk a Rovartan Tanszék, a Növénytani Tanszék 
és a Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék tanszékvezetői és oktatói számra. 
 

 2014. március 31-e a határideje az egyetemhez tartozó szerzők 2007-2013 között 
keletkezett publikációinak és az ezekhez a publikációkhoz tartozó idézők 
hitelesítésének. 

Az adatbázis folyamatos karbantartást igényel, mivel pályázatokhoz, ösztöndíjakhoz, 
védésekhez az MTMT-ben rögzített adatokat veszik figyelembe.  

3. KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT  

Könyvtárunk hálózati központja a Campus 35 tanszéki letéti könyvtárának. A Budai Campus 
épületeiben szétszórtan elhelyezkedő tanszékeken helyben elérhető szakirodalom 
hagyományosan fontos része az oktatásnak. A tanszéki könyvanyagot 1992 óta, a gépi 
feldolgozás kezdetétől tartalmazza az egységes online katalógus. A letéti könyvtárak 
maximálisan együttműködnek a könyvtárközi kölcsönzésben tőlünk kér dokumentumok 
szolgáltatásában. A tanszéki revízió és a tanszéki könyvtárak korszerűsítése, a teljes 
állományrevízió második fázisaként, a 2014-2016. évi stratégiai tervünkben fog szerepelni. 

Az év során a Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék kérte a tanszéki letéti állomány 
apasztását a tanszéki könyvtáros nyugdíjba vonulása miatt. 

A számszerű adatokat a 2-4. sz. mellékletek tartalmazzák. 

4. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

Testületi tevékenység 

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

Az MFLSZ 2013. március 6-án tartotta tisztújító közgyűlésén Osváth Zsolt levéltárvezetőt a 
Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség alelnökévé választották. Megbízatása 4 évre szól. 
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A levéltárvezető továbbra is tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének (MLE) és az MLE 
Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójának. Tanácskozási jogú állandó meghívott tagja az 
MTA Egyetemtörténeti Albizottságának (a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság magyar 
nemzeti bizottsága).  

Rendezvények, fontosabb események 

Január 18-án hirdettük ki a rajzverseny győzteseit a Kertművészeti Tanszéken. A három 
díjazott: Tóth Evelin Enikő, Balogh Fanni és Bujdos Ágnes. A blogunk arculatát Tóth Evelin 
Enikő tervei alapján alakítottuk át. A jelentés borítóján Bujdos Ágnes rajza szerepel. 

Április 15-29-e között három alkalommal vettek részt könyvtári órán az ELTE BTK Könyvtár- 
és Információtudományi Intézet informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatói Boda 
Gáborné Köntös Nelli egyetemi tanársegéd vezetésével. A Környezettudományi és 
agrártudományi tájékoztatás című kurzusuk keretében a hallgatók megismerhették 
szakterületünk hazai és külföldi, hagyományos és elektronikus információforrásait. 

Szeptember 12-én a tankönyvbörzét az őszi félév elején, tartotta a Campus HÖK a Könyvtár 
kölcsönzőjében. A Könyvtár, mint új helyszín kiválóan debütált, sok hallgató talált új gazdát 
jegyzetének. 

A Szőlő – Bor – Termesztés – Fogyasztás – Társadalom c. könyv bemutatóján  szeptember 25-
én Osváth Zsolt, mint a kötet egyik szerzője vett részt Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. 

Október 11-én látogatást tettünk a Nyakas Pincészetben Tökön. A Pincészet szakmai 
igazgatónője Nyúlné Dr. Pühra Beáta Egyetemünk Élelmiszertudományi Karán végzett és 
2011-ben a Beszélgetések sorozatunk vendége volt. 

November 11-én a könyvtár olvasótermében tartottuk a „Beszélgetések a könyvtárban” 
sorozatunkat. Vendégünk Alföldy Gábor okleveles kert- és tájépítész mérnök volt. 

December 6-án a Könyvtári Tanács szokásos évi ülésén tájékoztattuk a dékán-helyetteseket 
és a Campus HÖK képviselőit a könyvtár aktuális feladatairól és terveiről. 
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Publikációk 

Osváth Zsolt: Emlékeim szeretve tisztelt apósomról...” – egy eddig ismeretlen 
visszaemlékezés Entz Ferencről. In: Szőlő – Bor – Termesztés – Fogyasztás - Társadalom. 
Szerk.: Muskovits Andrea Anna. Agroinform Kiadó, Bp., 2013. p. 448-453. 

Osváth Zsolt: Az intézménytörténet kutatás helyzete a Budapesti Corvinus Egyetem Budai 
Campusán. Tanulmányok a természettudományok, a technika- és az orvoslás történetéből. 
Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A tudomány-, 
technika- és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása. (a 2012. évi ankét 
anyaga). Szerk.: Dr. Vámos Endréné dr. Vigyázó Lilly DSc – Dr. habil Vámos Éva. Budapest, 
2013. p. 91-99. 

Tudományos ismeretterjesztés 

Megyeriné Viola Andrea - Osváth Zsolt: „Történész szerettem volna lenni”. A BCE Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár Probocskai Endre születésének 100. évfordulójára rendezett 
emlékkiállítása. In: Kertgazdaság. 45. évf. 3. sz. 2013. p. 85-87. 

Kiállítások 

A könyvtár és a levéltár 2013-ban két közös kamara kiállítást rendezett:  

- május 27-én a Probocskai 100 címmel 

- október 24-én a La nostra Italia címmel. 

 
2013-ban a könyvtár internetes megjelenésének erősítésére, a programok szervezésére, 
népszerűsítésére létrehoztuk Facebook profilunkat.  
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III. SZAKLEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

1. A SZAKLEVÉLTÁR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 

A 2013-ban szaklevéltárrá nyilvánítása 20. évfordulóját ünneplő Levéltár, alapítása óta 
változatlan szervezeti keretek közt működik. 

A Levéltár fenntartójának pénzügyi helyzete 2013-ben sem tette lehetővé a Levéltár jelenlegi 
raktári tároló kapacitásának bővítését, így 2013-ban sem tudta ellátni közlevéltári 
jogállásából fakadó kötelező, levéltári jogszabályokban rögzített egyik alapfeladatát, a 
maradandó értékűnek minősülő levéltárérett iratok átvételét.  

Az iratok állományvédelmi előírásoknak megfelelő megőrzését, az említett férőhelyhiány 
mellett, a raktári klímaberendezés karbantartásának elmaradása is negatívan érinti. 

A Levéltár személyi ellátottsága 1993-ban történt megalapításától kezdődően változatlan. A 
napi feladatokat a – korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is 1 fő levéltáros, levéltárvezető 
látja el.  

2. A BUDAI CAMPUSON MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK IRATKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

Az iratkezelés ellenőrzését (szervellenőrzés) a Levéltár 2013-ban is összekapcsolta az irattári 
iratátadások során felmerülő levéltári feladatok elvégzésével. 2013-ban 7 iratkezelést végző 
szervezeti egységnél történt meg ilyen módon a szervellenőrzés. 

Az önálló iratkezelést végző szervezeti egységek részére a Szaklevéltár az iratkezelési munka 
egyes kérdéseit érintő tanácsadással áll a szervezeti egységek rendelkezésére. Ennek a 
szolgáltatásnak a keretében a 2013. évben 15 esetben, 7 szervezeti egységnek nyújtottunk 
ilyen jellegű segítséget. 

3. ANYAGGYARAPODÁS, IRATRENDEZÉS, BELSŐ SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 

A raktározási problémák miatt a levéltári állomány gyarapítására 2013-ban csak igen 
minimális mértékben nyílt lehetőség. A BCE Budai Campus elődintézménye, a Kertészeti és 
Élelmiszeripar Egyetem neves oktató- és tudós egyénisége, id. Dr. Vukov Konstantin 
professzor munkásságát és tanulmányait reprezentáló tárgyi és írásos dokumentum anyagot 
ajándékozott az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárnak fia, ifj. Dr. Vukov Konstantin, a BCE 
Tájépítészeti Kara tanszékvezető egyetemi docense. A gyűjtemény tudomány- és 
intézménytörténeti szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír.  

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárnak közlevéltári jogállásából fakadó kötelező feladata 
külső (kutatói) és belső levéltári segédletek éves frissítése. Ennek a feladatának a 
Szaklevéltár 2013-ban is eleget tett. 
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4. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT   

A kutatási szokások évek óta tapasztalható változását jól példázza, hogy bár személyesen 
2013-ban egy kutató sem vette igénybe a levéltárat, e-mailben 16 kutatónak nyújtottunk 
tájékoztatást, összesen 27 esetben. A Levéltár stratégiai célja, hogy bár alkalmazkodni kíván 
a változó szokásokhoz, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a kutatók személyesen is 
felkeressék a levéltárat. 

A kutatatói jellegű adatszolgáltatás kertében 2013-ban 9 oldalnyi másolatot adtunk ki. A 
2013. évben a Szaklevéltárban őrzött dokumentumokból 25 estben szolgáltattunk ügyviteli 
jellegű információkat ügyfeleink részére. 

5. SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS 

Az egyetemen működő két Szaklevéltár 2013-ban is folytatta a magyarországi felsőoktatási 
intézmények által a kezdetektől 1948-ig kiadott képesítő és doktori okleveleit feltáró 
forrásanyag gyűjtését és feldolgozását.  

A BCE szaklevéltárai közti együttműködés új elme volt 2013-ban, a tervezett állandó 
egyetemtörténeti kiállítás előkészítésében való közös részvétel. A kiállítás várhatóan 2014-
ben nyílik meg, az előkészítő munkák koordinátora Zsidi Vilmos, a BCE Egyetemi Levéltára 
vezetője. 

A Szegedi Tudományegyetem Levéltára bevonta a mai szegedi tudományegyetem és 
jogelődei történetét feltáró kutatómunkába a Levéltár vezetőjét is, mint felsőoktatás 
történettel foglalkozó kutatót. 

A levéltárvezető tagja volt a XVII. Szlovák Levéltári Napok rendezvényein résztvevő magyar 
levéltári küldöttségnek a Pozsonyi Koméniusz Egyetemen. A tudományos konferencián – az 
öt felkért magyar előadó egyikeként – Osváth Zsolt levéltárvezető is előadást tartott. 

6. LEVÉLTÁRI SZAKFELÜGYELET 

A levéltári szakfelügyelet átszervezése miatt a Levéltár közlevéltári feladatkörben végzett 
tevékenységének a korábbiakhoz hasonló éves ellenőrzésre 2013-ban nem került sor. 

7. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

Budapest Főváros Levéltára felkérte a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetséget, hogy 
vegyen részt a kollektív döntéshozó testületek ülései jegyzőkönyveinek digitalizálását célzó – 
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma támogatásával megvalósuló – pályázati 
programban. Az MFLSZ a fenti pályázati programba „A magyarországi felsőoktatási 
intézmények 1945/46-1962/63. tanévek közti testületi ülési jegyzőkönyvei digitalizálása” 
részprojekttel kacsolódik be. Ennek az MFLSZ intézményi tagjaként az Entz Ferenc Könyvtár 
és Levéltár is részese. A pályázati konzorciumban az MFLSZ-t – elnökségi határozat alapján – 
az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltárvezetője, mint az MFLSZ alelnöke képviseli. Ebből 
következően ő a pályázati részprojekt koordinátora is. 



20 

 

 „A magyarországi felsőfokú oktatási intézmények hallgatói adatbázisa” létrehozását kitűző 
– az MTA Egyetemtörténeti Kutató Csoportja által összefogott és szintén a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjteményi Kollégiuma pályázati támogatásával megvalósuló – projektben az Entz 
Ferenc Könyvtár és Levéltár ugyancsak konzorciális partnerként vehet részt. 

8. ELŐADÁSOK ÉS OKTATÁS 

A levéltár vezetője Osváth Zsolt 2013-ban több előadást tartott különböző szakmai 
konferenciákon és az egyetemi oktatás keretein belül is:  

Osváth Zsolt - Zsidi Vilmos: Magyarországi felsőoktatási oklevelek 1775-1948. Konferencia 
előadás a XVII. Szlovák Levéltári Napokon. Pozsony, 2013. 

Osváth Zsolt: Diákvédelem Kolozsvártól Szegedig. Források Szandtner Pál és Buday Árpád 
professzorok irathagyatékából. Előadás az SZTE Levéltára által rendezett „Kolozsvár – 
Budapest – Szeged. Egyetemünk fél évszázada (1872-1921)” c. egyetemtörténeti 
konferencián. SZTE, 2013. 

Osváth Zsolt: Mester és tanítványai. Benkhard Ágost festőművész és tanítványai. Előadás a 
Pécsi Tudományegyetem Levéltára 2013. évi jubileumi X. levéltári napi konferenciáján. 

Osváth Zsolt: A Budapesti Corvinus Egyetem 150 éves Budai Campusának épített öröksége. 
Előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar „Kertészettörténet” c. 
tantárgy MSc hallgatóinak, 2013. 

Osváth Zsolt: „Architecthistory of BCU Budai Campus”. Előadás: a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Kar „Kertészettörténet” c. tantárgy MSc hallgatóinak, 2013. 
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IV. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKATERVE 
 

Feladat Felelős Határidő 

A könyvtár 2014-2016. évre szóló stratégiai 
tervének elkészítése 

igazgató első félév 

Új SZMR  igazgató első félév 

Az oktatók tudományos munkájának 
támogatása, segítség nyújtása a habilitációs 
folyamatban. MTMT adatbázis építése.  
MTMT tréningek a tanszékeken. 

MTMT adminisztrátorok folyamatos 

A könyvtár képzési kínálatának átalakítása a 
kérdőíves felmérés alapján: 

1. Szakdolgozat megírásához segítséget 
nyújtó 2*90 perces tréning. Tananyag 
kidolgozása. 

2. Online szakirodalmi források bemutatása: 
Elektronikus Információszolgáltatást (EISz), 
EBSCO, Egyetemi repozitóriumok. 4 tréning 
alkalmanként 2*45 percben. 

informatikus könyvtáros 

 

 

 

őszi félév 

 

 

tavaszi és őszi 
félév 

 

 

Egyetemi előadások tartása a Kertészet-
tudományi Kar „Kertészettörténet” c. 
tantárgya keretében. 
 

levéltárvezető tavaszi, őszi félév 

A Szakirodalom jegyzék feltöltése a blogon, 
az anyag aktualizálása félévenként.  

feldolgozás vezetője folyamatos 

Adatbázis bemutatók. informatikus könyvtáros folyamatos 

Állományrevízió az ütemtervnek 
megfelelően. 

igazgató folyamatos 
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Pályázati tevékenység. igazgató, levéltárvezető folyamatos 

Intézményi évfordulóhoz kapcsolódó 
kiállítás, könyvbemutatók, tematikus 
kiállítások, könyvtári beszélgetések 
szervezése. 

igazgató, levéltárvezető folyamatosa 

Részvétel a BCE Egyetemtörténeti Állandó 
Kiállítása szervező munkálataiban. 

levéltárvezető folyamatos 

Részvétel a Matarka adatbázis építésében. informatikus könyvtáros folyamatos 

Éves értekezlet a tanszéki könyvtárosok 
részére, tanszéki könyvtári 
adatnyilvántartás aktualizálása. 

osztályvezetők első félév 

Rekatalogizálás az ütemtervnek 
megfelelően. 

feldolgozás vezetője folyamatos 

Részvétel „A magyarországi felsőoktatási 
intézmények 1945/46-1962/63. tanévek 
közti testületi ülési jegyzőkönyvei 
digitalizálása” konzorciális pályázatban. 

levéltárvezető folyamatos 

Részvétel „A magyarországi felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói adatbázisa” 
konzorciális pályázatban. 

levéltárvezető folyamatos 

A munkatársak folyamatos továbbképzése. 
igazgató, informatikus 
könyvtáros 

folyamatos 
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MELLÉKLETEK 
 

1. SZ. MELLÉKLET - GAZDÁLKODÁS 

Bevételek 

 

Bevétel megnevezése Ft 

Fenntartói dologi támogatás  16 295 000  

2013-ban beérkezett pályázati támogatás 0 

Saját működési bevétel előző évi maradvánnyal 2 741 579 

Tanszéki keret tanszéki dokumentumok és adatbázisok 
beszerzéséhez     

6 223 473 

Bér és járulékok Cafetéria nélkül 35 130 000 

Összesen 60 590 656 

 

Kiadások 

 

Kiadás megnevezése Ft  

Könyvbeszerzés   4 326 771 

Folyóirat beszerzés  
Magyar: 617 133,-Ft 

4 450 012 
Külföldi: 3 832 879,-Ft 

EISZ önrész 14 540 194  

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás  1 118 677 

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 

1 262 113 

 Munkabér + járulékok 35 130 000 

Összesen  60 827 767 
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 2. SZ. MELLÉKLET - A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÁLLOMÁNYA 2013. DECEMBER 31-ÉN 

 

 Könyv 
Időszaki 
kiadvány 

Kartog-
ráfiai 

Audio-
vizuális 

Elektro-
nikus 

Egyéb 
Összesen 

(db) 

Állomány 2012. 
dec. 31-én 

172 538 46 378 1 150 60 387 64 460 284 973 

Gyarapodás 
2013 

778 124 - - 266 43 1 211 

Csökkenés 
2013 

4 277 - - - - - - 4 277 

Állomány  
2013.dec. 31-én 

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

 

Állománycsökkenés 

 

Dokumentumtípus Db Ft  

Könyv 4 277 223 051 

Időszaki kiadvány - - 

Összesen 4 277 223 051 
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3. SZ. MELLÉKLET - KÖNYVGYARAPODÁS  

a tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt 

 

 Vétel Ajándék Csere Köteles Összesen 

Magyar (db) 51 486 0 372 909 

Külföldi (db) 169 2 0 7 178 

Összesen 220 488 0 379 1 087 

 

A vétel megoszlása 

 

 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

db Ft db Ft Db Ft 

Magyar 6 92 682 45 218 739 51 311 421 

Külföldi 58 1 357 233 111 2 570 592 169 3 927 825 

Összesen 64 1 449 915 156 2 789 331 220 4 239 246 

ISHS tagdíj - - - - - 87 525 

Összesen - - - - - 4 326 771 
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4. SZ. MELLÉKLET - IDŐSZAKI KIADVÁNYOK GYARAPODÁSA, ADATBÁZISOK 

Az állományba vett időszaki kiadványok megoszlása a beszerzés módja szerint 

 

Vétel Csere Ajándék Köteles Összesen 

91 6 3 24 124 

 

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 45 65 9 9 2 2 30 30 86 106 

Külföldi 48 48 1 1 19 19 0 0 68 68 

Összesen 93 113 10 10 21 21 30 30 154 174 

 

Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

 

Forrás 

Könyvtárban 
elhelyezve 

Tanszéki letét Összesen 

pld. Ft pld. Ft pld. Ft  

Magyar 48 520 477 47 469 626 95 990 103 

Külföldi 25 1 628 701 32 2 168 774 57 3 797 475 

Összesen 73 2 149 178 79 2 638 400 152 4 787 578 

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

 

Adatbázisok Ft  

EISZ 14 540 194 

 

Vásárlásra fordított összeg 2013-ban 

 

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

Tanszéki keret 3 434 142 

Könyvtári keret  15 555 464 

Összesen 18 989 606 
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5. SZ. MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK  

Olvasó- és állományforgalom 

Használók (fő) 

Regisztrált használó  12 474 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált  1 937 

Aktív használó  7 617 

Használat (alkalom) 

Személyes helybeni használat (alkalom) 92 015 

Az összes személyes használatból internethasználat 26 510 

Távhasználat  OPAC, honlap 81 258 

 E-mail, telefon 1 372 

Használat (db) 
Kölcsönzött dokumentumok  81 075 

Helyben használt dokumentumok  120 816 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Beérkezett kérés 160 

Adott dokumentum  
(db) 

Eredetiben 84 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában 

- 

Elektronikus 
formában 

47 

Küldött kérés 56 

Kapott dokumentum 
(db) 

Eredetiben 26 

Másolatban 

Nyomtatott 
formában 

- 

Elektronikus 
formában 

29 

A referensz kérdések száma  2 586 

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

11 363 
 
3 185 

Felhasználóképzés 
Csoportos képzésben résztvevők száma (fő)  
18 csoport 

620 

Kiállítások és rendezvények Résztvevők száma (fő) 4 rendezvény 200 
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6. SZ. MELLÉKLET - OLVASÓK, FELHASZNÁLÓK 

Beiratkozott olvasók száma 

 

Olvasói kategória  

Budai Campus hallgatói 3 470 

Corvinus hallgató 265 

Külső hallgató 1 085 

Budai Campus oktatói, kutatói, dolgozói 282 

Külső dolgozó 1 217 

Regisztrált, nem aktív használó 4 025 

Egyéb használó 2 130 

Összesen 12 474 

 

A Budai Campus beiratkozott hallgatói 

 

Kar megnevezése 
Beiratkozott olvasók 

(fő) 
Teljes létszám 

(fő)* 

Élelmiszertudományi Kar 1 317 1 700 

Kertészettudományi Kar 1 564 1 741 

Tájépítészeti Kar 589 632 

Összesen 3 470 4 073 

 

*A 2013. októberi statisztika adatai alapján. 
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7. SZ. MELLÉKLET - ADATBÁZIS HASZNÁLAT A CORVINUS EGYETEMEN 

 

Adatbázis Belépések száma Letöltések száma Országos arány 

EBSCOhost 155496 24778 19,50% 

ECONLIT 16531  30,18% 

Journal Citation Reports  1088 2,32% 

JSTOR 25156  8,17% 

MathSciNet 404  0,91% 

Science Direct  71164 4,907% 

SpringerLink 13532  4,579% 

Web of Science 16441  1,187% 

 

A statisztikai adatok a teljes egyetemi használatot tükrözik. A két campus külön adatainak 
lekérdezésére nincs lehetőségünk. 


