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I. Az intézmény bemutatása 

Neve: 

Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 

Elérhetősége: 

1118 Budapest, Szüret utca 2-18. (könyvtár) 

1118 Budapest, Ménesi út 44. (levéltár) 

Levelezési cím: 1518 Bp. Pf. 49 

E-mail: beata.maczko@uni-corvinus.hu (könyvtár titkárság) 

Telefon: 482-6580 (kölcsönzés) 

                482-6109 (levéltár) 

Web: www.helix.uni-corvinus.hu 

Fenntartója: 

Budai Campus Koordinációs Iroda 

A könyvtár rövid története: 

A Gellérthegy déli lejtőjére 1860-ban költözött a hazai önálló kertészeti szakoktatás 
megteremtője, dr. Entz Ferenc orvos által alapított Haszonkertészeket Képző Gyakorlati 
Tanintézet jogutóda, a Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézet. 

Ugyancsak 1860-ban alakult meg a Tanintézet könyvtára, a Budapesti Corvinus Egyetem Entz 
Ferenc Könyvtár és Levéltár jogelődje. 

A „Kertészeti Tanintézet Közleményei” c. tudományos periodika 1935-ben meginduló 
közreadása lehetővé teszi a Könyvtár számára a magyarországi és külföldi 
kutatóintézettekkel és felsőoktatási intézményekkel történő rendszeres kiadványcsere 
elindítását. Így a Könyvtár cselekvő és egyik meghatározó szereplője a Tanintézet szakmai-
tudományos kapcsolatépítő tevékenységének.  

A „háborús években” is megkülönböztetett figyelem kíséri a könyvtári állomány biztonságos 
helyre menekítését, ennek ellenére az állományt pótolhatatlan károk érték. A katalógusok, a 
leltárkönyvek és a könyvszekrények tönkrementek, 1.210 kötet semmisült meg. 1948-ban 
újra indul a rendszeres állományfejlesztés, 1950. október 1-én megnyílik a Ménesi úti 
épületben a könyvtár új központi olvasóterme. 
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A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolát 1968-ban (1968. évi 25. sz. tvr.) Kertészeti Egyetemmé 
szervezik át. Az egyetemfejlesztési tervek között önálló könyvtárépület kialakítása ugyan 
nem szerepel, új könyvtári helyiségek tervezése és kivitelezése viszont igen. Ezek átadására 
1971 márciusában kerül sor. A Kertészeti Egyetem Központi Könyvtára - feladatkörének 
megfelelően - a frissen alakult felsőoktatási intézmény új központi épületében nyer 
elhelyezést. 

2000. január 1-én létrejön a tízkarú, 30 ezer hallgatót befogadó, gödöllői székhelyű Szent 
István Egyetem, és ezen belül megalakul a csatlakozó intézmények könyvtárait összefogó 
Szent István Egyetem Könyvtára. A Könyvtár a hat tagkönyvtár egyikeként folytatja 
tevékenységét a budai karokon oktatott diszciplínákat felsoroló, Kertészet-, Élelmiszer-
tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár néven, a tagkönyvtárak virtuális 
központjaként.  

Az intézmény folyamatos átalakulásának újabb mérföldköve, hogy a Kormány 
108/2003.(VII.22.) sz. rendelete alapján a budai karok a Szent István Egyetemből kiválva a 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) szervezetébe 
integrálódnak.  

A 2004/2005-ös tanévet a BKÁE az azóta jól csengő Budapesti Corvinus Egyetem névvel kezdi 
meg. A könyvtár életében is zökkenőmentes az új hálózathoz való csatlakozás, melynek 
tagjai a volt Közgáz Központi Könyvtára és a Közigazgatástudományi Kar Könyvtára, a 
Bibliotheca Publica. 

2004 decemberében - a kertészeti szakoktatás megalapítójának emlékére - a könyvtár 
felveszi Entz Ferenc nevét.  

A könyvtár történetében újabb mérföldkő 2010. november 2-a, amikor az alsó kert „K” 
épületéből visszaköltözik a gyűjtemény a felső kertbe. Az 1973-ban épült 
kollégium+menza+konyha épületegyüttes menza+konyha része is felújításra kerül, így a 
Budai Campus épület rekonstrukciójának nyitányaként a három kar könyvtára új, fiatalos 
külsőt, korszerű infrastruktúrát, 2.200 ifm kapacitású tömörraktárt nyert. (Zalainé, 2003) 

A Levéltár rövid története  

Az elmúlt évszázad folyamán többször is felmerült a kertészeti oktatás történetére 
vonatkozó dokumentumok összegyűjtésének igénye. Először 1929-ben egy múzeum 
alapításának ötlete merült fel, majd húsz évvel később már Kertészeti Múzeum és 
Okmánytár létrehozását tervezték. 

Az Egyetem Központi Könyvtára mellett - több egyetemhez hasonlóan - kialakult egy, az 
intézmény és a szakma történetére vonatkozó, vegyes történeti értékű könyvekből, 
fényképekből, nyomtatványokból, hagyatékokból és irattöredékekből álló gyűjtemény, 
amely esetünkben az "Archívum" nevet viselte.  
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Így vált lehetővé, hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1993. január 1-jével 
engedélyezte a szaklevéltár létesítését. A mai BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
elődintézménye, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára alapító tagja volt az 1993-
ban megalakult Budapest-Gödöllői (1996-tól Magyar) Egyetemi és Főiskolai Levéltári 
Szövetségnek, amelynek a BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár jelenleg is intézményi tagja. 

A Levéltár közelmúltbeli történetének legkiemelkedőbb eseménye a levéltári helyiségek 
teljes körű felújítása és részbeni átalakítása volt, amelyre 2006-ban került sor.  

Ennek során új és korszerű gördülő állványos raktári rendszer került beépítésre. A raktári 
rendszer kialakításával jelentősen megnövekedett a levéltári raktár befogadóképessége. 
Jelenleg mintegy 300 ifm irat biztonságos, a legmodernebb állományvédelmi előírásoknak 
megfelelő tárolására nyílik lehetőség a raktárban. 

II. A stratégiai terv célja 

A könyvtárak szerepének és a felsőoktatási környezetnek az átalakulása, valamint az új 
épület olyan változást hoztak a könyvtár életében, melyek tudatos kezelése szükségessé 
tette stratégiai terv kidolgozását. Célunk, hogy az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Budai 
Campuson, a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtári hálózata tajgaként és nyilvános, 
tudományos szakkönyvtárként illetve közlevéltári jogállású felsőoktatási szaklevéltárként 
végzett tevékenységével megfeleljen az Egyetemen folyó oktató és kutató munka 
elvárásainak, és ehhez biztosítsa a megfelelő színvonalú információt.   
 A célok és feladatok kidolgozásában követjük a kulturális irányítás 2008-2013 évre szóló 
Portál programját. A terv megvalósítása során figyelemmel kísérjük a gazdasági, társadalmi 
és politikai eseményeket, ezért az elkövetkező két év munkaprogramját évente 
felülvizsgáljuk, és szükség esetén korrigáljuk. 
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III. Jövőkép 

A könyvtár jövőképe 

A Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltára felújított, korszerű 
épületében, egyedülálló gyűjteményével rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyek alapján 
alkalmas a 21. század elvárásainak megfelelni az oktatás, kutatás és tanulás támogatásában. 

A könyvtárnak olyan közösségi térré kell válnia, ahol a használó otthon érzi magát. A virtuális 
tér ellenpontjaként, illetve kiegészítéseként, valós közösségi élményeket kell nyújtania.  
 

A jövő könyvtárának tervezésekor figyelembe kell venni az „Y” és a „Google-generáció” 
sajátos igényeit. Ők már a számítógépekkel, mobiltelefonokkal nőttek fel, bármilyen digitális 
környezetben kiismerik magukat. Természetes közegük a web, közösségi tartalom 
létrehozása, megosztása, blogok, wikik, videómegosztók, azonnali, villámgyors és 
testreszabott tartalomkövetés.  Kortársaikat sokkal megbízhatóbb információs forrásnak 
tartják, mint a "tekintélyes" szerzőket. Rendszeres keresők, azt gondolják, hogy minden 
információ fent van a weben, ingyen hozzáférhető, nem respektálják a szellemi 
tulajdonjogot. (Takács, 2008) (Tari, 2010)  
 

Mindezek figyelembe vételével szolgáltatásainkban meg kell jelennie a mobil 
alkalmazásoknak, a digitális tartalmaknak, a web2.0 alapú kommunikációnak, a könyvtári 
oktatásban a folyamatos tartalmi megújulás mellett a legújabb formai eszközöknek. Még 
jobban hangsúlyoznunk kell a szerzői jogok tiszteletben tartását, a hivatkozás etikáját. A 
könyvtár PR tevékenységében továbbra is a hallgatói önkormányzat közvetítő szerepére kell 
építenünk az információk hatékony közvetítése érdekében.  

 

A Levéltár jövőképe 

A Levéltár és a Könyvtár, amint ezt hivatalos neve is kifejezi, egységes egyetemi 
közgyűjtemény. Az ezen a területen eddig is fennálló harmonikus együttműködés jövőbeni 
megőrzése, fenntartása elengedhetetlen feltétele a minőségi, egyenletes színvonalon 
nyújtott kiszámítható szolgáltatások további biztosításának.  Ez a szervezeti forma azonban, 
ahogy a múltban és a jelenben, úgy a jövőben sem gátolhatja a Levéltár feladat- és 
illetékességi kör tekintetében való önállóságát. 
 
A szolgáltató elvű levéltár gondolatát szakmai alapelvnek tekintve a jövőben is célunk a 
Budai Campus történetét dokumentáló legnagyobb – intézménytörténeti szempontból 
felbecsülhetetlen értékű – forrásbázis, főként iratanyag, kisebb részben tárgyi anyag őrzése, 
feldolgozása, kutathatóvá tétele. Mivel az irattermelő "gépsor" utolsó egysége maga a 
levéltár, továbbra is fontos szerepet kívánunk betölteni a Budai Campuson folyó iratkezelés 
szabályozásában, illetve felügyeletében. 
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Már a jelen is, de a jövő mindenképpen az infokommunikációs társadalom kora. Ez a 
forrásbázis feldolgozása, kutathatóvá tétele szempontjából azt jelenti, hogy a Levéltárnak 
fokozott figyelmet kell fordítania az e-segédletek, e-publikációk készítésére, az 
intézménytörténeti kutatást segítő adatbázisok építésére. 

 
Céljaink közé tartozik, hogy levéltárunk a hagyományosan vett gyűjteményi feladatain kívül a 
Budai Campus története írásának, kutatásának egyik műhelyévé is váljon, illetve ösztönözze 
és elősegítse az ilyen irányú kutatások összehangolására létrehozandó „Intézménytörténeti 
Bizottság” megszervezését. 
 
Ugyancsak a Levéltár feladata, hogy színvonalas tudományos ismertterjesztő munkát 
(kiállítások rendezése, előadások tartása) végezzen. Elősegítve ezzel a Budai Campus polgárai 
(oktatók, hallgatók, oktatást segítő munkatársak) intézménytörténeti tudatának 
fenntartását. 
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IV. Küldetésnyilatkozat 

A Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltára hozzáférést biztosít az 
információ minden megjelenési formájához az Egyetem Budai Campusán folyó oktató- és 
kutatómunka szakirodalmi információval történő ellátása érdekében. Elősegíti a hazai és 
nemzetközi szakintézmények közötti dokumentumcserét. 

Támogatja a hallgatókat az önálló szakirodalmi keresés elsajátításában, és a készség 
megszerzésében. Támogatja az oktatókat és kutatókat a naprakész információk 
megszerzésében. 

Nyilvános könyvtárként gyűjteményéből szakirodalmi információs szolgáltatást biztosít 
minden érdeklődő számára. 

A Levéltár, mint közlevéltári jogállású felsőoktatási szaklevéltár: őrzi, kutathatóvá teszi és 
bemutatja a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán működő három kar és közös 
elődintézményei történetének legnagyobb forrásbázisát (iratanyag, muzeális jellegű tárgyi 
anyag).  

A Levéltárnak fontos szerepe van a Budai Campuson folyó iratkezelés szabályozásában.  

Céljai közé tartozik, hogy a Campuson folyó intézménytörténeti kutatások egyik műhelyévé 
váljon és kezdeményezze az ilyen jellegű kutatások folytatását. 

A Könyvtár és Levéltár szakmai tevékenységének magas szintű végzéséhez folyamatosan 
képzett, korszerű tudással rendelkező munkatársakat alkalmaz. 
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V. A makrokörnyezet bemutatása: PGTTJ analízis 

Politikai tényezők 

Magyarország az Európai Unió tagjaként az uniós irányelveket követve, de nemzeti szinten 
szabályozza a könyvtárak működését. 

A kulturális irányítás a könyvtárügy stratégiáját a Portál programban fogalmazta meg a 2008-
2013 közötti időszakra. 

A 2010. évi kormányváltást követően az új kulturális irányítás módosíthatja az országos 
stratégiát.  

A könyvtári szervezetek érdekérvényesítő szerepe nem elég erős a szerzői jogvédőkkel, a 
könyvkiadókkal, az adatbázis szolgáltatókkal szemben.  

Számolni kell a felsőoktatás szerkezetének átalakításával. 

A Széchényi terv 2011. évi agrár vidékfejlesztésében  

 az Egészségipari Programon belül támogatott terület a növényházi kertészet fejlesztése: 
a kertészetek geotermikus-energia alapú energetikai korszerűsítése, és a bio élelmiszerek 
növényházi kertészetekben történő termesztésének ösztönzése 

 a Zöldgazdaság-fejlesztési Program a „zöld mezőgazdaságra” helyezi a hangsúlyt, ami 
magában hordozza a mezőgazdasági alapanyagok, melléktermékek, megújuló 
energiaforrások hasznosítását; továbbá előmozdítja az öko- és környezetbarát termékek 
előállítását 

 támogatják a fenntarthatóságot, az élelmiszerbiztonságot, a nagy kézimunka igényű 
„kézműves” termékek előállításához szükséges beruházásokat, a hagyományőrző kisipari 
tevékenységek újraéledését. (Mezőgazdasági pályázatok, 2011) 

Gazdasági tényezők 

Az egyetemek alulfinanszírozása a szervezetükben működő könyvtárak fenntartási 
költségeinek jelentős csökkentését eredményezhetik.  

Az egyre szűkülő pályázati lehetőségek között az uniós pályázatok jelentik a legjelentősebb 
forrást. Felhasználásuk konzorciumi összefogást igényel a bonyolult adminisztráció és a kiírás 
feltételei miatt. A pályázatok azonban nem mindig arra a területre biztosítanak forrást, amire 
a könyvtáraknak feltétlenül szüksége van.  A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai esetében 
jelentős, 30 % önrésszel kell számolni. 

A gazdasági válság a könyvtárak finanszírozásában is érezteti hatását. Nem várhatók rövid és 
középtávon jelentősebb költségvetési források sem az intézmény, sem a könyvtár szintjén. 
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Még mindig az országos konzorcium jelenti a könyvtárak számára az egyetlen lehetőséget, 
hogy a szakmai adatbázisokat biztosítsák a felhasználók számára. Azonban megváltozott az 
országos adatbázisok támogatása: a 25% ÁFA jelentősen megemelte a könyvtárak önrészét. 
Ezek fenntartása egyre nagyobb anyagi terhet ró az intézményre. 

A digitalizálás nemzetközi és hazai szinten is foglalkoztatja nemcsak a könyvtárakat, de a 
különböző vállalatokat is. Az érdekeltség eltérő, de a könyvtárak kihasználhatják az ebben 
rejlő anyagi megtakarítást. 

Társadalmi tényezők 

Az oktatás az elmúlt időszakban szélesebb körnek volt elérhető. A felsőoktatás 
szerkezetének megváltoztatásával csökkenhet az államilag finanszírozottak száma. Ez 
visszatérést jelenthet az elitképzéshez és csökkenti az esélyegyenlőséget. 

Állami támogatást csak a társadalmilag hasznosnak tekintett, illetve piacképes szakok 
kaphatnak a jövőben.  

Alacsony a jelentkezők száma a természettudományos szakokra. 

A csökkenő gyerekszám a felsőoktatásba jelentkezők létszámát és összetételét is 
megváltoztathatja. 

A kisebb létszám a felsőoktatásban negatívan hathat a társadalom műveltségi szintjére, az 
elhelyezkedési esélyekre. 

Megnő a könyvtárak szerepe az önképzésben, az életen át tartó tanulás, illetve a távoktatás 
támogatásában, a természettudományi műveltség fejlesztésében.  

A romló gazdasági helyzet és ebből adódóan a különböző társadalmi rétegek közötti 
szakadék növekedése miatt a könyvtárak ingyenes szolgáltatásaikkal, meglévő állományukkal 
és informatikai infrastruktúrájukkal, barátságos környezetükkel versenyképes szereplők a 
kultúrát közvetítő „piacon”. 

Technológiai tényezők 

A könyvtárak informatikai fejlesztése főként uniós forrásból biztosított. A közelmúltban 
külföldön már meghonosodott könyvtári technológiák bevezetése kezdődött el hazai 
könyvtárakban is, pl. RFID. 

Az integrált könyvtári szoftverek egyre fejlettebbek. 

A könyvtárak adatbázisai, bizonyos szolgáltatásai 24 órán keresztül távolról is elérhetők.  

A központi szolgáltatások országos és egyetemi szinten sok anyagi és emberi erőforrás 
megtakarítást jelentenek. 
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Az informatikai infrastruktúra fenntartása, fejlesztése azonban egyre nagyobb anyagi terhet 
ró az intézmények számára.  

A digitális technika elterjedése elősegíti a könyvtárak egyedi értékeinek közkinccsé tételét.   

A virtuális tanulási tér a portálokon keresztül elősegíti az információforrásokhoz, 
tananyagokhoz való távoli hozzáférést. 

A fejlett technológia a könyvtárosok részéről is nagyobb felkészültséget igényel.  

A Levéltár a Könyvtárhoz hasonlóan közgyűjtemény, és ugyanabban a globalizálódó világban 
létezik. Ezért a politikai, gazdasági és társadalmi környezet változásai a Levéltárra is hatnak. 
Így a demokratikus társadalmi rend megszilárdulása, az információ- és adathozzáférés 
szabadabbá válása, a csökkenő pénzforrások és ebből következően a működés 
fenntartatlanságának veszélye mind, mind a levéltári működést befolyásoló tényezők. 

Jogi tényezők 

A könyvtárra és a levéltárra, mint intézményre vonatkozó jogszabályok 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére 

46/2009. (XII.30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás 

Könyvtári jogszabályok 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról  

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről  

157/2000. (IX. 13.) Korm.rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról  

165/1999. (XI. 19.) Korm.rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról  
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19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről 
és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről  

194/2000. (XI. 24.) Korm.rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről  

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről  

22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról  

3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról  

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről  

60/1998. (III. 27.)Korm. rendelet a sajtótermékek köteles-példányainak szolgáltatásáról és 
hasznosításáról  

64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről  

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről  

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről  

Könyvtári közfeladatot meghatározó egyéb jogszabályok 

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról  

Levéltári jogszabályok 

1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
(Levéltári törvény) 

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről  

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)  

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről (KEIR) 

1990. XCIII. törvény az illetékekről  

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)  

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről 

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a 
szakértői névjegyzékek vezetéséről  

7/2002 (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről  
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10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről   

Foglalkoztatási jogszabályok 

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet  

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról  

2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez 
szükséges képesítési és egyéb feltételekről  

Szerzői jogi szabályok 

100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére 
vonatkozó részletes szabályokról  

117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának 
(5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz 
való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek 
meghatározásáról 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  

132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról   

 

VI. A mikrokörnyezet bemutatása 

1. Helyzetkép 2008-2010 

Az 1. számú mellékletben szereplő helyzetkép az utolsó három év legfontosabb statisztikai 
adatait hasonlítja össze. A 2010. év használati adatai a szeptemberi részleges nyitva tartás, 
az októberi három hét zárva tartás és költözés miatt nehezen hasonlíthatók össze az előző 
két év adataival. Az infrastruktúra esetében a régi és az új könyvtár összehasonlítása történt. 

Az új épületbe csak a Könyvtár költözött, a Levéltár maradt az „A” épületben, azonban a régi 
könyvtár egy raktári helyiségével gyarapodott az alapterülete. Az új könyvtár 10 %-kal kisebb 
alapterületen működik a korábbihoz képest, viszont a nyilvános tér 316 m2-ről 700 m2-re, az 
itt elhelyezett állomány pedig a háromszorosára nőtt.  

A kétszintes épület alsó szintjén elhelyezett raktár alapterülete azonban 655 m2-ről 277 m2-
re csökkent, bár itt csak tömörraktári polcok vannak, melyek kapacitása 2.200 
iratfolyóméter. A munkaszobák az új helyen jóval kisebb területet foglalnak el. 
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Az ülőhelyek száma, a számítógépes munkaállomásokkal együtt, közel másfélszer több az új 
épületben. A számítógépek száma 20 %-kal magasabb. 

Az új könyvtár 122 főre méretezett, vonalkóddal működő önkiszolgáló ruhatári szekrénye 
végre lehetőséget biztosít arra, hogy a kabátokat és táskákat biztonságosan el tudják 
helyezni a használók. Ez a háromszorosa a régi ruhatári kapacitásnak.  

A könyvtárhasználati adatok esetében az újonnan regisztráltak száma 2010-ben jóval 
alacsonyabb. Ennek fő okaként a költözést említhetjük, ami pont az első éves hallgatók 
beiratkozási idejére esett.   

A rekatalogizálás során 2010-ben bevitt 2700 tétel mind a távhasználat, mind a könyvtárközi 
kérések emelkedését eredményezte. 

Szintén a költözés számlájára írható, hogy a 2010. évi helyben használati és kölcsönzési 
adatok kismértékben csökkentek. Ez a könyvtárközi kölcsönzésre nem vonatkozik. Lényeges 
visszaesést mutat azonban a fénymásolatok száma, ez a harmadára esett vissza az utolsó 
évben. Ebben az esetben azonban inkább a használói szokások megváltozása érhető tetten, 
ezért bővítettük szolgáltatásainkat a nyomtatás és szkennelés irányába.  

Az állományadatok esetében már évek óta a csökkenés a tendencia a nagyarányú apasztás 
miatt. A könyvek esetében a kötelespéldányok számának visszaesése említésre méltó 
változás. 

A Huntéka adatbázisban jelenleg 53.479 cím szerepel. Arra törekszünk, hogy a teljes 
állomány szerepeljen az online katalógusban. 

 Az időszaki kiadványok adatai nem mutatnak lényeges eltérést, csak az utolsó évben 
állományba vett kötetek száma alacsony a költözés és személyi okok miatt. 

Az adatbázisok esetében 2009-óta szerepel az EISZ önrész, mely azóta folyamatosan 
emelkedik. 

A kiadványcsere adatai az időszaki kiadványok esetében 2010-ben alacsonyabbak a 
feldolgozás nehézségei miatt. A küldött dokumentumok száma, rendelkezésre álló intézeti 
kiadványok hiányában, nagyon alacsony már évek óta. Ebben a postaköltség is szerepet 
játszik, elsősorban a külföldi partnerek esetében. 

A költségvetés bevétel oldalán szereplő adatok esetében a szakképzési támogatás jelent 
pozitív változást, mely 2010 óta gyarapítja a könyvtár költségvetését. A campus EISZ 
adatbázisait finanszírozzuk ebből az összegből. Csökken azonban a pályázati támogatás és a 
szolgáltatásokból befolyó bevétel. A bér és járulékok esetében is csökkenés tapasztalható. 

A kiadási oldalon a külföldi folyóirat előfizetés esetében az aránytalanságot az okozza, hogy 
2009-re kétévi előfizetés esett. 2010-ben a költözéssel járó plusz költségek jelentkeztek. 
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A Levéltár 1996-tól – a Könyvtártól különváltan – a Budai Campus „A” épületének 
alagsorában működik 50 m² alapterületen. Átfogó felújítására és korszerűsítésére 2006-ban 
került sor. Elsősorban a raktári tárolókapacitás hiánya miatt szükségessé vált új 
raktárhelyiség kialakítása. Ez a Levéltár elhelyezkedésének építészeti adottságaiból 
következően csak más épületben kivitelezhető. A Budai Campus vezetése levéltári raktári 
célra a régi könyvtári raktári helyiség egy részét jelölte ki. Ennek levéltári raktári célra 
történő átalakítása 2011 harmadik negyedévében megkezdődik. 

A Könyvtár új épületbe költözésével a Levéltár és a Könyvtár közötti „földrajzi távolság” 
nagyobb lett. Ez a tény nehezíti az egységes közgyűjteményként való megjelenést. A „két 
részleg” (Könyvtár és Levéltár) közti feladat egyeztetéssel (pl. közös kiállítások rendezése) a 
„földrajzi távolság” adta nehézségek kiküszöbölhetők. 

2. Könyvtárhasználati vizsgálatok 

Az Új könyvtár 2010. november 2-án nyitotta meg kapuit a közönség előtt. Az első öt hónap 
működése után áprilisban kezdtünk el a használatról adatokat gyűjteni. Két módszert 
választottunk: egyrészt kérdőíves felmérést végeztünk, másrész a helyben használatot 
számoltuk a „Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben” című ajánlás a „Tárgyi 
eszközök kihasználtsága” című 17. mutatójának alkalmazásával.  

A vizsgálat kezdetekor színes, figyelemfelhívó plakátokat helyeztünk el a Campus 5 
épületében.   

Kérdőíves felmérés 

Célunk az volt, hogy képet kapjunk arról, tudja-e a célközönség, hogy a könyvtár elköltözött. 
Rákérdeztünk a könyvtárhasználat gyakoriságára is, és újdonság az eddigi kérdőíves 
felmérésekhez képest, hogy a levéltárral kapcsolatos kérdéseket is megfogalmaztunk.   

A 10 kérdésből álló Google kérdőívet elküldtük olvasóinknak az email postafiókjába, a 
Corvinus hírekbe, a konyvtar.hu-ra, a Facebookra, a Katalistra és a három budai kar HÖK 
elnökének. A hallgatókkal folyamatosan konzultáltunk és megállapodtunk, hogy számukra 
csak online továbbítjuk a kérdőíveket. 

Az online kérdőív mellett papír változatban 355 darabot személyesen elvittünk a Campus 
tanszékeire, miután pontosan felmértük az oktatók és kutatók számát. A kölcsönző pulton is 
elhelyeztünk néhány darabot, de a cél az volt, hogy a könyvtáron kívül történjen a felmérés. 

A kérdőíveket április 4-étől május végéig fogadtuk. A 2. számú melléklet tartalmazza az 
eredeti kérdőívet, az 546 db kitöltött kérdőív számszerű Google értékelését és a szöveges 
véleményeket. 
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A válaszok értékelése: 

1. A válaszolók - 5 % kivételével - tudták, hogy elköltözött a könyvtár. 
2. A költözésről hírt a legtöbben a diáktársaktól kaptak, utána következtek a könyvtárosok, 

majd a honlap. Ez azt mutatja, hogy a személyes információ átadás jobban működött, 
mint a számítógépes. 

3. A válaszolók 2/3-a járt már az új könyvtárban. 
4. Az 1/3 egy részének véleménye szerint messze van a könyvtár a „K” épülettől, de a 

többség nem a megadott többi szempont miatt nem látogatta a könyvtárt. 
5. A válaszolók 70 %-a beiratkozott olvasó. 
6. A többség egy hónapnál ritkábban látogat bennünket, tehát a kérdőívet kitöltők nagy 

része nem a gyakori könyvtárlátogatók közül került ki. Amennyiben a 
könyvtárlátogatókat helyben is megkérdezzük, ez a szám magasabb lett volna. 

7. A látogatás elsődleges célja a kölcsönzés, ezt a helyben használat követi. A géphasználat 
csak a harmadik helyen szerepel, melyet a csoportos tanulás követ. 

8. Az utolsó három kérdés a levéltárra vonatkozott. Először azt mértük fel, tudják-e, hol 
van, amire a válaszolók több mint a fele válaszolt igennel. 

9. Viszont a válaszadók 92 %-a még nem használta. 
10.  A 2/3 pedig nem tudja, mit őriz.  

A vizsgálat maga alkalmas volt arra, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárra. A kapott válaszok 
közül a levéltárra vonatkozók mutatják, mennyire nem ismerik a hallgatók, illetve a 
használók ezt az intézményt.  

A helyben használat mérése  

A „Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben” című ajánlás 17. mutatóját 
alkalmaztuk a tárgyi eszközök kihasználtságának mérésére.  Az adatgyűjtést április 4-én 
kezdtük el. Egy hónapig minden nap mértünk: április 4-15-ig, május 2-13-ig, a tavaszi szünet 
ékelődött a két időszak közé. A számítógép, a fénymásoló és a nyomtató használatának 
gyakoriságát mértük a Neptun és a számítógépes teremben, valamint a saját gép használatát 
a könyvtár teljes területén. Az adatgyűjtő lap és a grafikonok a 3. számú mellékletben 
találhatók. A grafikonok azt mutatják, hogy mely napszakokban intenzívebb a használat a 
számítógépes termekben. Érdekes adat, hogy a hallgatók a déli időszakban látogatják inkább 
a könyvtárat, ezt a délelőtti időszak követi és délután a legalacsonyabb a látogatottság. A 
hallgatók óralátogatási szokásainak vizsgálata hasonló eredményt hozott: ebben az esetben 
is a déli időpontot preferálják. Ezt a vizsgálatot nem a könyvtár végezte. 

Az eredmény alapján a hosszabb nyitva tartás semmi esetre sem indokolt. Célszerű az 
olvasószolgálat megerősítése a legforgalmasabb időszakokban. 

 

A Neptun termet csak 2011 februárjában nyitottuk meg, addigra készültek el a gépek 
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biztonságos tárolására alkalmas asztalok. A 32 gép és a projektor alkalmassá teszik tanórák 
és előadások tartására a termet. A tavaszi félévben már órarendi oktatás folyt a teremben. 
Napi gépterem célú használatában korlátozó tényező, hogy nincs természetes világítása, 
ezért inkább a világos és szellős számítógépes termet preferálják a használók. A Neptun 
terem kihasználtsága 23 %-os volt a vizsgált időszakban.  

A számítógépes terem napi átlagos kihasználtsága 34 % volt. A Neptun terem tanórákra vagy 
előadásokra való lefoglaltsága esetén csak ebben a teremben használhatóak számítógépek.  
Itt is van projektor, kisebb létszámú tanórák tartására ez a terem is alkalmas. Mivel a gépek 
Cusman azonosítóval használhatók, itt négy gépet azonosító nélkül is használhatnak a külső 
olvasók.  

Az olvasóterem és a tanulószoba tervezésekor fontos szempont volt, hogy alkalmasak 
legyenek az asztalok saját gép használatára, hiszen a könyvtár egész területén kiépített a 
WIFI kapcsolat. A vizsgált időszakban a saját gép használata 28 %-os volt. Ez a szám igen 
magas és várhatóan emelkedni fog.  

Az önkiszolgáló fénymásoló gép használatában az előző évek adataival összehasonlítva 
visszaesés tapasztalható. Viszont a nyomtatás iránt egyre nagyobb a kereslet. Ezt a 
szolgáltatást novemberben vezettük be használói igény alapján. A legújabb szolgáltatás a 
szkennelés, ennek alacsony száma abból adódik, hogy még nem eléggé ismert a használók 
körében. 

3. SWOT analízis  

Erősségek 

 Könyvtár és levéltár, két közgyűjtemény egy intézményen belül 

 Felújított, korszerű, használó barát épület, jó szociális körülmények 

 Külön tanulószoba és számítógépes termek 

 Pozitív olvasói magatartás a megújult környezetben 

 A szabadpolcos állomány megháromszorozása az új olvasóteremben  

 Több időszaki kiadvány a szabadpolcokon 

 Gazdag régi gyűjtemény 

 Bővülő szolgáltatások 

 Korszerű informatikai infrastruktúra 

 Megfelelő integrált könyvtári szoftver, szakirodalmi adatbázisok 
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 Folyóiratcikk adatbázis építése 

 Jó kapcsolat a tanszéki könyvtárosokkal és a hallgatói önkormányzattal  

 Tervszerű állományapasztással a raktári férőhely növelése 

 Nagyarányú retrospektív feldolgozás 

 Szakképzett, elkötelezett munkatársak, jó csapatmunka 

 Aktualizált szabályzatok 

 Teremhasznosítás tanórákra, előadásokra 

 Gyors kiszolgálás 

 Korszerű ruhatár 

 

Gyengeségek 

 Az új épület kikerült a központból és nem teljesen akadálymentes 

 Anyagi erőforrások hiánya 

 Hiányzik a kötetlen tevékenységre szolgáló közösségi tér 

 A természetes szellőztetés nem mindenütt oldható meg az épületben 

 Kevés szabad hely van a könyvtári és levéltári raktárban a gyarapodáshoz 

 A gyűjtemény az alacsony költségvetés miatt nem tud lépést tartani az igényekkel, nem 
naprakész, részben elavult 

 Az állomány fizikai állaga romlik a kötészet megoldatlansága miatt  

 A jegyzetek, tankönyvek példányszáma, tematikája nem kielégítő 

 Hiányoznak a saját oktatói jegyzetek, konferencia kiadványok  

 Több hallgatói és levéltári adatbázisra lenne szükség  

 A szabadpolcos állomány elrendezése nem egységes, körülményes a könyveket 
megtalálni 

 Az adatbázisban megtalált könyvek nem mindig találhatók a polcon, az adatbázis 
javításra szorul  

 Nem hatékony a felszólítás - a kikölcsönzött, de vissza nem hozott könyvek száma magas  
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 Az állomány online feldolgozottságának aránya még nem megfelelő 

 A cédulakatalógus nem naprakész 

 Az állományunk még mindig nincs kellően reprezentálva a Magyar Országos Közös 
Katalógusban 

 A tanszékek részére feldolgozott anyagokat nem viszik el időben 

 A honlap korszerűsítésre szorul 

 Az intézmény- és szakmatörténeti kutatások szervezeti keretei nincsenek kialakítva 

 A levéltári tanszéki kapcsolattartás hiányos 

 A minőségbiztosítás és marketing szemlélet még nem honosodott meg a dolgozók 
körében  

 Kevés a digitalizált anyagok száma 

 

Lehetőségek 

 Szoros kapcsolat a hallgatói önkormányzattal, az új hallgatói igények követése 

 Szorosabb kapcsolat a tanszékekkel, oktatói, kutatói tevékenységük támogatása 

 Pályázati lehetőségek kihasználása (TÁMOP, NKA) 

 Szélesebb partnerkapcsolat, pl. XI. kerületi önkormányzattal, OMgK-val 

 Rendszeres adatgyűjtés, statisztikai elemzés, hatásvizsgálatok a korszerűbb 
szolgáltatások érdekében 

 NEPTUN terem hasznosítása bérbeadással 

 Ital és étel automata beüzemelése  
 
Veszélyek 

 Kiszámíthatatlan gazdasági, politikai környezet 

 Felsőoktatás átalakítása 

 Csökkenő hallgatói létszám 

 Csökkenő látogatottság 

 Csökkenő finanszírozás 
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 Emelkedő adatbázis-, folyóirat- és könyvárak 

 Szűkülő pályázati lehetőségek 

 Egyetemi könyvtárak gyenge érdekérvényesítése 
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VII. Partnerkapcsolatok 

A Könyvtár kapcsolata a környezetével több szinten valósul meg: a fenntartókkal, a Budai 
Campus tanszékeivel és a HÖK-kel, az egyetem könyvtári hálózatán belül 2012-től már csak a 
Központi Könyvtárral, valamint a külső szakmai és egyéb szervezetekkel: 

 A kulturális irányítással a statisztikai és egyéb adatszolgáltatás, véleménynyilvánítás, az 
egyetemi vezetéssel és a fenntartó Budai Campus vezetésével a költségvetés tervezése, 
a szabályzatok jóváhagyása területén érintkezünk közvetlenül. A könyvtárigazgató tagja a 
Szenátusnak és a Budai Campus kari tanácsainak.   

 A Budai Campus három karának tanszékeivel a tanszéki könyvtárosokon keresztül 
tartjuk a közvetlen kapcsolatot. Tanszéki letéti könyvtár 35 tanszéken működik.  

 A HÖK elnökökkel kialakult jó kapcsolat a könyvtár terveinek készítésekor alakult ki. Az 
új könyvtár programjainak tervezésébe, a kérdőíves felmérésbe, a gólyák könyvtári 
óráinak szervezésébe aktívan bevonjuk a hallgatókat, akik saját csatornáikon keresztül 
tájékoztatják diáktársaikat.  

 A Pesti Campus könyvtára a Központi Könyvtár, mely megőrizte nevét az integráció 
előtti időkből. Partnerkapcsolatunk jellemzője a mellérendeltség, hiszen mindkét 
intézmény ODR tag- és nyilvános szakkönyvtár. A közös tevékenységekben a Központi 
Könyvtár fogja össze a feladatokat. Ezek a Huntéka adatbázis működtetése, a külföldi 
folyóiratok tendereztetése, a hétéves továbbképzések adminisztrációja, a közös 
pályázatok írása. Az EISZ konzorciumban a főigazgató képviseli az egyetemet.  

 Az Egyetemi integráció szükségessé tette, hogy az egyetemen működő két szaklevéltár – 
az Egyetemi Levéltár és az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár – között harmonikus napi 
munkakapcsolat jöjjön létre, ami az Egyetem megalakulásától kezdve megvalósult.   

 A Huntéka szoftver fejlesztőivel, a Monguz Kft. munkatársaival napi kapcsolatban 
vagyunk a forródrót szolgáltatáson keresztül.  

 A szakmai szervezetekben egyrészt testületi tag a könyvtár: Informatikai és Könyvtári 
Szövetség (IKSZ), Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA), Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK), Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ). 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Mezőgazdasági Szekciójában, az újonnan alakult 
Tudományos Szakkönyvtári Szekciójában, a Magyar Levéltárosok Egyesületében (MLE), 
az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójában, az MFLSZ-ben, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága Egyetemtörténeti 
Albizottságában (a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság nemzeti tagszervezete) 
egyéni tagokkal képviseltetjük magunkat.   

 Az ISHS nemzetközi kertészeti társaságnak testületi tagja a könyvtár, ezért 30 % 
kedvezménnyel fizetjük elő az Acta Horticulturae című konferencia kiadványt. 

 Az Országos Széchenyi Könyvtárral, mint nemzeti könyvtárral sok területen vagyunk 
munkakapcsolatban: hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, kötelespéldány 
válogatás, továbbképzések, digitalizálás.  
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 A mezőgazdasági könyvtárak közül az Országos Mezőgazdasági Könyvtárral, valamint a 
SZIE tagkönyvtáraival, mint korábbi integrációs partnerekkel vagyunk rendszeres 
kapcsolatban.  

 Fontos a kiadókkal való napi korrekt munkakapcsolat: a Mezőgazda Kiadóval, az 
Agroinformmal, a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadóval, a Kódex Könyváruházzal, a Magyar 
Postával, a Campus jegyzetellátójával, a Minerva Ebsco cég berlini képviseletével, a 
SpeedUp magyar könyv-export céggel, az ISHS nemzetközi kertészeti társasággal.  

 Más hazai és külföldi intézményekkel cserekapcsolatot tartunk fenn.  

 Nemzetközi tudományos- és szakmai együttműködés szempontjából jelentős a pozsonyi 
Comenius Egyetem Levéltárával és a nagyszombati „Trnavaska” Egyetem 
Egyetemtörténeti Intézetével kialakított és több éves múltra visszatekintő kapcsolat.  

 

VIII. Alapvető célok 

 Az új könyvtár látogatottságának növelése a külső kommunikáció fejlesztésével, 
marketing tevékenységgel. 

 A 7/24 órás szolgáltatások bővítése. 

 A könyvtár, mint valóságos tanulási tér/találkozó hely funkciójának erősítése. 

 A teljes állomány online megjelenítése. 

 Értékes régi anyagok digitalizálása, közkinccsé tétele. 

 Részvétel a tananyagfejlesztésben.  A legújabb alkalmazások felkutatása és rendelkezésre 
bocsátása. 

 Egy korszerű, az állományvédelmi előírásokat szem előtt tartó külön kutatószobát, irodát, 
osztott raktárteret (előrendező, raktár) magába foglaló levéltár kialakítása. 
 

IX. Kulcsfontosságú területek 

Könyvtár 
 

1. Marketing és PR tevékenység 
2. Szolgáltatásfejlesztés 
3. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 
4. Felhasználóképzés 
5. Emberi erőforrás gazdálkodás 

Levéltár 

1. Illetékességi és gyűjtőköri feladatok  
2. Adatbázis építés 
3. E-segédlet készítés 
4. Intézménytörténeti kutatóműhellyé válás 
5. Web oldal fejlesztés 
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X. Cselekvési stratégiák a kulcsfontosságú területek fejlesztéséhez  

Könyvtár 

1. Marketing és PR tevékenység 

Az új épület kikerült a központból, és a felmérések alapján a látogatottsága a tavaszi 
félévben a fele volt, mint a régi épületben. Célunk, hogy a könyvtár növelje láthatóságát az új 
körülmények között. Ezért került a marketing és PR tevékenység az első helyre a feladatok 
között.  A kérdőívekben megfogalmazott szöveges vélemények során a hallgatók 24,13 %-a, 
a tanszéki oktatók és kutatók 35 %-a foglalkozik a könyvtárnak az egyetem többi épületétől 
való távolságával.  

Cselekvési terv: 

Feladat Felelős 2011 2012 2013 

Új honlap elkészítése informatikus     X   

Tájékoztató kiadvány magyar és angol nyelven igazgató     X   

Kapcsolatok ápolása az egyetemi vezetéssel, a 
szakmával, a külső használókkal és az 
intézményben végzett hallgatókkal (alumni) 

igazgató    X    X    X 

Tanszéki kapcsolatok elmélyítése osztályvezetők     X    X    X 

Az elsős BSc nappalis hallgatók könyvtári 
bemutató órája 

igazgató    X    X    X 

Marketing továbbképzés a könyvtárosoknak igazgató    X   X   X 

Kapcsolat felvétele a XI. kerület polgármesteri 
hivatalával 

igazgató        X  

Partnerkapcsolat kiépítése a XI. kerület 
középiskoláival 

igazgató        X  

Kapcsolat felvétele a Soós István Borászati és 
Üzleti Szakközépiskola és Szakiskolával 

igazgató        X  

Szakmai és intézménytörténeti előadások igazgató, levéltárvezető    X    X    X 

Információközvetítés javítása igazgató    X    X    X 
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2. Szolgáltatásfejlesztés 

A TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR című, 80 millió forint támogatásban részesült, 6 konzorciumi 
résztvevővel futó pályázaton a BCE könyvtári hálózatának a pályázatban megfogalmazott 
fejlesztési irányai a következők: az egyetemi tudástartalom közvetítését segítő e-
dokumentumtár tartalmának bővítése és technikai fejlesztése, az oktatói publikációs 
adatbázis fejlesztése, az országos nyilvántartó rendszerekkel (MTMT, Doktori adatbázis) való 
adatcsere megteremtése, a virtuális tanulási tér továbbfejlesztése, információforrásokhoz, 
tananyagokhoz való távoli hozzáférés biztosítása, információs írástudás oktatása az egyetem 
hallgatói és a teljes célközönség számára, az országos könyvtári ellátó rendszerekben való 
közreműködés.   

Lehetővé kell tennünk az online katalógus, a kölcsönzéssel kapcsolatos információk, az 
elektronikus dokumentumok, adatbázisok, digitális tartalmak és a könyvtári honlap mobil 
megjelenítését a fiatal generációk igényeinek megfelelően. 

A diplomamunkákat 2011-től csak elektronikusan fogadjuk, ezzel a Szakdolgozat archívum a 
Corvinus Egyetem összes karán megvédett diplomamunkák közös tárhelyévé válik. 

A Campus oktatóinak publikációs tevékenysége a Corvinus Egyetem Publikációs 
Adatbázisában jelenik meg, melyet a könyvtár szakinformatikusai gondoznak.  

A könyvtár szakinformatikusai folyamatosan tárják fel a könyvtárunkban megtalálható 
magyar nyelvű szakfolyóiratok cikkeit. Terveink között szerepel elkülönített folyóiratcikk 
adatbázis kialakítása a Huntéka könyvtári rendszerünkben. 

A kérdőíves felmérés során megfogalmazták a hallgatók, mely oktatott adatbázisokat 
szeretnék a könyvtárban használni. A felmerülő igényeket, a lehetőségekhez mérten, az 
egyetem informatikai központjának (ISZK) közreműködésével próbáljuk kielégíteni.  

A tanszéki kapcsolattartó könyvtáros munkakör bevezetésével az oktatók és kutatók gyors, 
naprakész tájékoztatását szeretnénk biztosítani minden tanszéken. A kapcsolattartó 
könyvtárosok legfontosabb feladata a kötelező és ajánlott szakirodalom nyomon követése, 
adatbázis bemutatók tartása, a digitális tananyagok feltérképezése és könyvtári elérésének 
biztosítása, az új oktatási formák megismerése és megismertetése.  

A tanszéki folyóiratok átadásában új rendszert kell kialakítanunk, hogy minél gyorsabban 
megkapják az oktatók és kutatók a legfrissebb folyóiratokat és a megrendelt könyveket. 

A reprográfiai szolgáltatások közül a fénymásolás az elmúlt évben a harmadára esett vissza. 
A nyomtatás, majd a szkennelés bevezetésével igyekeztünk az újabb igényeket kielégíteni. 
Legújabb szolgáltatásként a színes nyomtatás infrastrukturális feltételeit is megteremtettük. 
A használat növelése érdekében ezeket az új szolgáltatásokat népszerűsítenünk kell.   
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Az új épületben a dokumentumok azonosítására a vonalkódok mellett a rádiófrekvenciás 
RFID rendszert használjuk. Célunk, hogy a teljes könyvállomány rádiófrekvenciás azonosítása 
megtörténjen. Ez teszi majd lehetővé az önkiszolgáló kölcsönzés beindítását és a gyors 
állományrevíziót.  

A könyvtár és levéltár ritkaságainak közkinccsé tétele érdekében felkutatunk olyan cégeket, 
melyekkel, anyagi forrás hiányában, kedvező feltételekkel tudunk digitalizáltatni. Fontos 
feladat a digitalizált tartalmak összekapcsolása a Huntéka adatbázissal valamint a megfelelő 
méretű tárhely biztosítása. 

A kérdőíves felmérésben többen kritizálták a szabadpolcos tér elrendezését és rendjét. Az 
elrendezés nem egységes, a tankönyvek és jegyzetek változatlanul tematikusan, azon belül 
betűrendben, a raktárból felirányított szakkönyvek méret szerint találhatók a polcokon, mely 
így nyitott raktárként funkcionál. Először célzott felmérést kell végeznünk az olvasóterem 
használatával kapcsolatban. Ha a felmérés eredménye indokolja, célszerű a nyitott raktári 
rész generikus tárgyszó rendszerének kialakítása. A szabadpolcos tér befogadóképessége 
jelenleg a legnagyobb, ezért a raktárból újabb állományrészek kerülhetnek föl a további 
apasztást követően a szabadon böngészhető szakkönyvek közé. 
 
A gyakran használt jegyezetek és tankönyvek esetében célszerű rugalmas lejárati időt 
bevezetni. Ezzel növelhető a dokumentumok forgási sebessége.  
 
A teljes állomány rekatalogizálásával az online elérhetőségünk, s egyben a láthatóságunk is 
növekszik. Az online feldolgozottság növekedésével a könyvtárközi kérések számának 
növekedése is várható. Ezt a folyamatot erősítheti, ha a MOKKA adatbázisban is megjelenik a 
könyvtár a teljes állományával. Ezzel párhuzamosan javítani kell az adatbázisban a hibás 
adatokat. A cédulakatalógus az elmúlt évek intenzív törlése miatt nem naprakész. A 
rekatalogizálás során beírt állományrészek céduláit automatikusan kiemeljük, a régebbi 
törlések kiemelése azonban nem fér bele a jelenlegi szoros munkarendünkbe, mivel a 
hangsúly a rekatalogizáláson van.   

A rendszeres emailes felszólítás mellett a régi kölcsönzések felülvizsgálatával csökkentenünk 
kell az évek óta kint lévő könyvek számát. 

A szolgáltatások bővítésével a távoli hozzáférést folyamatosan fejlesztenünk kell. Ez 
vonatkozik a kölcsönzésre és a kapcsolódó műveletekre, a digitalizált tartalmakra, e-
dokumentumokra. 

Folyamatosan végezzük a Huntékában a régi, csak ETO számokkal rendelkező rekordok 
utólagos tárgyszavazását.  

Folyamatosan biztosítanunk kell az adatbázisok elérését: EISZ, EBSCO, Jogtár.    
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Cselekvési terv: 

Feladat Felelős 2011 2012 2013 

TÁMOP pályázat megvalósítása igazgató     X    X  

Mobil alkalmazások kidolgozása Információs 
szolgáltatások csoport  

   X  

Diplomamunkák elektronikus feldolgozása  feldolgozás 
osztályvezetője 

   X    X    X 

Publikációs Adatbázis építése Információs 
szolgáltatások csoport, 
feldolgozás 
osztályvezetője  

   X    X    X 

Magyar nyelvű szakfolyóiratok cikkeinek 
analitikus feltárása 

Információs 
szolgáltatások csoport  

   X    X    X 

Elkülönített folyóiratcikk adatbázis létrehozása Információs 
szolgáltatások csoport  

     X 

Nyomtatás népszerűsítése informatikus    X   

Önkiszolgáló kölcsönzés bevezetése Információs 
szolgáltatások csoport  

   X   

Digitalizálás igazgató    X    X    X 

Felmérés a szabadpolcos állomány 
elrendezéséről 

igazgató     X  

A nyitott raktár generikus 
tárgyszórendszerének kialakítása 

olvasószolgálati 
osztályvezető 

    X    X 

Rugalmas kölcsönzés bevezetése olvasószolgálati 
osztályvezető 

    X  

Rekatalogizálás feldolgozás 
osztályvezetője 

   X    X    X 

Tanszéki átadás racionalizálása feldolgozás 
osztályvezetője 

    X  

Utólagos tárgyszavazás feldolgozás 
osztályvezetője 

  X    X    X 

Felszólítások hatékonyságának növelése olvasószolgálat 
osztályvezetője 

       X    X 
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Cédulakatalógus karbantartása feldolgozás 
osztályvezetője 

   X    X    X 

Távoli hozzáférés lehetőségeinek fejlesztése  informatikus    X    X    X 

Adatbázisok előfizetése feldolgozás 
osztályvezetője 

   X    X    X 

 

3. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás  

A kérdőíves vizsgálat egyéb vélemények rovatában 22,41 %-a irányul a könyvtár 
állományára. Erős kritikával illetik a gyűjtemény frissességét, korszerűbb szakirodalmat 
szeretnének a felhasználók.  Az állomány gyarapítására rendelkezésre álló források szűkösek, 
így nehéz a szakszerű, folyamatos állománygyarapítás. ODR keret nem állt az elmúlt években 
rendelkezésünkre, a kötelespéldány száma is visszaesett az utolsó évben és a Mezőgazda 
Kiadó ajándék könyveinek a száma sem jelentős. Így a jegyzetek, tankönyvek példányszáma 
és tematikája nem kielégítő. Célunk, hogy az állomány bővítésére rendelkezésre álló keretet 
negyedéves rendszerességgel, tervszerűbben, a használói és oktatói igények figyelembe 
vételével használjuk fel. A tanszéki kapcsolattartó könyvtárosok egyik feladata lesz a 
tanszékek tananyag igényének pontosabb követése, támogatva a beszerzés munkáját.  

A gyűjtemény értékét és használhatóságát rontja, hogy sok, gyakran használt tankönyv, 
jegyzet fizikai állaga rossz, a köttetés megoldatlan. A muzeális értékű dokumentumok 
esetében a köttetés mellett fontos a restaurálás pályázati forrásainak igénybe vétele. 

Hiányoznak az egyetem oktatói által írt saját kiadványok, jegyzetek, prezentációk, a 
Campuson tartott konferencia kiadványok. A tanszékekkel való jó és közvetlen kapcsolat 
eredményeként el kell érnünk, hogy a jegyzeteikből juttassanak az oktatók és kutatók a saját 
könyvtáruknak. 

A főgyűjtőköri hiányok mellett a mellékgyűjtőkör korszerűségét is hiányolják a válaszadók, 
melyek elengedhetetlenek a jó felkészüléshez. A gyűjtemény kiszélesítésére, határterületi és 
szépirodalmi művekkel, a Márai Program nyújt lehetőséget. A friss, fizikailag is vonzó 
szépirodalom megjelenése a gyűjteményben a kollégium szomszédsága miatt is örvendetes. 

Az időszaki kiadványok esetében fontos a frissesség, azaz a megjelenést követő gyors polcra 
kerülés. A gyűjtemény a külföldi periodikák esetében zömmel magfolyóiratokból áll, a 
magyar dokumentumoknál a teljességre törekszünk.  

A diplomamunkák elektronikus feldolgozása mellett a publikációs adatbázis építésében való 
közreműködéssel is gazdagítjuk az intézményi repozitóriumot.  
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A raktári állomány további apasztása szükséges a kapacitás növelése érdekében. Végső cél a 
könyvtárban elhelyezett állomány revíziója. A munka ütemezését a 4. számú melléklet 
tartalmazza. 

A szabadpolcos állományra vonatkozó vélemények között a használók kifogásolták, hogy 
nincsenek mindig a megfelelő helyen a könyvek. A 12 oszlop téma szerinti, azon belül cím 
szerinti betűrendjét, valamint az A, B, C, D jelűek helyszám szerinti rendjét heti 
rendszerességgel ellenőrizni kell.  

Cselekvési terv: 

Feladat Felelős 2011 2012 2013 

Negyedéves könyvbeszerzés feldolgozás osztályvezetője    X    X    X 

Köttetés, restaurálás feldolgozás osztályvezetője, 
levéltárvezető 

   X    X    X 

Részvétel a Márai Programban feldolgozás osztályvezetője    X    X    X 

Az egyetemi repozitórium gyarapítása  feldolgozás osztályvezetője, 
Információs szolgáltatások 
csoport 

   X    X    X 

Könyvállomány apasztása osztályvezetők    X    X    X 

Állományrevízió igazgató     X    X 

Polcrendezés  igazgató    X    X    X 

 

4. Felhasználóképzés 

Oktatási intézmény könyvtáraként kiemelt feladatunknak tekintjük a hallgatók szakirodalmi 
jártasságának növelését. Ez ma már egy igen komplex feladat, hiszen mind tartalmilag, mind 
formailag meg kell felelnünk az új generációk elvárásainak. A III. fejezetben a könyvtár 
jövőképében a Google generációról írt elemzés sok feladatot jelöl ki a könyvtáraknak.  A 
tananyagban figyelembe kell venni a fiatalok vizuális, gyors információk iránti igényét, hogy 
szeretik a közösségi munkát. Meg kell tanítani őket a célzott keresésre, hogy hogyan találják 
meg a releváns információt. Igen fontos missziója az oktatásnak, ezen belül a könyvtáraknak, 
hogy a tekintélyt, azaz a szerzőt, a szöveg eredetiségét egyre kevésbé tisztelő generáció 
számára kihangsúlyozzuk a szerzői jogok figyelembe vételének fontosságát, tiszteletben 
tartását, az írás és idézés etikáját. 

Ennek szellemében kell átalakítanunk a jelenlegi tananyagunkat, mely a diplomaíráshoz nyújt 
segítséget és fakultatív tárgyként vehető fel 1 kreditért a Kertészettudományi Karon. 
Formailag célszerű kombinálni a tantermi oktatást a távoktatással.  
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Cselekvési terv: 

Feladat Felelős 2011 2012 2013 

A tananyag tartalmi és formai korszerűsítése olvasószolgálat 
osztályvezetője 

       X    X 

A könyvtárosok folyamatos továbbképzése osztályvezetők    X    X    X 

 

5. Emberi erőforrás gazdálkodás 

A könyvtár és levéltár dolgozóinak száma 14 fő, melyből - 2010 év végén - 8 fő volt diplomás, 
1 fő középfokú könyvtárosi végzettségű és 5 fő közép és alapfokú, nem könyvtárosi 
végzettségű. A diplomások és szakképzettek aránya megfelelő. Az új épület egy éves 
működésének tapasztalatai mutatják meg, hogy mely munkaterületeket kell átalakítani. 

A továbbképzések keretében a digitalizálás és a webes kompetenciák iránt mutatkozott 
igény. A dolgozók nyelvtudása nem kielégítő, összesen 5 fő rendelkezik nyelvvizsgával. A 
nyelvtudás folyamatos karbantartást igényel, melyhez sok idő és pénz szükséges. 
Kiemelkedő, felsőfokú nyelvtudással jelenleg senki nem rendelkezik a könyvtárban. A 7 éves 
továbbképzés sem adott igazán lehetőséget erre, mivel az egy fő után kapott összeg nem 
volt elegendő arra sem, hogy 1 fő nyelvtanfolyamát finanszírozzuk. Ehhez komoly egyéni 
vagy intézményi kiegészítésre lenne szükség.  A frissen végzett fiatal munkatársak sem 
rendelkeznek kiemelkedő nyelvtudással.  

Az egyre speciálisabb tudással rendelkező könyvtárosok iránt komoly igény mutatkozik a 
tanszékek részéről. Az ilyen tudással rendelkező munkatárs aktív, kreatív, gondot fordít az 
önképzésre, olvassa a szakirodalmat, szívesen részt vesz továbbképzéseken, konferenciákon, 
építi szakmai kapcsolatait, jó kommunikációs képességgel rendelkezik, tudását át tudja adni. 
Ezek a képességek szükségesek ahhoz, hogy a könyvtárosok partnerként részt tudjanak venni 
az oktatók és kutatók munkájának támogatásában. Ez az az irány, melyet követni szeretnénk 
a tanszéki kapcsolattartó könyvtáros munkakör bevezetésével, akik tudásának és 
képességeinek fejlesztése kiemelt cél. A TÁMOP pályázat keretében két munkatársunk 
kapott lehetőséget tanfolyami részvételre. 

A minőségi szemlélet elsajátításában könyvtárunk korábbi igazgatójának vannak komoly 
érdemei, aki a minőség témakörében országosan elismert szakember. A stratégiai terv 
elkészítésében minden munkatárs, különböző mélységben, de aktívan részt vett. Így 
mindenki tisztában van a könyvtár alapvető céljaival, a brainstorming keretében aktívan 
részt vett az erősségek és gyengeségek összegyűjtésében.  

A cselekvési tervet minden érintett megismerte és tudomásul vette. Ezek fontos elemei a 
közösséghez való lojalitás megteremtésének.  
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A jövőben szeretnénk kidolgozni és bevezetni a munkatársak egyéni teljesítmény mérési és 
értékelési rendszerét. A könyvtár vezetésének törekvése, hogy a jól dolgozó munkatársakat 
minden lehetséges módon elismerje: dicséret, jutalom, kitüntetésre való felterjesztés.  

A cselekvési tervet a külső kommunikációval kezdtük, de nem elhanyagolható a belső 
kommunikáció sem, mert az információ hiánya komoly belső feszültségeket okoz. Ennek 
több szintű rendszere már jól működik könyvtárunkban: a vezetői és összdolgozói 
megbeszélések gyakoriságát a feladatok szabják meg. A vezetők a stratégiai terv 
elkészítésének idején a Minőségirányítási Tanács (MIT) formájában működtek. A 
megbeszélések heti vagy kétheti gyakorisággal követték egymást. Az összdolgozói 
megbeszéléseket havi gyakorisággal tartunk. Az emlékeztetőket a titkárság vezetője készíti 
el. Az írásos kapcsolattartás két pillére az elektronikus faliújság és a kör-email. A 
munkatársak informálódásához ezek a lehetőségek maximálisan elegendők. Miután kis 
könyvtár vagyunk, a személyes kapcsolattartás is jól működik.    

Cselekvési terv: 

Feladat Felelős 2011 2012 2013 

Továbbképzés osztályvezetők    X    X    X 

Egyéni teljesítmények elismerése igazgató    X    X    X 

Egyéni teljesítményértékelés igazgató      X 

Belső kommunikáció fejlesztése igazgató    X    X    X 

 

Levéltár 

Feladat Felelős 2011 2012 2013 

Illetékességi és gyűjtőköri feladatok  levéltárvezető    X    X    X 

Adatbázis építés levéltárvezető    X    X    X 

E-segédlet készítés levéltárvezető    X    X    X 

Intézménytörténeti kutatóműhellyé válás levéltárvezető    X    X  

Web oldal fejlesztés levéltárvezető    X   
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XI. A megvalósítás várható hatásai 

A könyvtár és levéltár a stratégiai tervben megfogalmazott célok megvalósítása során  

 szervesen beilleszkedik a Campus életébe, 

 tartalmilag kibővült szolgáltatásaihoz új elérési lehetőségeket is biztosít,  

 hagyományos állományának tételes apasztása és rekatalogizálása után a törvényi 
előírásoknak megfelelően elvégzi az állományrevíziót, 

 digitális formában egyre több állományrészt tesz elérhetővé, 

 szorosabb munkakapcsolatba kerül a Campus oktatóival és kutatóival a teljesebb 
szakirodalmi ellátás érdekében, 

 kibővített partnerkapcsolatai révén növeli látogatottságát és támogatja a Campus 
beiskolázási politikáját, 

 a felhasználók képzésében tartalmilag és formailag megújított tananyaggal vesz részt, 

 intézménytörténet kutatóműhellyé válik. 

 

Felhasznált irodalom:  
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Mellékletek 

1. számú melléklet 
HELYZETKÉP 2011 

Infrastruktúra 

A könyvtár alapterülete 

Helyiség megnevezése 
2010  októberig 

m2 
2010 novembertől 

m2 

Könyvtár nyilvános közösségi terei 316 700 

Könyvtári raktár 580+75=655 277 

Könyvtárosok munkaszobái 284 151 

Könyvtár összesen: 1 255 1 128 

Levéltár „A” épület: munkaszoba + kutatószoba + 
tömörraktár 

50 50 

Levéltár raktár „K” épület - 75 

Levéltár összesen: 50 125 

Összesen= Könyvtár + Levéltár 1 305 1 253 

Könyvtár tetőtér - gépészet - 106 

Nyaktag = kollégium + könyvtár előtér - 130 

 

Az ülőhelyek száma 

Helyiség megnevezése 
Régi könyvtár 

db 
Új könyvtár 

db 

Olvasóterem: csak asztal + szék 54 76 

Olvasóterem: asztal + szék + számítógép 31 - 

Olvasóterem: álló érintőképernyős lekérdező gép  - 4 

Kölcsönző: csak asztal + szék vagy fotel 6 2 

Kölcsönző: asztal + szék + számítógép 5 - 
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Kölcsönző: álló érintőképernyős lekérdező gép - 4 

EISZ kabinet/Számítógépes terem: asztal + szék + 
számítógép 

5 14 

Tanulószoba: asztal + szék - 14 

Neptun terem: asztal + szék + számítógép - 32 

Összesen 101 146 
 

Gépek száma 

Gépek megnevezése 
Régi könyvtár 

db 
Új könyvtár 

db 

Felhasználói számítógép 41 46 

Könyvtári munkatársak számítógépei 14 15 

Szkenner (A/3, A/4) 2 2 

Érintőképernyős lekérdező gépek - 8 

Projektor 1 3 

Notebook 2 2 

Szerver gép 2 2 

Nyomtatók 7 7 

Színes nyomtató - 1 

Digitális fényképezőgép 1 1 

Telefonok 11 - 

IP telefon 1 13 

Levéltár: számítógép 2 2 

A gépekből számítógép összesen 59 73 

A Levéltár a 2. számítógépét 2009-ben szerezte be pályázati forrásból. 



34 
 

Másológépek 

Gépek megnevezése 
Régi könyvtár 

db 
Új könyvtár 

db 

Önkiszolgáló  1 1 

Szolgálati használatra 4 3 

Színes 1 - 

Összesen 6 4 

 

Könyvtári személyzet 

 2008 2009 2010 

Könyvtáros, könyvtári informatikus    

Felsőfokú végzettségű szakmai munkakörben 6 6 6 

Egyéb felsőfokú végzettséggel 2 1 1 

Könyvtáros asszisztens szakképesítéssel 1 1 1 

Alap- vagy egyéb középfokú végzettséggel 2 2 2 

Informatikus - - 1 

Levéltárosi munkakörben    

Felsőfokú levéltáros szakképesítéssel 1 1 1 

Egyéb alkalmazott 2 2 2 

Összesen 14 13 14 

 

A Könyvtár heti nyitvatartási ideje: 2008 óta változatlanul 48 óra.  

Hétfő-csütörtök: 9-18h 

Péntek: 9-17h 

Szombat: 9-13h 
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Könyvtárhasználati számadatok 

 2008 2009 2010 

Regisztrált használó (fő) 10 579 10 391 10 748 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált (fő) 614 1 019 457 

Aktív használó (fő) 8 440 7 699 7 333 

Személyes helybeni használat (alkalom) 121 038 122 134 90 482 

Az összes személyes használatból internethasználat - 29 375 23 892 

Távhasználat: OPAC, honlap 56 483 84 789 80 626 

Távhasználat E-mail, telefon, fax 1 446 1 417 1 085 

Kölcsönzött dokumentumok (db) 105 739 106 005 78 951 

Helyben használt dokumentumok (db)   125 038 123 436 116 748 

Könyvtárközi kölcsönzés - Beérkezett kérés  106 118 

Adott dokumentum    

eredetiben 41 41 

nyomtatott másolatban 48 - 

elektronikusan 

127 

7 60 

Küldött kérés    

Kapott dokumentum    

eredetiben 33 47 

nyomtatott másolatban 25 - 

elektronikusan 

74 

9 13 

Elkészített másolatok száma 89 061 91 083 30 693 

Csoportos képzésben résztvevők száma (fő) 103 207 84 

Önkiszolgáló ruhatári szekrények száma 47 47 122 

Állományvédelmi berendezés a Könyvtár bejárati 
ajtajánál 

Magneto 
Max. 

Magneto 
Max. 

RFID + 
mágneses 
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Állományadatok 

Dokumentumtípus 2008 2009 2010 

Könyv  188 902 182 510 179 559 

Időszaki kiadvány 59 706 58 752 58 849 

Audiovizuális 60 60 60 

Elektronikus 82 97 111 

Egyéb (pl. diplomamunka) 62 479 63 249 63 712 

Teljes állomány 311 229 304 668 302 291 

 

 

Állománycsökkenés 

2008 2009 2010 
Dokumentumtípus 

db Ft db Ft db Ft 

Könyv 2 421 38 931 7 093 284 569 3 806 1 294 940 

Időszaki kiadvány 720 150 322 1 257 2 804 877 - - 

Összesen 3 141 189 253 8 350 3 089 446 3 806 1 294 940 
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Éves dokumentumgyarapodás 

Könyvgyarapodás a tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt 

Magyar könyvek 

Beszerzés módja 2008 2009 2010 

Vétel 283 179 253 

Ajándék 77 101 162 

Csere 20 2 47 

Köteles 1 027 1 027 648 

Összesen 1 407 1 309 1 110 

 

Külföldi könyvek 

Beszerzés módja 2008 2009 2010 

Vétel 105 141 131 

Ajándék 10 36 12 

Csere 39 - 2 

Köteles - - 9 

Összesen 154 177 154 
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A vétel megoszlása   

Magyar könyvek 

2008 2009 2010 
 

db Ft db Ft db Ft 

Könyvtár 173 503 675 73 173 604 165 536 653 

Tanszéki letét 110 404 416 106 657 536 88 425 817 

Összesen 283 908 091 179 831 140 253 962 470 

 

Külföldi könyvek 

2008 2009 2010 
 

db Ft db Ft db Ft 

Könyvtár 41 855 874 52 1 058 572 49 1 030 132 

Tanszéki letét 64 1 227090 89 1 716 904 82 1 782 653 

Összesen 105 2 082 964 141 2 775 476 131 2 812 785 
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Az időszaki kiadványok megoszlása a tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt 

 

Az állományba vett időszaki kiadványok megoszlása a beszerzés módja szerint 

Beszerzés módja 2008 2009 2010 

Vétel 126 101 50 

Csere 116 84 19 

Ajándék 35 56 7 

Köteles 58 62 21 

Összesen 335 303 97 

 

A kurrens időszaki kiadványok alakulása a beszerzés forrásai alapján 

 

Magyar folyóiratok 

Forrás 2008 2009 2010 

 cím pld. cím pld. cím pld. 

Vétel 118 172 115 165 89 130 

Ajándék 16 22 16 22 26 26 

Csere 5 5 7 7 5 5 

Köteles 42 42 50 50 35 35 

Összesen 181 241 188 244 155 196 
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Külföldi folyóiratok 

Forrás 2008 2009 2010 

 cím pld. cím pld. cím pld. 

Vétel 85 86 81 81 83 83 

Ajándék 27 27 25 25 5 5 

Csere 25 25 49 49 36 36 

Köteles - - - - - - 

Összesen 137 138 155 155 124 124 

 

Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

Magyar folyóiratok 

2008 2009 2010 
 

Pld. Ft pld. Ft pld. Ft 

Könyvtár 80 740 915 77 790 375 55 619 931 

Tanszéki letét 92 1 152 772 88 1 279 925 74 825 640 

Összesen 172 1 893 687 165 2 070 300 129 1 445 571 

 

Külföldi folyóiratok 

2008 2009 2010 
 

Pld. Ft pld. Ft pld. Ft 

Könyvtár 33 2 358 666 31  2 830 595 26 3 574 298 

Tanszéki letét 52 3 802 110 50 4 098 065 57 4 298 429 

Összesen 85 6 160 776 81 6 928 660 83 7 872 727 

 

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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2009-ben fizettük ki a 2009. és 2010. évi külföldi folyóirat számlát is, ezért olyan magas a 
vásárlásra fordított összeg a következő táblázatban. 

Adatbázisok 

2008 2009 2010 
Adatbázisok 

Ft Ft Ft 

CAB CD  176 960  - - 

EISZ önrész - 2 506 506 2 617 850 

Complex Intranet Jogtár 693 900 879 642 954 107 

Összesen 870 860 3 386 148 3 571 957 

 

Kiadványcsere 

Magyar partner 

2008 2009 2010 
Dokumentumok 

Könyv Folyóirat Könyv Folyóirat Könyv Folyóirat 

Kapott  19 7 26 7 46 3 

Küldött  - - 14 49 - - 

Összesen 19 7 40 56 46 3 

Külföldi partner 

2008 2009 2010 
Dokumentumok 

Könyv Folyóirat Könyv Folyóirat Könyv Folyóirat 

Kapott  14 28 14 49 3 8 

Küldött  - - - - - - 

Összesen 14 28 14 49 3 8 



42 
 

KÖLTSÉGVETÉS 

Bevételek 

2008 2009 2010 
Bevétel megnevezése 

Ft Ft Ft 

Fenntartói dologi támogatás  3 300 000 4 200 000 4 000 000 

Szakképzési támogatás - -     3 442 450 

Tárgyévben beérkezett pályázati 
támogatás 

1 447 000 921 000 392 512 

Saját működési bevétel 1 410 446 726 000 558 970 

Fogyatékkal élők fénymásolásának 
támogatása 

320 000 435 000 - 

Tanszéki keret tanszéki 
dokumentumok és adatbázisok 
beszerzéséhez   

9 382 164 18 331 384 10 886 972 

Összesen 15 859 610 24 613 384 19 280 904 

Bér és járulékok 57 141 945 48 675 943 40 625 801 

Görgetett mínusz: EISZ önrész 
2009 

- - -2 506 506 

Összesen 73 001 555 73 289 327 57 400 199 

 

A 2009. évi tanszéki keret 2 évi külföldi folyóirat előfizetést tartalmaz, ezért kiugróan magas. 
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A tárgyévben beérkezett pályázati támogatások részletezése 

2008 2009 2010 
Pályázat megnevezése 

Ft Ft Ft 

ODR 300 000 400 000 - 

NKA Könyvtári Kollégium 500 000 - 299 512 

NKA Levéltári Kollégium  440 000 171 000 93 000 

OKM Levéltár 207 000 350 000 - 

Önrész 127 000  - 

Összesen 1 574 000 921 000 392 512 

 

Kiadások 

2008 2009 2010 
Kiadás megnevezése 

Ft Ft Ft 

Könyvbeszerzés 2 986 055 3 517 616 3 678 255 

Folyóirat beszerzés: magyar 2 003 591 1 662 995 1 255 611 

Folyóirat beszerzés: külföldi 6 200 431 15 154 671 7 483 469 

Elektronikus dokumentum és 
hozzáférés 

875 650 3 475 148 3 668 957 

HunTéka szoftverkövetés és 
forródrót szolgáltatás  

518 400 414 000 449 362 

Működés 1 457 915 1 785 000 1 469 542 

Költözéssel kapcsolatos költségek: 
mágnes csík, vonalkód 

- - 999 815 

Munkabér + járulékok 57 141 945 48 675 943 40 625 801 

Összesen 71 183 987 74 685 373 59 630 812 
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2. számú melléklet 

Kérdőív az BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárról (http:/helix.uni-corvinus.hu) 

A Budai Campus Entz Ferenc Könyvtára 2010. október 25-én új helyre, (Szüret utca 2-18) a 
Budai Arborétum felső részébe költözött. A Könyvtár és Levéltár szakemberei információt 
gyűjtenek, hogy olvasói értesültek-e az új helyről és az új szolgáltatásokról. A felmérés ideje: 
2011. április 4 - május 13.  

 

1. Tud-e róla, hogy az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár elköltözött?  

  Igen Nem  

Jelölje 
meg! 

    

2. Ha igen, honnan informálódott róla? Több válasz is megjelölhető !  

 Az egyetem/könyvtár honlapjáról 

 Könyvtárosoktól ( e-mail, személyesen) 

 A könyvtár szórólapjáról 

 Oktatóktól 

 Diáktársaktól 

 Dékáni hivatal munkatársaitól 

 Egyéb:  

3. Járt-e már az új könyvtárban?  

  Igen Nem  

Jelölje 
meg! 

    

4. Amennyiben nem, mi ennek az oka? Több válasz is megjelölhető!  

 Messze van 

 Nem tudom, hogy hol van 

 Nem lehet parkolni 

 Nehéz megközelíteni 

 Egyéb:  
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5. Beiratkozott olvasója-e a könyvtárnak?  

  Igen Nem  

Jelölje 
meg! 

    

6. Milyen rendszerességgel látogatja az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárat? Csak egy válasz 
jelölhető meg!  

 Naponta 

 Hetente 

 Hetente többször 

 Havonta 

 Ritkábban 

 Soha 

 Egyéb:  

7. Milyen célból látogatja az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárat? Több válasz is megjelölhető!  

 Kölcsönzés 

 Helyben használat (könyv, folyóirat) 

 Fénymásolás 

 Nyomtatás 

 Szkennelés 

 Számítógép használat (pl.: szövegszerkesztés, statisztikai programok használata, 
stb.) 

 Internet használat 

 Találkozóhely 

 Egyéni tanulás 

 Csoportos tanulás 

 Egyéb:  
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8. Tudja-e, hol található a Budai Campus Levéltára?  

  Igen Nem  

Jelölje 
meg! 

    

 

9. Használta-e már a Levéltárat?  

  Igen Nem  

Jelölje 
meg! 

    

10. Tudja-e, hogy mit őriz a Levéltár?  

 

Egyéb vélemény.  Kérjük, hogy röviden, tömören írja meg véleményét. Köszönjük. 

 

 

Küldés
 

  Igen Nem  

Jelölje 
meg! 
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 546 válasz értékelése (Goggle) a Corvinus honlapról érkezett válaszokkal együtt 

1. Tud-e róla, hogy az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár elköltözött? - Jelölje meg! 

 

Igen  518 95% 

Nem  27 5% 

 

2. Ha igen, honnan informálódott róla? 

 

Az egyetem/könyvtár honlapjáról  157 31% 

Könyvtárosoktól ( e-mail, személyesen)  170 34% 

A könyvtár szórólapjáról  56 11% 

Oktatóktól  115 23% 

Diáktársaktól  203 40% 

Dékáni hivatal munkatársaitól  35 7% 

Other  71 14% 

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege 
meghaladhatja a 100%-ot. 

3. Járt-e már az új könyvtárban? - Jelölje meg! 

 

Igen  358 66% 

Nem  184 34% 

 

4. Amennyiben nem, mi ennek az oka? 

 

Messze van  50 31% 

Nem tudom, hogy hol van  27 17% 

Nem lehet parkolni  7 4% 

Nehéz megközelíteni  12 7% 
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Other  101 62% 

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege 
meghaladhatja a 100%-ot. 

5. Beiratkozott olvasója-e a könyvtárnak? - Jelölje meg! 

 

Igen  384 70% 

Nem  158 29% 

 

6. Milyen rendszerességgel látogatja az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárat? 

 

Naponta  4 1% 

Hetente  64 12% 

Hetente többször  20 4% 

Havonta  140 26% 

Ritkábban  241 44% 

Soha  63 12% 

Other  14 3% 

 
7. Milyen célból látogatja az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárat? 

 

Kölcsönzés  352 74% 

Helyben használat (könyv, folyóirat)  278 58% 

Fénymásolás  72 15% 

Nyomtatás  42 9% 

Szkennelés  6 1% 

Számítógép használat (pl.: szövegszerkesztés, statisztikai programok használata, 
stb.) 

 95 20% 

Internet használat  134 28% 
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Találkozóhely  67 14% 

Egyéni tanulás  116 24% 

Csoportos tanulás  108 23% 

Other  11 2% 

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege 
meghaladhatja a 100%-ot. 

8. Tudja-e, hol található a Budai Campus Levéltára? - Jelölje meg! 

 

Igen  165 30% 

Nem  209 38% 

 

9. Használta-e már a Levéltárat? - Jelölje meg! 

 

Igen  35 6% 

Nem  503 92% 

 

10. Tudja-e, hogy mit őriz a Levéltár? - Jelölje meg! 

 
Igen  177 32% 

Nem  362 66% 
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Szöveges vélemények 

Hallgatói egyéb vélemények: 

1. A kérdőív egyéb vélemények rovatában olvasható megjegyzések 62,24 %-a a könyvtár 
infrastruktúráját és új elhelyezkedését érinti. A hallgatók egyöntetűen örülnek az 
igényes, modern, új könyvtárnak. Az épület tanszékektől való távolságát a többen 
nehezményezik, de ez valószínűleg a felsőbb évfolyamokon tanulóknak szokatlan csupán.  

2. A hallgatói egyéb vélemények 22, 41 %-a irányul a könyvtár állományára. Erős kritikával 
illetik a gyűjtemény frissességét, korszerűbb szakirodalmat szeretnének. Kedvezően 
fogadták, hogy a szabadpolcos tér megnövekedett. 

3. A könyvtárosok munkájával a vélemények 6,89 %-a foglalkozik. Ezek - egy kivételtől 
eltekintve – segítőkésznek és szakmailag felkészültnek tartják a könyvtár dolgozóit. 

Infrastruktúra, hely 

1. Modern, áttekinthető, diákok számára ideális lett az új környezetbe költözött könyvtár. 
Gratulálok! 

2. Szép az új könyvtár, de helyileg sokkal jobb volt a K épületben. 

3. Nagyon szép és jó, minőségi könyvtár az Entz Ferenc könyvtár. 

4. Én nem ismertem a régi könyvtárat, de az új nagyon tetszik, annak ellenére, hogy nagyon 
messze van a bejárattól.  

5. A szekrényes ruhatár nagyon jó, de a wc-ben nincs papír!  

6. Jó megoldásnak tartom a ruhatárat, valamint azt, hogy külön teremben vannak a 
számítógépek. Így a könyvtárban csend van, nyugodtan lehet tanulni, olvasni. Csoportos 
tanulásra viszont a régi könyvtár alkalmasabb volt, mert körbe lehetett ülni az asztalokat. 
Összességében nagyon tetszik. Fényes, tágas, hangulatos, szép a kilátás. Szeretek ott 
lenni. 

7. Az új könyvtár szép, mutatós és jól funkcionál. 2 negatívuma van egy nagyobb meg egy 
kisebb. A régi könyvtár nagyon jó központi helyen volt. Jó találkozóhely, és ezért sokkal 
többet használták és ezt soha nem fogja véleményem szerint utolérni az új. Túlságosan 
félre esik.  

8. A másik az asztalokkal kapcsolatos. Azok a sima padok, amik a régiben voltak, jól 
körülülhetők voltak. A tervek, rajzok készítésénél, főleg amikor többen dolgoznak 
valamin, egy kicsit kényelmesebbnek bizonyultak. 

9. Nagyon szép lett a könyvtár, minden szép új, igényes, a kialakítása is tetszik, csak sajnos a 
költözéssel igen távolra került. Már ritkábban tudjuk meglátogatni a nagy távolság miatt. 
A kollégiumi lakóknak biztos jó, de a többi hallgatótól és oktatótól nagyon eltávolodott. 

10. Szép lett az új könyvtár, de a régi sokkal közelebb volt, és órák között is be lehetett 
ugrani. Most nagyon messze, magasan van. A kollégiumban lakóknak ugyan kedveztek 
ezzel, de senki másnak nem. A régi helyén jó volt. 

11. A könyvtár modern, korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő, sokkal jobban 
kielégíti az olvasói igényeket, mint a régi épületben. 
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12. A levéltárról hallottam, de még nem voltam, túl korlátozott a kutatási ideje, és nem 
tudom azt sem, hogy külön kérni kell időpontot a kutatásra, vagy használható időpont 
egyeztetés nélkül is. Az új helye a könyvtárnak sokkal színvonalasabb és szebb. Az 
érintőképernyős keresőt első alkalommal kicsit hosszadalmasan próbálgattam, aztán 
rájöttem a használatára. 

13. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a könyvtári számítógépekre a tájépítész hallgatók 
tantárgyai miatt felkerüljenek a CAD, PHOTOSHOP, GIS, MAPINFO, BLENDER programok!  
Az egyetem területén mindössze 1 tanteremnyi computer tartalmazza ezeket, de az is 
foglalt az órák miatt. Tantárgyi követelményeink ezek a programok, és sokan szeretnénk 
gyakorolni őket az egyetem keretein belül, mivel nem mindenkinek van otthon erre 
lehetősége. 

14. A Könyvtár nagyon szép és igényes lett. A "ruhatár" szekrényei nagyon jó megoldás, bár 
szerintem nagyon ritkán van kihasználva. Jó lenne, ha legalább a fele a K épületbe 
költözhetne, vagy ott is lenne ilyen. Kár, hogy nincs a könyvtárnak nyitva valamelyik része 
tovább, mint 6 óra. Nagyon messze van mindentől (kivéve koli, de mivel nem vagyok kolis 
ezért ez irreleváns.) 

15. Szép, design-os, jól sikerült épület, kedvesek a dolgozók is, talán kicsit lehetne több 
könyv is.   

16. Jó hogy kulturált környezetben, európai színvonalon tudunk könyvtárazni. 

17. Szerintem a könyvtárosok is lehetnének egy kicsit segítőkészebbek, bár általában 
kedvesek. Viszont nagyon szép, kényelmes, praktikus az új épület, sokkal jobban 
használható tanulásra, helyben olvasásra, mint az eddigi. 

18. A könyvtár nagyon szép és modern lett, örülök az új funkcióknak, de így, hogy kikerült az 
egyetem épületéből, napközben eléggé kiesik. Már nem lehet 2 óra közti 20 perc 
szünetben beugrani, kivenni egy könyvet, vagy elküldeni egy e-mailt, mert mire az ember 
felér a könyvtárba, már indulhat is vissza. Ezen kívül nagyon hiányzik a K épületbeli 
szekrényes csomagmegőrző lehetőség, ami a régi könyvtárhoz kapcsolódott. 

19. Most túl messze van, mire felérek, vége a szünetnek, így nem lehet használni. 

20. Nagyon tetszik a könyvtár, modern a berendezés, jól érzi ott magát az ember. 

21. A könyvtár gyönyörű, de sokkal elérhetőbb hely volt a régi! 

22. Az új könyvtár belseje szép, tágas, impozáns és vonzó a látogatóknak. 

23. Jó, hogy végre az egyetemhez méltó méretű és színvonalú könyvtár van! 

24. Szép, kellemes, nyugodt környezet, jó ott lenni. 

25. Egy szünetben vagy lyukasórában nincs kedve az embernek felmenni a könyvtárba, ha 
közelebb lenne, többen használnák. 

26. Én nagyon elégedett vagyok vele, mert igényes, modern és a kilátás páratlan. Gratulálok 
és további sok sikert kívánok! 

27. Nagyon szép lett a könyvtár, de a régi hely ezerszer szimpatikusabb és jobb volt, akkor 
mindenki beült, ha csak 10 perce volt is. 

28. Jó pár könyvtárban megfordultam már, az Entz Ferenc Könyvtár azon kevesek egyike, 
amelyről csak pozitívan tudok nyilatkozni. 
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29. Örülök az új épületnek, szép, színvonalas, korszerű, kellemes. 

30. Véleményem szerint nagyon jól sikerült az új könyvtár, szép lett és minden funkciónak jól 
megfelel, van elég hely, és nincs hangzavar, az érintő képernyős gépek segítségével 
könnyen lehet benne keresni. Az egyetlen nehézség a hátsó szabadpolcokon lévő 
könyvek megtalálásával volt néhányszor, ha nem sorban kerültek vissza a helyükre. De ez 
a használókon is múlik, és nem sokszor fordult elő.  

31. Nagyon sajnálom, hogy elköltözött a könyvtár a K épületből. Levelezős hallgatóként 
nagyon szerettünk oda járni! 

32. Messze van. Tulajdonképpen az a probléma, hogy nem értjük, hogy a könyvtár régi 
helyén lévő számítógéptermet miért kellett megszüntetni. Így az órák közötti 
szünetekben nem tudjuk használni a géptermet (csak a G-ben, de ott kevés van, és a fele 
rossz). Csoportmunkára meg pláne nem tudjuk használni a könyvtárat, csak ha nagyon 
sok időnk van, két óra közötti szünetben nem tudunk sehova sem leülni, akármit is 
megbeszélni. 

33. A könyvtár jól átgondolt, jól megépített. A dolgozók kedvesek és segítőkészek, remélem 
ez a jövőben is így marad. 

34. Örülök a fejlesztésnek. 

35. Elégedett vagyok a kölcsönzési rendszerrel, és magával a könyvtárral, viszont nyomtatás-
fénymásolás terén nem mindig naprakészek. 

36. Nagyon jól ki lett alakítva a könyvtár, és nagyon kellemes a légkör. Csak pozitívan tudom 
értékelni minden szempontból.  

37. Tényleg rossz, hogy messzebb került a főépülettől, valószínűleg ezért is lehet kevesebb a 
látogatottsága a könyvtárnak, ha kevesebb. Viszont nagyon kellemes, jól felszerelt, 
elegendő férőhelyes lett a könyvtár, ez nagyon sokat lendít a dolgon 

38. A könyvtár kialakítása nagyon tetszetős, olvasó-, felhasználóbarát. Gratulálok a 
tervezőnek és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ilyen esztétikus környezetben 
tanulhassanak a hallgatók. 

39. Nagyon szép az új könyvtár épülete. 

 

Gyűjtemény, annak elhelyezkedése 

1. Kifogásolom a szakmai lapok frissítését. Vagy csak én nem találom az aktuális számokat? 

2. Szupi, de lehetne gazdagabb és naprakészebb a gyűjtemény. 

3. Lehetnének ABC sorrendben a szabadon kölcsönözhető könyvek, a jelen elrendezésben 
elég nehéz bármit is megtalálni (a tankönyveken kívül). 

4. Sokkal több szakmai könyvre lenne szükség. Nemcsak tankönyvekre, egyéb könyvekre is. 

5. Bár az épület megújult és sokkal modernebb lett, sajnos a tartalma maradt a régi! 
Szerintem hasznosabb lett volna, ha a szakirodalmat bővítik! 

6. A könyvek rendkívül rendezetlenül vannak elhelyezve. A rendezési elv jó, de a 
megvalósítása nagyon hanyag (mint egy gazos kert). 
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7. A könyvtár állományából nagyon nagy arányban hiányoznak a Budai Campus oktatóinak 
a jegyzetei, a legfontosabb lenne ennek a pótlása, és lehetne több integrálos matematika 
könyv is. 

8. Az meglátásom a könyvtárral kapcsolatban, hogy - a szak és ajánlott irodalmakat kivéve - 
kevés a karon oktatott tárgyakhoz kapcsolódó olvasmány. Amik nem kapcsolódnak 
közvetlenül a tananyaghoz és érdekesnek találtam őket, sajnos elavultak. A könyvtár 
amúgy nagyon szép és igényes. 

9. Szakdolgozatom írásában nagy segítségemre voltak a kikölcsönzött könyvek és az én 
szakdolgozatomhoz hasonló témájú dolgozatok áttekintése. Székesfehérvári vagyok és 
befejeztem tanulmányaimat, ezért nem veszem már igénybe szolgáltatásaikat, de amikor 
szükségem volt rá mindennel elégedett voltam.  

10. A könyvtárral kapcsolatos minden fontos információról kaptam értesítést időben, amíg 
tag voltam. A könyvtár átköltözésénél megoldható lett volna, hogy az összes könyvet 
téma szerint kategorizálják, ne pedig méret szerint legyen kipakolva a polcokra. Ez a 
mostani állapot eléggé megnehezíti a keresgélést! Lehet, hogy ez csak a költözés miatt 
van, de nagyon nehéz kiigazodni azon, hogy az adatbázis alapján hol találhatjuk meg a 
könyveket. Sok az olyan könyv, ami nem helyesen van nyilvántartásba véve, vagy már 
egyáltalán nincs is a könyvtár állományában, mégsem törlik az adatbázisból. Szomorú, 
hogy a tájépítészeti részleg szabadpolcain nagyrészt elavult irodalom található, az 
érdekesebb könyvek a raktárban találhatók, vagy általában egyáltalán nem állnak 
rendelkezésre. Sok témából nem létezik jó minőségű magyar szakirodalom, a külföldi 
pedig a könyvtárban nem található meg, ezért ha lehetséges lenne, a könyvállományt 
sürgősen frissíteni és bővíteni kellene. 

11. Keveslem a tájépítészek reálos tárgyaihoz kötődő könyvek mennyiségét (pl. Statika, 
Geodézia), sosem találom a kiírt helyükön őket. 

12. Remélem a sok helyhez sok új/régi könyv is társul majd! 

13. Komolyabb tartalmú könyveket, melyek pl. szakdolgozat megírásához voltak 
szükségesek, nem találtam. 

Könyvtárosok munkája 

1. A könyvtár dolgozói nagyon kedvesek és segítőkészek.  

2. A könyvtárban dolgozók nagyon kedvesek, rendkívül segítőkészek, teljes mértékben 
elégedett vagyok a szolgáltatással. 

3. Elképesztőnek tartom, hogy csúcsidőben, mikor a könyvtár teli lesz diákkal - egyszerűen 
minden viselkedési normát félredobva - hangosan beszélnek, nevetgélnek, nem a 
rendeltetésének megfelelően használják, illetve telefonálnak az olvasó teremben. Ami 
felháborít, hogy a könyvtárosok sem veszik a fáradtságot, hogy fegyelmezzék ezeket a 
műveletlen egyedeket. 

4. Mindig a maximális segítséget kapok a munkatársaktól, és online katalógusukat is 
szívesen használom. 
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Egyéb 

A hallgatói egyéb vélemények 3,44 %-a más témát érint. 

1. A Mohácsy kiállításról esetleg lehetne egy internetes kiállítást is csinálni. 

2. Mivel még nem jártam a könyvtárban, így véleményt nem tudok formálni. 

 

Tanszéki vélemények: 

20 tanszékről kaptunk visszajelzést az egyéb vélemény rovatban. A tanszékek örvendetesnek 
tartják a könyvtár infrastrukturális változásait: a korszerűbb, esztétikusabb környezetet és a 
könyvtárhasználat fejlettebb technológiai lehetőségeit. A véleményekből az is kiderül, hogy a 
könyvtárosok munkájával elégedettek, szívélyes kapcsolatot tartanak velük. Sajnos a tanszéki 
vélemények között is megtalálható a távolságra vonatkozó negatív kritika, sőt előfordult, 
hogy személyes tapasztalat hiányában írtak bírálatot. 

1. Növénykórtan: Nagyon szép lett! 

2. Tájvédelmi és Tájrehab.: Amíg a K épületben volt, hetente voltam, most inkább az 
interneten keresem előbb, és csak utána gondolok a könyvtárra. 

3. Gabona Tanszék: Gratulálunk a szép új könyvtárhoz! 

4. Névtelen tanszék: A Könyvtár mindig kiegészítette munkámat, a munkatársak, 
könyvtári dolgozók igen felkészültek és mindig készségesen segítenek az irodalom 
felkutatásában. 

5. Árukezelés és Áruforg.: Én csak a folyóiratokért szoktam a könyvtárba menni, de 
nagyon tetszik. Szép, modern, kulturált. 

6. Növénytan: szép, igényesen kialakított helyre költözött a Könyvtár. A kollégistáknak 
praktikus, a többi hallgató, illetve oktató számára kicsit messze van. Az új hely szép, 
igényes. Ezzel együtt sajnálom, hogy elköltözött, mert szerintem messze van. A 
kollégistáknak praktikus, de az egyetem többi polgára számára előnytelen volt a költözés. 

7. Településépítészeti: Kiesik a súlypontból. Építészet, tervezés, kortárs építészeti 
témában nem túl nagy a kínálat. 

8. Ökológiai és Fenntartható.: Szép, új környezet. Kicsit kiesik a campus életéből a 
távolság miatt. 

9. Névtelen tanszék: A könyvtár munkatársai mindig segítőkészek és készségesek. Az új 
környezet kedveltebbé teszi a könyvtárat, és méltó az egyetemhez. 

10. Matematika és Informatika: Nagyon készségesek a kollégák, ha keresek valamit. 
Szeretem a könyvtár munkatársait, mindig készségesek, csak jót mondhatok. Nem túl 
gyakran van szükségem a könyvtár szolgáltatásaira, így inkább telefonálok, ha mégis 
segítség kellene, de hallottam, hogy szép az új hely, el fogok menni. Sok sikert (ehhez a 
munkához is)! 

 



55 
 

11. Genetika és Növénynemesítési: A hallgatók teljesen pozitívan nyilatkoznak, 
személyesen még nem voltam.  Az új könyvtár szépen kivitelezett. Kár, hogy a diákok az 
olvasóteremben nagyon hangosak. Még nem jártam az új könyvtárban, de 
mindenképpen örülök, hogy egy új, nagyobb és szebb helyen várja a könyvtár a 
hallgatókat. 

12. Kertművészeti:  Viszonylag új kolléga vagyok. A régi helyszín számomra elég rumlis 
volt, a könyvtárközi kölcsönzés nagyon költséges. A saját tanszékünknek van könyvtára, 
azt használom, és bővítem a számomra fontos szakmai anyagokat. Nagyon kulturált és 
színvonalas lett az új könyvtár, gratulálok! 

13. Menedzsment: Nagyon modern lett. Nincs véleményem és nem látogatom.  A 
dolgozókkal még nem kommunikáltam, a hely szimpatikusnak tűnik. Digitális technika 
korában egyenlőre nem volt szükségem az általa nyújtott szolgáltatásokra. Szebb és 
nyugodtabb körülmények között lehet tanulni.Mivel a szakomhoz közelebb áll a pesti 
campus, csak papíron és néhány órán tartózkodom itt, ezért nem ezt a könyvtárat 
veszem igénybe. Örülök, hogy felújították. Ha szükségem lesz a könyvtárra, szívesen 
fogom felkeresni. 

14. Fizika-Automatika: A könyvtár hagyományos használata egyre ritkább, de így 
kollégium közelben jó esély van a rendszeres hallgatói igénybe vételre. . Kívülről nagyon 
szép, majd igyekszem belülről is megnézni (használni).  Nem jártam még az új 
könyvtárban. A régiben kevés volt a számítógép. Korszerű, szép, világos. A heti, havi friss 
folyóiratokat (ha van, pl. Newsweek) jobban reklámozhatnák. 

15. Gyógy- és Aromanövények: Munkával kapcsolatban látogatom a könyvtárat. Nagyon 
szép lett az új könyvtár, igényes! Kicsit kieső helyen van, de mindenkinek jót tesz egy kis 
gyaloglás, egy jó séta az arborétumban felfelé menet. Számomra elsősorban a tanszéki 
szakkönyvtár az elsődleges forrás, de nagyon jó együttműködés szokott lenni a 
könyvtáros kollégákkal, ha bármi segítségre van szükségem. Köszönettel. Nagyon 
igényesen van berendezve.  Sajnos személyesen még nem jártam a könyvtárban, de 
hallottam róla, hogy igen színvonalas és korszerű lett a felújítás után. Elégedett vagyok a 
könyvtári szolgáltatásokkal. 

16. Talajtan: Nagyon szépen felújított környezet, jól felszerelt olvasóterem. Kedvesek, 
segítőkészek a könyvtárosok. Örülök, hogy megújult, szép környezetben van a könyvtár. 
Elégedett vagyok a szolgáltatással. Ez a korábbi helyszínen is igaz volt. Sok sikert kívánok! 
Igaz, még nem láttam eddig, csak jót hallottam a könyvtárról. Modern, XXI. századi, 
igényes, csendes, kulturált. Mindenképpen szeretném minél előbb megnézni. Nagyszerű 
létesítmény a könyvtárunk. Szolgáltatásai magas színvonalúak, atmoszférája remek 
lehetőséget biztosít az elmélyült szakmai munkához. Nagyon szép, modern, jól felszerelt 
a könyvtár. Készségesek, segítőkészek az ott dolgozók. Szerintem nagyon szép a 
könyvtár, jól felszerelt, a mai modern technikának megfelelő. Kedves az ott dolgozók, és 
készségesek. 

17. Élelmiszerkémia: Nagyon impozáns lett. Eddigi tapasztalataim szerint a könyvtár 
mindenben gyorsan, szakszerűen intézkedett. Az új helyszín helyett az állomány 
digitalizálása fontosabb lett volna! 
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18. Sör- és Szeszipari: A könyvtár színvonala jelentősen növekedett. Korszerű és 
multifunkcionális szerkezete kiváló. Jól működik, dolgozói segítőkészek és jó 
szakemberek. 

19. Dísznövény: Tetszik az új könyvtár. Szebb lett és tágasabb, ráfért már a modernizálás. 
Sajnos, az egyetem épületeitől elég messze került. Munka miatt látogatom a könyvtárat. 
Nagyon örülök, hogy megújult a könyvtár, élmény ott dolgozni. Örülök, hogy legalább 
valamennyi infrastrukturális fejlesztés megvalósult.  Szép lett az új könyvtár, tágas. Rossz 
irányba halad az emberiség!  Szép lett az új könyvtár, bár kicsit messzebbre költözött! 
Tágasabb, áttekinthetőbb! Amennyiben lesz módom (és több időm), meglátogatom az új 
intézményt. 

20. Nyelvi Központ: Mióta elköltözött a könyvtár, külön program lenne, ha valamit el 
akarnék olvasni. Kikölcsönözni, amíg a K épületben volt, havonta mentem valamit. 
Májusban tervezem a látogatást, anyaggyűjtés céljából. A régi könyvtárba, a K épületbe 
hetente mentem, most viszont nagyon messze van. 
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3. számú melléklet 
BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 

 

Adatgyűjtő lap 

a tárgyi eszközök kihasználtsága mutató vizsgálatához 
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…db 
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12      
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15      

16      
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18      

összesen      

 

Fénymásolat oldalak száma  

Nyomtatott és szkennelt oldalak száma  
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Grafikonok 

 



59 
 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

4. számú melléklet 
 

2011 2012 2013 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selejtezés           D     T/T T/T T/T T/T M/V M/V M/V M/V M/V Mú Mú U U U U U G H E                   
Rekat. Szp   C C C C C C C C C C C Kéz Kéz Kéz Kéz Kéz Át Át                       G H E       
Rekat. Raktár           C D D D D D D D D D D D T/T Mú Mú Mú Mú Mú Mú Mú U U U U U M/V M/V Sza Sza Sza Sza 
Adatbázis jav.                         Szp Szp Szp Szp Szp Szp                                     
Leltárkö. 
törlés                 C C C C C D D T/T T/T T/T T/T T/T M/V M/V Tsz Tsz U U U U G G H H E Vsz Vsz Vsz 
Leltárkö. 
törlés             Fi Fi Fi Fi Fi Fi       U U U     T/T M/V                             
Állományell.                         Fi Fi Fi Fi Fi Fi OT OT RA RB RC RD         Mú Mú U G H E   M/V 
                                       
T/T= Tak/Tasz különgy.                                  
M/V= Met/V különgy.                                  
U= ugrószámos                                   
Kéz= kézikönyvtár                                 
Át= átírás könyvtárnak                                  
Mú= múzeum                                     
Sza= szakdolgozat                                   
Vsz= vasszekrény                                   
Fi= folyóirat                                    
Szp= szabadpolc                                   
RA= A jelű raktári                                    
RB= B jelű raktári                                   
RC= C jelű raktári                                   
RD= D jelű raktári                                   
OT=Olvasóterem                                  
Tsz= tanszéki                                                               
 


