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Az év legfontosabb eseményei 

 

Szervezeti változások  
 

A BCE Szenátusának 2015. február 2-án elfogadott SZMR-je az egyetemen működő 
közgyűjteményeket egy szervezeti egységbe integrálta. Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a 
létrejövő Egyetemi Könyvár és Levéltár (a továbbiakban: KL) budai Tagkönyvtára lett, a budai 
levéltár az Egyetemi Levéltárba integrálódott.  
 

Az EMMI 2015. szeptember 16-án kelt 46823-3/2015/INFO iktatószámú levelében foglalt 
fenntartói döntés értelmében a Budai Campus 2016. január 1-jétől a Szent István Egyetem 
keretein belül működik tovább budai telephelyén. 
 

A SZIE integráció előkészítéseként 2015. december 1-jével a Szenátus visszaállította az Entz 
Ferenc Könyvtár és Levéltárat, mint önálló szervezetet. A Szent István Egyetem számára 
integrációs anyagot állítottunk össze a SZIE integrációt előkészítő bizottság kérdéseire 
válaszolva. 
  
A Tagkönyvtár tíz hónapig működött a BCE KL egységeként. Ez idő alatt lépéseket tettünk a 
könyvtárak integrációjából adódó, a KL egységes munkatervében a Tagkönyvtárnak előírt 
feladatok elvégzésére az alábbi területeken: 

- tanszéki kapcsolattartás 

- irodalomjegyzék kezelés és desiderálás  

- tanszéki szakirodalom igénylés 

- dokumentum beszerzés  

- közös honlap  

- szolgáltatáspolitika  

- felhasználóképzés, tréningek 

- munkaköri leírások 

- ügyviteli adminisztráció a feladatmegosztás szerint. 

Az egyetem dokumentum beszerzéseit a 7/2015. (IV. 14.) sz. kancellári utasítás szabályozta. 
 

Jubileumi intézménytörténeti kiállítás 

 

Tanintézettől az Akadémiáig címmel intézménytörténeti kiállítást rendeztünk a levéltárossal 
és a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium hallgatóival közösen. A kiállítás koncepciójának 
kidolgozása és az előkészületi munkák még 2014-ben, az évfordulók évében elkezdődtek, a 
kivitelezés azonban átnyúlt 2015 év elejére. Az ünnepélyes megnyitó 2015. február 26-án volt, 
melyen dr. Palkovics László rektor-helyettes tartott megnyitó beszédet. A Budai Campus elnöki 
tanácstermének előterében elhelyezett kiállítás minden egyetemi polgár és campusra 
látogató számára ízelítőt ad a nagy múltú intézmény történetéből könyvtári és levéltári 
dokumentumok, iratok, képek és tárgyak bemutatásával.  
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I. Entz-napok a Budai Campuson 

 

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárban hagyomány a Budai Campus elődintézményeinek 
alapítási évfordulóihoz illetve az ezekben az elődintézményekben működött jeles oktatók 
születésének jubileumaihoz kapcsolódóan kamara-kiállítások rendezése. 
Az I. Entz-napok rendezvényeinek részeként 2015. december 7-én megnyílt kiállítás három 
egységből épült fel. 
 

Az első kiállítási egység a Könyvtár és Levéltár névadójának, Entz Ferencnek, az orvosnak, 
kertésznek, szőlésznek, borásznak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának állít 
emléket a Könyvtár és Levéltárban őrzött könyvei és irathagyatéka (bizonyítványok, levelek) 
bemutatásával. A kiállított muzeális értékű dokumentumok többsége az Entz család 
adományaként került az állományba. 
 

A második kiállítási egység az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár és a Semmelweis Egyetem 
Levéltára közti évtizedes együttműködés újabb eredményeként valósult meg. Az említett 
kiállítás rész Entz Ferenc szintén orvos végzettségű első unokatestvére, hunyadvári Arányi 
Lajos (Komárom, 1812. május 29. – Nagymaros, 1887. július 28.) neves patológus egyetemi 
tanárnak és műemlékvédőnek, a Semmelweis Egyetem Levéltárában őrzött hagyatékából 
mutat be néhány családi jellegű dokumentumot: leveleit, gyermekkorában írt versét. Arányi 
nemcsak közeli rokona, de támogatója is volt Entz Ferencnek. Így egyike volt azoknak, akik 
Entz mellett részt vettek az első hazai önálló kertészképző oktatási intézmény, a 
Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézet létrehozásában. 
 

A kiállításon bemutatásra került Entz Ferenc ugyancsak Ferenc nevű édesapjának, Veszprém 
Vármegye tiszti főorvosának 1799-ben saját kezűleg írt kórtörténeti füzete (Historiae 
Morborum), amelyet ugyancsak a Semmelweis Egyetem Levéltára őriz. 
 

A harmadik, Szőlészeti és borászati iratkincsek címet viselő kiállítási egység azon egyedülálló 
17-19. századi szőlészet- és borászattörténeti dokumentum gyűjteményből kínál ízelítőt, ami 
egy muzeális könyv- és iratmentés eredményeként került az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
őrizetébe. A kiállítást dr. Hegedűs Attila dékán nyitotta meg és 2015. december 23-ig volt 
látogatható. 

Állományrevízió a Szüret utcai könyvtárban 

A Könyvtár 2015. évre ütemezett kiemelt feladata a 2013-ban elkezdett és ütemterv szerint 
történő teljes körű állományrevízió volt. Az ütemtervben szereplő feladatokat a Könyvtár 
határidőre elvégezte.  

A soron következő tanszéki állományrevízió előkészítéseként felmértük a Budai Campus letéti 
könyvtárainak teljes könyv és folyóirat állományát. Az adatok alapján kerül korszerűsítésre a 
budai könyvtári hálózat.  
 

  

http://akadémia/
https://hu.wikipedia.org/wiki/1812
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymaros
https://hu.wikipedia.org/wiki/1887
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SZBKI 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa a 2012. XII. 17. számú határozatában döntött a 
Szőlészeti és Borászati Intézetéhez tartozó Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti 
Kutatóállomás működtetésének megszüntetéséről.  
 
A Vidékfejlesztési Minisztériumnak átadott vagyontárgyak között nem szerepelt a Kutató 
Állomás Kecskemét-Miklóstelepen lévő szakkönyvtárának állománya, az továbbra is a BCE 
tulajdonát képezte. A SZBI vezetője, dr. Bisztray György és az EFT munkatársai a budai könyvtár 
számára 82 pfm könyv és folyóirat anyagot válogattak ki. A teljes állományra nem tartottunk 
igényt, mivel a párhuzamos gyűjtőkör miatt sok duplum került volna át a budai könyvtárba, 
mely a raktár szűk kapacitása miatt csak a válogatott anyagot tudta befogadni. Az átvételi lista 
az anyag feléről készült el az év végéig.  
 

Könyvtári tájékoztató anyag 

 

A Könyvtár legutolsó tájékoztató kiadványa a költözést követően 2011-ben készült NKA 
pályázatból. A budai HÖK kérésére aktualizáltuk a kiadvány tartalmát: az intézmény adatait, 
nyitva tartását és szolgáltatásait.  
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I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2015-BEN 

1. Gazdálkodás  

A Könyvtár működésére 16,8 millió forintot biztosított a Budai Campus 2015-ben.  

Az EISZ adatbázisok önrésze 23 millió forint volt, mely 2015-ben CABI és FSTA adatbázisokkal 

bővült.  Erre a feladatra 12 millió forint minisztériumi támogatást kaptunk, a többit a működési 

keretünkből finanszíroztuk.  

A 2013-ban elnyert egyedi restaurálási pályázatra kapott összeg csak a Lippai Calendarium 

Oeconomicum restaurálása volt elegendő, ezért a megmaradó 215 ezer forintot 2015-ben 

utaltuk vissza az NKA részére. Az ODR támogatás összege 150 ezer forint volt az idén is, melyet 

az év végéig maradéktalanul felhasználtuk az intézményi változás miatt. Így az év során két 

ODR támogatást használtunk fel, a 2014. és a 2015. évit.   

A 2014. évi MTMT pályázati összegből vásárolt számítógépek a 2015. évi kiadásainkban 

szerepelnek 901 ezer forint összegben. A könyvtári tevékenységekből és a reprográfiai 

szolgáltatásból 948 ezer forint bevételünk volt. 

Könyvtári könyv és folyóirat beszerzésre 2015-ben 3,2 millió forintot költöttünk. Az OTKA 

pályázatok után járó keretünk tovább gyarapodott 4,1 millió forinttal, melyből 100 ezer 

forintot költöttünk az év során.  

A részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. Személyzeti politika 

A könyvtár dolgozói létszáma 2015. december 31-én 11 fő volt, melyből 1 fő takarító. Az 
osztályvezetői beosztás könyvtárunkban a könyvtári integráció következtében 2015-ben 
megszűnt. A levéltárvezető december 1-jétől visszakerült az EFKL állományába. 
 

Az 56 órás angol nyelvi képzésben 4 fő vett részt a tagkönyvtárból és tett sikeres írásbeli 
vizsgát. 

Beiskolázott munkatársunk sikeresen elvégzett két félévet az ELTE informatikus könyvtárosi 
mesterképzésen. 
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II. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

1. Állománygazdálkodás  

Könyvek  

Állományunk 2015-ben 814 egységgel gyarapodott 4,7 millió Ft értékben. A raktári anyag és 
a tanszéki letéti állomány folyamatos apasztása során 6 955 kötet könyvet töröltünk 1,1 millió 
forintértékben, így a könyv, elektronikus és egyéb dokumentumok száma 2015. december 31-
én 216 046 tétel volt. Az állomány további csökkentése folytatódik a szisztematikus apasztás 
miatt még a következő évben is. 
 

A Mezőgazda Kiadótól Könyvtárunk 2015-ben 3 könyvet kapott ajándékba 9 példányban, 
41 100 forintértékben. A Márai programból 164 kötettel gyarapodtunk. 
 

 

 

A grafikon az elmúlt öt év könyvgyarapodását mutatja. A 2014. éviek az elmúlt öt év 
legmagasabb adatai, 2015-ben viszont 48 %-kal visszaesett a könyvgyarapodás.  

A kötelespéldány csökkenését az okozta, hogy 2015-ben nem történt kötelespéldányként 
nyilvántartott szakdolgozat feldolgozás könyvtárunkban, mert tárhely hiányában nem tudtuk 
feltölteni a lemezeket a repozitóriumba. A nemzeti könyvtárból kapott kötelespéldányok 
száma minimálisan csökkent.    

A vétel esetében a könyvtári és tanszéki letét felosztás megváltozott a 7/2015. (IV. 14.) sz. 
kancellári utasítás miatt. Ennek értelmében a tanszéki keretből történő vásárlás is a 
könyvtárban került elhelyezésre, az oktatók saját névre kikölcsönözhették azokat. A tanszéki 
letét darabszáma csak a ténylegesen a tanszéki könyvtárba elhelyezett műveket jelenti. 
Összességében az utasítás és a központosított beszerzés eredményeként közel felére csökkent 
a Campus könyvbeszerzése. 
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A Kertészettudományi Kar vezetése által a nyár folyamán kezdeményezett megbeszélésen 
körvonalazódott a két campus oktatói, illetve tanszéki dokumentum használatának 
különbözősége, melyet nem elsősorban a megszokás, inkább az eltérő tudományterületekből 
fakadó oktatási gyakorlat határozza meg. A szeptemberben kihirdetett intézményi szétválás 
miatt azonban érdemben már nem történt változás a beszerzések lebonyolításában az év 
végéig. 

A határozat előremutató elemeket tartalmaz a beszerzett dokumentumok könyvtári 
elhelyezésével kapcsolatban. A teljes rendszer átalakítása logikailag csak a tanszéki letéti 
könyvtári hálózat 2016 őszén kezdődő állományrevízióját követően valósítható meg. 
 

 Az OTKA pályázatokból könyvtárunk 4,1 millió forintot kapott 2015. év végéig. A teljes összeg 
felhasználására: dokumentum beszerzésre, illetve open access publikálásra, a jövő évben 
kerül sor.  

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

Az év során 18 tanszéki CD-t dolgoztunk fel, részben a tanszékeknek, részben a Márai-program 
keretében a könyvtárnak. Diplomamunka feltöltésére az egyetemi repozitóriumba tárhely 
probléma miatt nem nyílt lehetőségünk. Az így felhalmozódott lemezek száma meghaladja az 
ezret.  
 

Az elektronikus dokumentumok megoszlása: 
 

 Vétel Ajándék Összesen 

Magyar (db) 11 7 18 

Külföldi (db) - - - 

Összesen 11 7 18 

Könyvtárunk 2015-ben két ODR támogatást használt fel összesen 300 ezer forintértékben. A 
tárgyévi támogatást a kiválás miatti elszámolás egyszerűsítése érdekében az év végéig 
felhasználtuk. 

A TÉKA Tájtervezés-történeti Archívum dr. Balogh Ákos okleveles tájépítészmérnök, terület- 
és településrendező, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa hagyatékával gyarapodott. Dr. 
Csemez Attila személyes nekrológja dr. Balogh Ákos tájfilozófusról a Magyar Tájépítészek 
Szövetsége online magazinjában olvasható. 

Jelentésünkben hagyományosan megadjuk szakterületünk magyar és idegen nyelvű 
dokumentumainak beszerzési árát. 2015-ben a magyar nyelvűek átlagára 4.900 forint volt, a 
külföldieké 27.650,- forint. 

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

http://tajepiteszek.hu/dr-balogh-akos-1944-2014


9 
 

Időszaki kiadványok 

A könyvtári állományba vett időszaki kiadványok száma 411 kötettel gyarapodott 5 819 ezer 
forintértékben. Ez a szám nem korrelál az évi gyarapodással: az év során nagyarányú volt az 
utólag leltárba vett kötetek száma. 

2015-ben elkezdődött az állományrevízió során számba vett időszaki kiadványok példány 
adatainak felvétele a Huntéka katalógus moduljába, melyek ezt követően bekerülnek a leltár 
listába is. Az év során közel 3 ezer leltári egység elektronikus feldolgozása történt meg.  

Magyar és külföldi időszaki kiadványok előfizetésére 2,8 millió Ft-ot, az EISZ adatbázisok 
önrészére 23,2 millió Ft önrészt fizettünk ki az év során. A papír alapú dokumentumok 
előfizetése 17 %-kal magasabb a tavalyinál, mert a magyar címek esetében a vásárlás és a 
kötelespéldányba kapott példányok száma meghaladta az előző évi gyarapodást. A külföldi 
címek száma folyamatosan csökken: 2015-ben az előző évi 30 helyett 24 címet fizettek elő a 
Könyvtár és a tanszékek.  

A Könyvtárunk által előfizetett magyar folyóiratok átlagára 2015-ben 8.600 forint, a 
külföldieké 81.000 forint volt.  
 

 
 

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

2. Szolgáltatások  

Olvasószolgálat 

A beiratkozott olvasók száma 11 748 fő volt, ebből 6 975 fő az aktív használó. 

Az őszi tanévkezdés során az egyetemi beiratkozáshoz kapcsolódóan, a HÖK-kel közös 
szervezésben, rendszeres könyvtári bemutató órákat tartottunk az első éves BSc-s hallgatók 
számára. Ennek is köszönhető, hogy a három karra beiratkozott összes hallgató 90 %-a 
rendelkezett tavaly könyvtári tagsággal. 
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A könyvtári és tanszéki könyvtári helyben használati alkalmak száma közel 78 ezer, a könyvtári 
gépeken az internethasználat 29 ezer, a távhasználat száma 80 ezer, mely a telefon, e-mail, 
OPAC és honlap megkereséseket jelenti. A könyvtárhasználati adatok becslésen alapulnak, 
alkalmankénti mintavétel alapján számoljuk ki. A kölcsönzött dokumentumok száma 79 ezer 
kötet volt. 

A tavaszi és őszi félévben egy-egy hónapig számoltuk a belépőket a személyes használat 
népszerűsége és a tárgyi eszközök kihasználtsága mutatók vizsgálatához, mivel nem 
rendelkezünk a belépőket automatikusan regisztráló számlálóval a Könyvtár bejáratánál. A 
vizsgálat eredményeit a következő grafikonok mutatják: 
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A grafikonok az előző évitől csak a látogatók heti elosztásában térnek el: a heti maximum 
csütörtökről keddre helyeződött át. A Szüret utcai könyvtár kihasználtsága 2014-ben érte el az 
optimumot, ezt 2015-ben kis mértékben növelni tudtuk. A napi használatban változatlanul a 
déli időszak a kiugró.  

Az épület vegyes, könyvtári-oktatási célra történő használta miatt a belépők számában a 
tanórákra érkező hallgatók is szerepelnek. A látogatottságot nagymértékben befolyásolja a 
gyakorlatorientált képzés, mely elsősorban az őszi és tavaszi időszakban a forgalom 
hullámzását okozza.  

Kérésünkre a két számítógépes teremben párhuzamosan már csak kivételes esetben folynak 
tanórák. A 16 gépes számítógépes terem, mint a Könyvtár gépterme, tantermi beosztása 
minimálisra csökkent, így a könyvtárhasználók rendelkezésére áll szinte a Könyvtár teljes 
nyitvatartási idejében.  

Másik intézkedésünk, a kölcsönzői lekérdező gépek átalakítása internet használatra, szintén 
megtörtént. Használatuk komfortossá tétele érdekében azonban még a bútorok átrendezése, 
megfelelő munkaállomás kialakítása szükséges.  

A külső olvasók géphasználatához jelszó biztosítását még nem sikerült megoldania az 
informatikusoknak.  

Az ISZK munkatársai befejezték az összes könyvtári számítógép memória bővítését és a 
Windows 7 operációs rendszer telepítését. 2016-ban a levéltári számítógépek kerülnek sorra.  

A két számítógépes terem gépparkja elöregedett, folyamatos cseréjük elengedhetetlenül 
szükséges. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

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

 

  2013 2014 2015 

Adott dokumentum/beérkezett 
kérés 

 160 186 132 

eredetiben  84 85 67 

elektronikus formában  47 90 58 

Kapott dokumentum/ Küldött kérés  56 60 39 

eredetiben  26 29 23 

elektronikus formában  29 25 15 

 

A könyvtárközi kérések emelkedése összefüggést mutat a 2014. évi rekatalogizálással: az 

online katalógusban megjelenő régi állomány iránt a feldolgozást követően megnőtt a 

könyvtárközi érdeklődés. 2015-ben a Szüret utcai állomány leltározása miatt a rekatalogizálás 

szünetelt.  
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Dokumentum-szolgáltatás 

A kölcsönzőben elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló géppel készített másolatok száma tovább 
csökkent: az év során 5 896 db másolatot készítettek a könyvtárhasználók. A szolgáltatást a 
helyben használható dokumentumokból történő másolat készítés miatt még fenntartjuk, bár 
a 2015. évi adatok további 23 %-os csökkenést mutatnak.  

A nyomtatás népszerű szolgáltatásunk, de a nyomtatott dokumentumok oldalszáma alacsony, 
így nem tudtunk jelentős bevételre szert tenni ebből a szolgáltatásból sem. A nyomtatott és 
szkennelt oldalak száma 3 990 db volt.  

 

Kiadványcsere  

Cserepartnereinktől az elmúlt években kapott dokumentumok száma csökkenő tendenciát 
mutat, 2013 óta pedig már csak időszaki kiadványok gazdagították gyűjteményünket.  2015-
ben 11 féle külföldi és 2 magyar periodikumot kaptunk. A The Garden című szakfolyóiratért a 
Kertgazdaság egy példányát küldjük cserébe. Aktív csere kapcsolataink fenntartására 
törekszünk, de korábbi intézményi kapcsolataink reaktiválását nem látjuk a jelenlegi személyi 
állománnyal megoldhatónak, és a gyűjteményalakítás szempontjából sincs szakmai indoka. 
Általános könyvtári tendencia ennek a dokumentum beszerzési forrásnak az elapadása. 

 

HunTéka - RFID 

 

2015-ben teszteltük az új, korszerű HunTéka OPAC felületét. A fejlesztőknek jeleztük 
észrevételeinket, kéréseinket. A tesztelést folytatjuk, a végleges változat bevezetését a jövő 
félévre tervezzük. 
Két alkalommal mutattuk be az RFID rendszer és a HunTéka könyvtári program működését, a 
rendszer felépítését valamint a hatékony működéshez szükséges hardver és kiegészítő 
elemeket. 
 

MATARKA – folyóiratcikkek feldolgozása 

 

Az adatbázisba 2012 novembere óta 3 041 darab cikk bibliográfiai adatait dolgoztuk fel.  
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A szakfolyóiratok a 2015. évi cikkeinek száma címenként:  
 

MATARKA adatbázisban feldolgozott cikkek statisztikája 2015  

4D: tájépítészeti és kertművészeti folyóirat 24 cikk 

Dísznövény kereskedelem. Kertészet és Szőlészet melléklete 37 cikk 

Kertészet és Szőlészet 988 cikk  

Összesen:  1 049 cikk 

 

Oktatás 

 

Szakirányos és PhD hallgatók számára a szakfelelős tanárok felkérésére 2015-ben is 
megtartottuk az irodalom keresés és hivatkozás alapjait bemutató órákat, az előfizetett 
adatbázisok, az egyetemi repozitóriumok valamint az előfizetés nélkül is kereshető 
szakirodalmi források ismertetését.  
 

Szakirodalmi oktatást 17 alkalommal tartottunk: 
 

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék - KÖGAM 31 fő 

Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék - KÖGAM 7 fő 

Sör- és Szeszipari Tanszék 25 fő 

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 58 fő 

Határon Túli Tagozat 48 fő 

Összesen 169 fő 

 
Könyvtári tréning 

 

2015-ben is folytattuk a 4 modulból álló Források a Gellért-hegyen - Online szakirodalmi 
források című tréningsorozatot. A résztvevők az egyetem előfizetett adatbázisairól, 
repozitóriumairól valamint a szakirodalom keresés és hivatkozás alapjairól, a források 
értékeléséről szerezhettek elméleti és gyakorlati ismereteket. A tréning témakörei: teljes 
szövegű magyar és külföldi adatbázisok, folyóirat cikkek és idézettség, Corvinus források, 
elektronikus szakdolgozatok. 
 
 

A jelentkezők statisztikai adatai: 
 

Élelmiszertudományi 46.7% 

Kertészettudományi 33.3% 

Tájépítészeti 13.3% 

Közgazdaságtudományi 6.7% 
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Alapképzés 71.4% 

Mesterképzés 7.1% 

PhD képzés 21.4% 

 
 
 

 
 
 
Adatbázis bemutató 

 

2015. április 14-én Mikulás Gábor, az Elsevier tudományos kiadó munkatársa A holnap 
tudásával felvértezve címmel mutatta be az Elsevier tudományos kiadó on-line szakirodalmi 
adatbázisait: ScienceDirect, Scopus, SciVal, újdonságait valamint a Mendeley hivatkozáskezelő 
felületét.  
 

 

Magyar Tudományos Művek Tára - MTMT 

 

Az MTMT országos előfizetése forráshiány miatt a Journal Citation Report adatbázisra 2015 
júniusában lejárt, ezért az adatbázisban az impakt faktor értékeket sem a nyilvánosság, sem a 
szerzők, sem pedig a 4,5,6-os adminisztrátorok nem láthatják a továbbiakban. A Campus 
szerzői júniusban szembesültek a folyóiratok impact faktor értékeinek hiányával, melyeket 
azonban továbbra is fel kell tüntetniük mind a pályázatok összeállításakor, mind a tudományos 
fokozatok megszerzésekor. Továbbra is támogatjuk az oktatókat az IF illetve az egyéni h-index 
kikeresésében és kiszámításában. 
 

Az év folyamán rendszeresen tájékoztattuk az újonnan regisztráló kollégákat a belépés 
módjáról, az adatbázis használatáról, a közlemények rögzítéséről, az MTMT honlap 
tartalmáról. 
 

Folyamatosan végeztük 5-ös adminisztrátori feladatainkat:  
- szerzők közleményhez, tanszékhez, intézményhez rendelése, közlemények, idéző 

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

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

számításokkal kapcsolatban 

- help desk szolgáltatás: telefonon, e-mailben érkező kérések menedzselése, kérdések 
megválaszolása 

- konzultáció, igény szerinti személyes megbeszélés vagy a tanszék oktatóinak tartott 
tájékoztató 

- az Országos Doktori Tanács évenkénti akkreditációs eljáráshoz szükséges feladatok 
ellátása, támogatása 
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Az MTMT adatbázisnak naprakész publikációs, ill. hivatkozási adatokat kell tartalmaznia, mert 
a pályázatokhoz, tudományos fokozatok megszerzéséhez szükséges eljárásokhoz, 
kinevezéskehez az adatbázis szolgáltatja a publikációk listáját, a tudománymetriai 
mérőszámokat. Mivel az adatbázis állandóan bővül, mind a közlemények, mind a hivatkozó 
publikációk állandó ellenőrzése, láttamozása folyamatos karbantartást igényel. 

 

Az intézményi hozzárendelések az intézmény szellemi tulajdonát képzik, ezért az 
adminisztrátor csak azokat a közleményeket rendelheti intézményéhez, amelyik közleményen 
szerepel intézménye affiliációja. Eddig csak a Budapest Corvinus Egyetem intézményi 
hierarchiája készült el, így a Budai Campus tanszékein készült publikációk szervezeti és név 
változatait nem lehet nyomon követni. Ezért kértük a szervezeti történet teljes körű 
kialakítását az MTMT központi adminisztrációjának munkatársaitól. Amikor a három kar 
intézménytörténete elkészül, az adatbázisba regisztrált összes szerző publikációjához, az 
adminisztrátori beállítások után, a hozzárendeléseket közleményenként el kell végezni.  
 
 

  
Élelmiszertudományi 

Kar 
Kertészettudományi 

Kar 
Tájépítészeti 

Kar 

Regisztrált tanszékek száma 18 24 8 

Regisztrált szerzők száma 165 255 71 

Közlemények száma 4 897 9 095 1 562 

Független idézők száma 5 965 10 240 415 

 
 
 

 
 

 

Magyar Osztott Közös Katalógus - MOKKA  

 

Könyvtárunk feltöltött rekordjainak száma 2015-ben 1.964 volt. A MOKKA adatbázisban 
összesen 32.045 rekordunk található. A feltöltött rekordokról e-mail-ben naponta feltöltési 
jelentés érkezik. A levélben jelzett hibás HunTéka rekordokat folyamatosan javítjuk.  

 

  



16 
 

Szakinformációs szolgáltatások 
 

EISZ 
 

Az előfizetett adatbázisok használati statisztikája 2015-ben 
 

Budai Campus  
 

Adatbázis neve Belépések 
száma 

Keresések 
száma 

Letöltések 
száma 

CAB Abstracts 1990-Present 6932 37146 994 

FSTA - Food Science and 
Technology Abstracts 

21003 80288 535 

Összesen: 27935 117434 1529 

 

Corvinus Egyetem 

 

Adatbázis neve 
Belépések 

száma 

Keresések  
száma 

Letöltések 

száma 

Academic Search Complete 22118 81022 29865 

Business Source Complete 28859 102555 75825 

Business Source Premier 3121 8191 6524 

EconLit with Full Text 23075 86887 10377 

EDS Publication Finder 12265 24874 0 

MasterFILE Premier 24087 88088 9772 

Scopus 4774 15622 11590 

Science Direct n.a. 25005 323338 

 Összesen: 118299 432244 467291 

 

 
Adatbázis próba hozzáférés 
 
A Springer Kiadó októberben szabad hozzáférést biztosított a 2014-es angol nyelvű könyveihez 
és e-bookjaihoz. A Cambridge University Press szintén október folyamán teszt időszakot 
biztosított a teljes e-book adatbázisához. A tesztelési lehetőségről tájékoztattuk a 
tanszékvezetőket, de a honlapunkon is hírt adtunk felhasználóinknak. 
 
Entz Archive 

 

A Budai Campuson keletkező szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk és az 
oktatók, kutatók publikációinak repozitóriumi elhelyezését a 2016. január 1-jei kiválást 
követően a Szent István Egyetemen is biztosítani kell.  
A szakdolgozatok és diplomamunkák gyűjtése a Budai Campuson hetven éves múltra tekint 
vissza.  Az utolsó harminc év anyagát teljes körűen gyűjtöttük, 2011 óta csak elektronikusan. 
A BCE Szakdolgozat archívumban 2015 év végéig 570 dolgozat teljes szövegét töltöttünk fel, 
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melyek csak az egyetemi hálózatba kötött gépekről érhetők el. A folyamatos tárhely hiány 
miatt a feltöltésre váró lemezek száma az év végére meghaladta az ezret.   
A budai Entz Archive építésére a Könyvtár munkatervet dolgozott ki a Budai Campus 
Igazgatóság részére, ezzel párhuzamosan az őszi félévben a tárhely beszerezése megtörtént. 
A szolgáltatás kialakítását, a régi dolgozatok elérésének biztosítását és a feltöltésre várók 
feldolgozását 2016. első félévére ütemeztük. 

3. Könyvtári hálózat  

A tanszéki könyvtárosok segítségével felmértük a tanszéki letéti állomány, s ebből a selejtezni 
kívánt állomány nagyságát. A Kertészettudományi Karon 6 nagyobb tanszéki állomány van, 
közel 500 pfm nagyságban, az Élelmiszertudományi Karon szintén 6 nagyobb gyűjtemény, 
közel 420 pfm méretben. A Tájépítészeti Karon egy nagy könyvtár van 74 pfm méretben.  
Június 25-én a KL főigazgatójával és a Kertészettudományi Kar dékán-helyettesével, dr. Honfi 

Péterrel történt megbeszélés a dokumentumok beszerzésének új rendjéről és a tanszéki 

könyvtárakról. Hasonló megbeszélést folytattunk a Kertművészeti Tanszék vezetőjével és 

munkatársaival. A tanszéki letéti könyvtárakkal kapcsolatos koncepciót a felmérést követően, 

az adatok birtokában alakítjuk majd ki a karok képviselőivel közösen. 

 

A tanszékvezető kérésére a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken állományrevíziót 
tartottunk. A könyv, folyóirat és térkép anyag biztonságos tárolását a tanszék nem tudta 
megoldani, ezért a teljes tanszéki letéti állomány még a leltár megkezdése előtt átkerült a 
Szüret utcai raktárba. A jegyzőkönyv augusztus 31-ére készült el. 

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

4. Közéleti tevékenység 

Testületi tevékenység 

A Könyvtár intézményi tagja az International Society for Horticultural Science (ISHS) 
nemzetközi kertészeti társaságnak és az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK). 
Egyéni tagokkal vesz részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági, valamint a 
Tudományos Szakkönyvtári Szekciójának munkájában. A könyvtárigazgató az EKK felügyelő 
bizottságának és az MKE Mezőgazdasági Szekciónak vezetőségi tagja, tanácskozási joggal részt 
vett 2015-ben a Szenátuson, valamint a kari tanácsüléseken. 

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

Április 14.: Elsevier bemutató. Mikulás Gábor 
 

Kiadványszerkesztés 

 

Elkészültek a 2009-2014 között feldolgozott könyvek és egyéb dokumentumok leltárkönyvei, 
melyek elengedhetetlenül szükségesek a jelenleg folyó állományrevízióhoz. Az öt leltárkönyv 
összesen 6.017 könyv adatait tartalmazza.  
 

Galambosi Bertalan gyógynövénykutatóval a Gyógynövénykutató Intézet alapításának 100 
éves évfordulója alkalmából összeállítottuk Svábné Teleki Judit kandidátus, a modern magyar 
gyógynövénytermesztés úttörőjének életmű bibliográfiáját. A kiadvány teljes szövege az 
interneten szabadon hozzáférhető. 
 

Programok a könyvtárban  
 

Beszélgetések sorozatunk következő vendége Lukács Zoltán, a Garden Kft. igazgatója volt 
november 4-én. Választásunk a 2015-ben saját kiadásban megjelentetett Negyed század 
kertjei című könyv alapján esett volt hallgatónkra, aki a könyvben saját szakmai útját meséli 
el. A könyv sok értékes tanáccsal szolgál a jövő nemzedékének. 

Az I. Entz-napi programokhoz csatlakozva december 1-jén meghívtuk könyvtárunkba Entz 
Géza művészettörténészt, névadónk ükunokáját. Műemlékvédelem, tudomány, társadalom 
címmel tartott előadást, melyen a Campus vezetői mellett hallgatók és oktatók is megjelentek.  

Szakmai továbbképzés 

A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 
című 60 órás akkreditált továbbképzésén egy fő vett részt október 21-e és november 6-a 
között. 

Az EK szervezésében tartott Prezi oktatáson könyvtárunkból négy fő vett részt. 

Kiállítások 

Tanintézettől az Akadémiáig címmel intézménytörténeti kiállítást rendeztünk a levéltárossal 
és a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium hallgatóival közösen. A megnyitó 2015. február 26-
án volt.  

Oktatói könyvbemutatót tervezünk a 2014 végén megjelent Titokzatos orchideák című, a 
Tillyné Mándy Andrea és Pendert Ferenc szerzőpáros könyvének bemutatására, ehhez 
kapcsolódóan tematikus könyvkiállítást készítettünk a kölcsönzői tárlókban. 

A Budai Campus I. Entz-napi rendezvénysorozatához kapcsolódva kiállítást rendeztünk a 
könyvtár kölcsönzői terében a Könyvtár és Levéltár Entz dokumentumaiból, melyet Hegedűs 
Attila dékán nyitott meg 2015. december 7-én. 

https://www.researchgate.net/publication/281438606_Dr_Svab_Janosne_Teleki_Judit_1923_-_2008
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A Fővám téri egyetemtörténeti kiállításon az első félévben ügyeletet tartottunk a beosztás 

szerint. 

 

Előadások: 

Könyvtárunk csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai szeptember 19-ei eseménysorozatához 
Könyvtár az arborétumban – arborétum a Gellért-hegyen című programmal. 
Osváth Zsolt levéltáros Gellért-hegyi paradicsom címmel tartott előadást az Arborétum 
történetéről. Megyeriné Viola Andrea a Könyvtár restaurált könyvritkaságaiból mutatott be 
köteteket az érdeklődőknek. A program témájához kapcsolódóan fotókiállítást is rendeztünk. 
A Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék munkatársa a Könyvtár alatti felső sziklakert 
és a Felső-kertet mutatta be rövid séta keretében. A program a szoborkert megtekintésével 
zárult. 

Október 18-án, vasárnap Nyitva a Campus címmel, színes programokkal csalogatta a Budai 
Campus a családokat és érdeklődőket a kertbe és az épületekbe. Meghívást kapott a budai 
Könyvtár és a Levéltár is. A KÖN rendezvényhez hasonlóan előadással és könyvbemutatóval 
készültünk: 155 éve a Gellért-hegy déli lejtőjén. A Budapesti Corvinus Egyetem Budai 
Campusának építéstörténete címmel Osváth Zsolt tartott előadást. 

A Budai Campus I. Entz-napi rendezvényén december 7-én Entz Ferenc (gazdaság)politikai 
kapcsolatrendszere címmel Osváth Zsolt levéltárvezető tartott előadást. 

December 10-én tartotta a MKE Mezőgazdasági Szekciója 25 éves jubileumi taggyűlését, 
melyen Darabosné Maczkó Beáta Könyvtári innováció címmel tartott előadást. 

 

Részvétel szakmai rendezvényeken, programokon 

 

Összesen 21 szakmai rendezvényen 6 kolléga képviselte könyvtárunkat az év során: 

 Február 11.: MKE küldöttgyűlés. OSZK 

 Február 25.: Író-olvasó találkozó. OMgK 

 Március 26.: MKE Tudományos Szakkönyvtári Szekció ülés. MTA KIK.  

 Március 26.:Tudományos szelfi – szerzői profilok az interneten – MTA Könyvtár 
 Március 27.: Budai Campus Diákszervezeti Konferencia – Budai Campus 

 Április 15.: Entz Géza előadása. MTA KIK 

 Május 6.: MKE tisztújító közgyűlés. OSZK 

 Május 6.: ISHS folyóirat szerkesztőbizottsági ülése - Budai Campus 

 Május 14.: Suweco bemutató. OMgK 

 Május 21.: EKK ülés. BCE KL 

 Június 19.: SZIE évzáró. Gödöllő 

 Július 17.: Könyvtáros vándorgyűlés. Szolnok 

 Augusztus 27.: Összkönyvtári nap a Közgázon 

 Október 6.: EKK ülés 

 Október 19.: ODR konferencia. Tatabánya  

 Október 29.: EISZ megbeszélés. MTA KIK 
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 November 5.: Könyvtári emlékezet - A SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 
története  

 1945–2015 című könyvtártörténeti kiállítás megnyitója 

 November 5.: Megbeszélés a budai archívum kialakításáról Baranyai László ÉK dékán-
helyettessel. 

 November 10.: Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 10 éves a 
Kaposvári Egyetem könyvtára, 80 éves az MKE. Országos tudományos konferencia. 

Kaposvár 

 November 18.: A tudományok evolúciója: a valós és virtuális világok - Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 

 December 10: MKE Mezőgazdasági Szekciója 25 éves jubileumi taggyűlése, OMGK 

 

Szakmai tapasztalatcserék 

 Március 27-én a Közlekedési Múzeum Központi Könyvtára munkatársainak mutattuk 
be a HunTéka integrált könyvtári program és az RFID rendszer felépítését, működését. 

 Március 30-án az ELTE MA könyvtáros hallgatóinak bemutattuk könyvtárunk OPAC 
katalógusát és a MATARKA folyóiratcikk bevitelének menetét. 

 Április 17-én látogatást tett a MKE Bibliográfiai Szekciója könyvtárunkban. 
 Október 15-én látogatást tettünk a SZIE Állatorvostudományi Könyvtárában.  
 Az OSZK OKJ-s tanfolyam egy hallgatója vett részt szakmai gyakorlaton a 

Tagkönyvtárban. 
 

Szakmai kirándulások 

 Március 24-én a Budai Campus szervezésében tanulmányúton vett részt 3 fő a Fertő-
tó körül. 

 Április 1-jén a MKE Mezőgazdasági Szekciója szervezett látogatást az Országgyűlési 
Könyvtárba, melyen könyvtárunkból 1 fő vett részt. 

 Június 24-én a MKE Mezőgazdasági Szekciója az Állatkertbe szervezett látogatást, s 
megtekintette a szakkönyvtárat is. A látogatáson 2 fő vett részt. 

 Augusztus 25-én a Könyvtár dolgozói tanulmányi kirándulás keretében meglátogatták 
a Vácrátóti Botanikus Kertet. 

 November 26-án a Budai Campus szervezésében bécsi kiránduláson vett részt a 
Könyvtár 6 munkatársa. 

III. SZAKLEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉGEK 

 

A budai Levéltár 2015. február 2-ától 2015. november 30-áig az EK integrált intézménye volt. 

A levéltáros helyileg a Fővám téri épületben végezte munkáját. 2015-ben sem szakadt meg a 

kapcsolat a budai levéltáros és az EFT között: a jubileumi intézménytörténeti kiállítás, a KÖN, 

a Nyitva a Campus és az I. Entz-napok programjaiban a korábban megszokott módon történt 

az együttműködés.  
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 IV. A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE 

 

A 2016. évi részletes munkatervet az új stratégiai terv fogja tartalmazni. 
 

Feladat Felelős Határidő 

Bekapcsolódás a SZIE könyvtári hálózatának 
munkájába. Könyvtári és levéltári 
szabályzatok aktualizálása. 

igazgató, levéltárvezető első félév 

 

A nyilvános könyvtári és az önálló 

közlevéltári jogállás visszaállításával 

kapcsolatos intézkedések. 

 

igazgató, levéltárvezető első félév 

A Könyvtár és Levéltár új honlapjának 
elkészítése. 

igazgató március 31. 

Entz Archive építése. igazgató augusztus 31. 

A Könyvtár önértékelésének elkészítése. MIT december 31. 

A Budai Campus új dokumentum-beszerzési 
rendjének kialakítása. 

igazgató február 29. 

A tanszéki állományrevízió ütemtervének 
kidolgozása. 

igazgató szeptember 30. 

A Szüret utcai állomány revíziójának 
folytatása az ütemtervnek megfelelően. 
  

igazgató folyamatos 

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

MTMT adminisztrátorok 
tavaszi és őszi 

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

MTMT adminisztrátorok folyamatos 

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

MTMT adminisztrátorok folyamatos 

Folyamatos kapcsolattartás a 
felhasználókkal.  

tanszéki kapcsolattartók folyamatos 

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

MTMT adminisztrátorok folyamatos 

Az MTMT adatbázisban rögzített 
publikációk megjelenítése a könyvtári OPAC 
katalógusban 

MTMT adminisztrátorok folyamatos 

A MATARKA adatbázisban feldolgozott 
címek bővítése a Növényvédelem című 
folyóirat retrospektív feldolgozásával  

igazgató folyamatos 

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

igazgató folyamatos 

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

igazgató, levéltárvezető folyamatos 

Pályázati lehetőségek felkutatása. igazgató, levéltárvezető folyamatos 

Az új levéltári raktár használatba vétele. levéltárvezető folyamatos 

Az MFLSZ tagintézményei által 2016-ban 

bevezetendő egységes levéltári 

nyilvántartási rendszer (ATOM) és az EFKL 

használt segédletek összehangolása. 

levéltárvezető folyamatos 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet - GAZDÁLKODÁS 

Bevételek 

 

Bevétel megnevezése eFt 

Működési bevétel - központi elvonással csökkentve 16 798 

EMMI támogatás (EISZ) 12 114 

2015-ben beérkezett pályázati támogatás (ODR) 150 

Saját működési bevétel előző évi maradvánnyal 1 010 

OTKA pályázatok után járó keret 4 134 

Bér és járulékok   34 173 

Összesen 68 379 

Kiadások 

Kiadás megnevezése eFt 

Könyvbeszerzés 2 093 

Folyóirat beszerzés 1 065 

EISZ adatbázisok önrésze 23 225 

Pályázati kifizetések (ODR 2014, 2015; NKA) 515 

HunTéka szoftverkövetés és forródrót szolgáltatás (nem történt meg a kifizetés) 0 

Működés: telefon- és postaköltség, gépek karbantartása és üzemeltetése, irodaszer, 

takarítás, takarítószerek, jogdíj, tagdíjak, pályázati önrész, pályázati iroda 
finanszírozása, ÁFA, bankköltség, karbantartás (épület), vonalkód, nyomdaköltség, 
egyéb készletbeszerzés 

2 591 

Beruházás (számítástechnikai eszközök) 901 

Munkabér + járulékok 34 088 

Összesen 65 556 
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 2. sz. melléklet - A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÁLLOMÁNYA 2015. DECEMBER 31-ÉN 

 

 Könyv 
Időszaki 
kiadvány 

Kartog-
ráfiai 

Audio-
vizuális 

Elektro-
nikus 

Egyéb Összesen  

Állomány 

2014. dec. 31-én 
155 496 41 538 1 150 60 1 039 64 442 263 725 

Gyarapodás 2015   796  411    - - 18         - 1 225 

Csökkenés 2015 6 955   2 830 - - - -       9 785 

Állomány 

2015.dec. 31-én 
149 337 39 119 1 150 60 1 057 64 442 255 165 

 

Állománycsökkenés 

 

Dokumentumtípus Db Ft 

Könyv  6 955 1 135 597 

Időszaki kiadvány   2 830 1 963 106 

Összesen   9 785 3 098 703 
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3. sz. melléklet - KÖNYVGYARAPODÁS  

A tanszéki letéti könyvtárak adataival együtt. 

 

 Vétel Ajándék Köteles Összesen 

Magyar (db) 254 310 160 724 

Külföldi (db) 82 3 5 90 

Összesen 336 313 165 814 

 

A vétel megoszlása 

 

 
Könyvtár Tanszéki letét Összesen 

db Ft db Ft Db Ft 

Magyar 230 806 574 24 432 558 254 1 239 132 

Külföldi 53 1 286 166 29 980 690 82 2 266 856 

Összesen 283 2 092 740 53 1 413 248 336 3 505 988 

ISHS tagdíj -     90 901 

Összesen -     3 596 889 
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4. sz. melléklet - IDŐSZAKI KIADVÁNYOK GYARAPODÁSA, ADATBÁZISOK 

Az állományba vett időszaki kiadványok megoszlása a beszerzés módja szerint 
 

Vétel Csere Ajándék Köteles Összesen 

291 37 36 47 411 

5 187 036,-Ft 465 396,-Ft 70 971,-Ft 95 520,-Ft 5 818 923,-Ft 

 

  magyar nyelvű idegen nyelvű 
magyar 

megjelenés 

külföldi 
megjelenés 

darab 196 215 213 198 

ár 606 484 Ft 5 212 439 Ft 624 484 Ft 5 191 439 Ft 

 

A kurrens időszaki kiadványok alakulása a beszerzés forrásai alapján 

 

Forrás Vétel Ajándék Csere Köteles Összesen 

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

Magyar 69 94 8 9 2 2 33 33 112 13 

Külföldi 24 24 2 2 11 11 0 0 40 40 

Összesen 93 118 10 11 13 13 33 33 152 178 

 

Az előfizetett időszaki kiadványok adatai rendeltetési hely szerinti megoszlásban 

 

Forrás 

Könyvtárban 
elhelyezve 

Tanszéki letét Összesen 

pld. Ft pld. Ft pld. Ft 

Magyar 64 480 655 30 335 120 94 815 775 

Külföldi 9 522 889 15 1 350 911 24 1 935 589 

Összesen 75 1 065 715 45 1 686 031 118 2 751 364 

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

 

Adatbázisok Ft 

EISZ 23 225 347 

 

Vásárlásra fordított összeg 2015-ben 

 

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

Tanszéki keret 1 686 031 

Könyvtári keret 24 290 679 

Összesen 25 976 710 
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5. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSOK  

Olvasó- és állományforgalom 

Használók (fő) 

Regisztrált használó 11 748 

A regisztrált használóból újonnan regisztrált 1 480 

Aktív használó 6 975 

Személyes helybeni használat (alkalom: 
könyvtár+tanszék)) 

77 730 

Az összes személyes használatból internethasználat 28 600 

Távhasználat OPAC, honlap 79 150 

 E-mail, telefon 1 340 

Kölcsönzött dokumentumok 78 798 

ebből elektronikus formában kölcsönzött 
dokumentum  

- 

Közvetlenül helyben használt dokumentum 119 000 

Beérkezett kérés 132 

Adott dokumentum 

(db) 
Eredetiben 67 

 
 

Nyomtatott 
formában 

- 

 
 

Elektronikus 
formában 

58 

Küldött kérés 39 

Kapott dokumentum 
(db) 

Eredetiben 23 

 
 

Nyomtatott 
formában 

- 

 
 

Elektronikus 
formában 

15 

A referensz kérdések 
száma 

 3 080 

Dokumentum-szolgáltatás 

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

5 896 
3 990 

Felhasználóképzés 
Csoportos képzésben résztvevők száma (fő), 
61 alkalom 

735 

Kiállítások és 
rendezvények 

Résztvevők száma (fő) 6 rendezvényen 133 
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6. sz. melléklet - OLVASÓK, FELHASZNÁLÓK  

Beiratkozott olvasók száma 

 

Olvasói kategória  

Budai Campus hallgatói 3 560 

Corvinus hallgató    207 

Külső hallgató 1 066 

Budai Campus oktatói, kutatói, dolgozói    297 

Külső dolgozó 1 110 

Regisztrált, nem aktív használó 4 328 

Egyéb használó 1 180 

Összesen 11 748 

 

A Budai Campus beiratkozott hallgatói 

 

Kar megnevezése 
Beiratkozott olvasók 

(fő) 
Teljes létszám 

(fő)* 

Élelmiszertudományi Kar 1 397 1 584 

Kertészettudományi Kar 1 568 1 713 

Tájépítészeti Kar    595    644 

Összesen 3 560 3 941 

 

*A 2015. októberi statisztika adatai alapján 

  
 
 
 
 
Készítette: Megyeriné Viola Andrea 
Budapest, 2016. február 26. 


