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A BCE Egyetemi Könyvtár 2019. évi beszámolója 

A 2019. év főbb jellemzői 

A könyvtár működési feltételeiben 2019-ben alapvető változás történt. 2019. július 1-jétől a 
Budapesti Corvinus Egyetem jogi státusza megváltozott, az eddigi állami felsőoktatási 
intézmény helyett alapítványi fenntartású közhasznú magán felsőoktatási intézménnyé 
vált. A fenntartó a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány. A könyvtár nyilvános 
egyetemi és tudományos könyvtárként működik tovább. 

Ez a rendkívüli jelentőségű változás az egyetem részéről rövid határidejű, de alapos 
előkészítést igényelt, ugyanakkor nyilvánvalóan számos, az alapokat érintő további 
változási folyamatot indukált. Elsőként megtörtént az egyetem szervezetének és működési 
rendjének átalakítása. Míg 2019 végéig a kancellár felügyelte a könyvtárat, 2020 január 1-
től az Egyetem új működési rendjében a könyvtár az Akadémiai Szervezeten belül, mint a 
Kompetencia Központok egyike a kutatási rektorhelyettes irányításával végzi feladatait. 

A Székesfehérvári Campus új könyvtárát 2019 szeptemberében adták át a campus 
hallgatóinak. Az 54 tanulóhellyel, 23 számítógéppel, önkiszolgáló kölcsönző állomással 
rendelkező könyvtárban az állománynak helyet adó terem mellett tanulásra alkalmas külön 
helyiség is a hallgatók rendelkezésére áll. Heti 40 órás nyitvatartással két könyvtáros segíti 
a hallgatókat a könyvtárhasználatban, a szakirodalom megtalálásában és 
felhasználásában. A könyvtár az Egyetemi Könyvtár telephelyeként működik, a campus 
hallgatói az egyetem által biztosított minden elektronikus forráshoz hozzáférnek. 

Hosszas előkészítés után sor került az egyetemen született disszertációk, szak- és egyéb 
dolgozatok plágium ellenőrzését segítő alkalmazás bevezetésére. Az Urkund nevű, egy svéd 
cég által működtetett szolgáltatás segítségével a Moodle e-learning rendszeren keresztül, a 
szakdolgozat beadási folyamatba illesztve történik meg a dolgozatok ellenőrzése. 

A könyvtár tanulástámogatási és oktatási szerepe tanulási kompetencia központjának 
(Writing Centre) tevékenysége révén 2019-ben jelentősen bővült. Áttörést jelentett, hogy a 
korábban csak magyar nyelven nyújtott tréningeket és ráépülő konzultációkat már angol 
nyelven is kínáljuk a külföldi hallgatóknak, elsősorban doktoranduszoknak. 

Elindult a Corvinus Egyetemtörténeti Digitális Gyűjtemény, ami az egyetem történetéhez 
kapcsolódó, illetve az egyetem által közreadott dokumentumokat kívánja gyűjteni és 
szolgáltatni az egyetemi közösségnek és a nagyközönségnek digitális formában. Első, 
kísérleti projektként a Közgazdász egyetemi újság 1954 és 1989 között megjelent számai 
kerültek digitalizálásra és váltak olvashatóvá, kutathatóvá. 

A világban és egyre inkább az egyetemen is kialakulóban lévő digitális oktatási és főként 
kutatási ökoszisztémához alkalmazkodó könyvtári szolgáltatások biztosítása szükségessé 
tette a könyvtári munkakörök és munkafolyamatok áttekintését és átalakítását. 2019-ben a 
munkatársak bevonásával alapos előkészítés után sor került a belső szervezeti struktúra 
egyszerűsítésére és a munkakörök átalakítására. A cél rugalmasabb, az igényekre 
gyorsabban reagáló folyamatok és egyedi munkakörök kialakítása volt, amelyek jobban 
kiaknázzák a munkatársak tudását és képességeit, nem a tevékenységek elkülönülésére, 
hanem az együttműködésre és önállóságra épülnek. Többségükben vegyes, több 
tevékenységterületet magukban foglaló, és így a hagyományos osztályszervezeten átnyúló 
munkakörök kerültek kialakításra. 
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A könyvtári szolgáltatásai 

A könyvtár állandó tevékenységként részt vett az országos könyvtári ellátó rendszer 
keretében rá háruló feladatok végzésében, amelyek alapvetően a MOKKA-ODR 
könyvtárközi kölcsönzés, a MATARKA adatbázis építése, az EISZ nemzeti programban való 
részvétel és a szakterületi szakirodalmi és információs szolgáltatások nyújtása. 

Olvasótermi és kölcsönzési szolgáltatások 

Folyamatos célunk a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés javítása és bővítése, 2019-ben 
heti 71 óra olvasótermi szolgáltatást nyújtottunk, az év 258 napján tartottunk nyitva. 
Szeptembertől bővítettük az önkiszolgáló kölcsönzést a visszavétel és a hosszabbítás 
funkciókkal, azaz minden kölcsönzési művelet végezhető az önkiszolgáló állomásokon. A 
nyomtatott könyvek kölcsönzésére továbbra is jelentős, bár számszerűen csökkenő igény 
mutatkozik. Tankönyvek esetén a hallgatók a nyomtatott változatot preferálják, de hasznos 
és egyre elfogadottabb szolgáltatási mód az e-könyvek online használtatása. 

A könyvtár, mint tanulási tér változatlanul népszerű. Különösen kedvelt szolgáltatás a 
hallgatók számára az előre lefoglalható konzultációs szobák igénybevétele csoportos 
tanulásra, közös feladatmegoldásra. A vizsgaidőszakban észlelt időszakos zsúfoltság 
csökkentése érdekében átmeneti időre korlátoztuk a külső olvasók számára a beiratkozást, 
valamint megszüntettük az olvasótermi jegyek kiadását. Az oktatóterem elvesztése 
érzékenyen érintette tanulástámogatási szolgáltatásainkat. A tréningeket, adatbázis 
bemutatókat az egyik e-laborban tartottuk meg. Egyéb rendezvények szervezésére nem volt 
lehetőség. 

A felhasználói igények változása indokolatlanná tette a külön olvasótermi könyvtárosi 
tájékoztatási pont fenntartását, ezért szeptembertől csak a bejárathoz közeli, első emeleti 
szolgáltatási ponton nyújtunk közvetlen, ad hoc tájékoztatást, segítséget a felhasználóknak. 
Ez a komplex szolgáltatás magában foglalja a szakirodalmi tanácsadástól kezdve a 
kölcsönzési problémákon át a technikai segítségnyújtást is. A helyben nyújtott tájékoztatás 
online kapcsolattartással egészül ki, amit chat-en, e-mailen és űrlapos felületen keresztül 
nyújtunk a teljes nyitvatartási időben. A könyvtári munkaköri változások részeként nemcsak 
az Olvasói szolgáltatások osztály munkatársai, hanem szeptembertől más területeken 
dolgozó munkatársak is részt vesznek az olvasók közvetlen kiszolgálásában. A 
szaktájékoztatás mint hagyományos könyvtárosi tevékenység egyre inkább a tanulás- és 
kutatástámogatási tevékenység részévé válik. 

A látogatási és kölcsönzési adatokat az 1. sz. – 5. sz. mellékletek tartalmazzák. 

Kutatástámogatás 

Az egyetemi tartalmak kezelése és disszeminációja alapvetően a Corvinus Kutatások 
digitális intézményi repozitórium és a Corvinus Doktori Disszertációk archívum működtetése 
révén történik. A legtöbb tudományos keresőszolgáltatás által indexelt Corvinus Kutatások 
2019-ben 530 művel gyarapodott A repozitórium gyűjti és szolgáltatja az egyetem által 
kiadott folyóiratok (Vezetéstudomány, Köz-gazdaság, Corvinus Journal of Sociology and 
Social Policy) archivált tartalmát. A statisztikai modul a múlt évben több mint 70 ezer 
látogatót és közel 400 ezer letöltést rögzített, nagy számban külföldről. A repozitóriumok 
használati adatait a 6. sz. melléklet mutatja. 

A könyvtár végzi több egyetemi szerkesztésű folyóirat (Vezetéstudomány, Corvinus Journal 
of International Affairs) szerkesztői-kiadói támogatását az OJS (Open Journal System) nyílt 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/
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forráskódú alkalmazás révén. Megtörtént az OJS verzióváltás előkészítése (tesztkörnyezet, 
új változat telepítése, tesztelés). Az OJS nem csak a nemzetközi adatcsere szabványokkal 
kompatibilis, de megfelel az európai és hazai tudományfinanszírozók által támogatott 
„Open science, open access” elvének is. 

Az oktatók-kutatók publikációs tevékenységének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási 
kötelezettségének (Magyar Tudományos Művek Tára vagyis MTMT) támogatása a könyvtár 
kiemelt feladata. Az év során MTMT konzultációkkal, adatbevitellel és korrektúrával 
segítettük az oktatókat. Az egyetem egésze, illetve egységei számára statisztikákat 
nyertünk ki az adatbázisból. Segítettük az egyéni pályázatokat, fokozatszerzési és 
habilitációs eljárásokat. A Gazdálkodástudományi kar EQUIS akkreditációs pályázatának 
támogatása fontos feladat volt. 2019-ben az egyetemi Teljesítményértékelési Rendszer 
keretében az oktatói publikációs adatok ellenőrzése és javítása két ízben jelentett feszített 
munkát követelő kampányfeladatot, az első negyedévben a 2018 évi publikációk, 
decemberben, illetve 2020 januárjára áthúzódóan pedig a 2019 évi publikációkra 
vonatkozóan. 

Nehezítik a könyvtárosok munkáját az MTMT rendszerének belső hiányosságai és 
ellentmondásai, és az egyetemi szerzőknek a publikációk nyilvántartásával kapcsolatos 
eltérő szokásai és igényei. Az egyetem publikációs kibocsátásának és hatásának 
mérhetősége és nyomon követhetősége érdekében a közeljövőben szükséges lesz a 
feladatok és felelősségek szabályozása. Az MTMT-ben lévő 2019-es közlemény és 
idézettségi adatok a 7. sz. mellékletben találhatók. 

A tudományos eredmények nyílt hozzáférésű publikálásának népszerűsítése és a konkrét 
publikációkkal kapcsolatos ügyintézés és támogatása a könyvtár feladata. 2019-ben az 
EISZ program keretében kötött ún. read & publish szerződések keretében az Akadémiai 
Kiadó, a Springer, a Taylor & Francis és az Elsevier kiadók folyóirataiban külön díjfizetés 
nélkül vált lehetővé az egyetemi szerzők számára elfogadott publikációik nyílt hozzáférésű 
közzététele. A könyvtár munkatársai 45 publikáció megjelentetésének adminisztrációját 
végezték el. A nyílt hozzáférésű publikálás adatait a 15. sz. mellékelt jelentés tartalmazza. 

Tanulástámogatás 

Folyamatosan nő a hallgatóknak nyújtott tanulástámogatási szolgáltatások szerepe. A 
projektszervezetként működő Tanulási kompetencia központ (Writing Center) keretében az 
oktatói közösséggel együttműködve alakítottuk ki és kínáljuk a szakdolgozatírást segítő 
speciális tréningeket, ráépülő egyéni és csoportos konzultációkat és a tanulási készségek 
fejlesztését szolgáló tanácsadást. A könyvtár az oktatók számára különféle, az oktató 
igényeihez alakított, kurzusba integrálható könyvtári tréninget kínál. A hallgatók számos, az 
információs források használatát, az egyetemi és a munkahelyi sikerességhez szükséges 
átvihető készségek elsajátítását segítő lehetőség közül választhatnak, ugyancsak tréningek 
és konzultációk formájában. Ezt egészítik ki a könyvtár honlapján elérhető online 
segédanyagok. A könyvtári szolgáltatások fő erőssége e téren is a kötetlen, személyre 
szabott és személyes segítség. Népszerűek voltak a 4 modulból álló Academic Writing 
Training és az ezt kiegészítő Academic Writing Consultation, valamint az Academic English 
órák. A tréningek és konzultációk részletei a 8. sz. mellékletben találhatók 

Kiadói tevékenység 

Az egyetemen érdekkörében születő kiadványok minőségbiztosítása, a kiadói tevékenység 
koordinálása a Könyvtár új feladata. Első lépésként a 30/2018. számú rektori-kancellári 
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utasítás rögzítette a kiadás folyamatát, feltételeit, az érintettek feladatait. A könyvtárban 
egy fő kiadói szerkesztő munkatárs végzi mind a folyamat koordinálását. mind a kiadványok 
előkészítését. 2019-ben 21 kiadvány készült el (lásd 9. sz. melléklet), részben az MNB-vel 
közös kiadási projekt keretében. További 45 online kiadványhoz igényeltünk azonosítót az 
Országos Széchényi Könyvtártól. 

Annak érdekében, hogy egyetemi impresszummal csak az egyetemhez méltó szakmai-
tudományos színvonalú kiadványok jelenjenek meg, további szabályozás előkészítés vált 
szükségessé. Ezt a könyvtár a Jogi Igazgatóval közösen előkészítette. Az Elnöki Testület 
2020 januárjában adta ki 7/2020 (I. 29.) rendelkezését a tudományos, szakmai kiadványok 
megjelentetésének rendjéről. 

Gyűjteményszervezés 

A gyűjteményszervezési tevékenységet 2019-ben is az oktatás-kutatás igényei és a 
könyvtár Gyűjtőköri szabályzata határozta meg. Az elmúlt évben a beszerzéseket már a 
Székesfehérvári Campus könyvtár igényeinek figyelembevételével bonyolítottuk le. A 
szeptemberi nyitásra megtörtént az alap dokumentumállomány beszerzése és 
feldolgozása, az új igényeket folyamatosan beépítjük rendeléseinkbe. 

A külföldi szakfolyóiratok zömét (több tízezer cím) továbbra is elektronikus kiadói csomagok 
és ún. aggregátor szolgáltatások előfizetésével tesszük hozzáférhetővé, alapvetően az EISZ 
nemzeti program keretében. 2020-ra az egyedileg előfizetett folyóiratok körét kibővítettük 
azokkal a címekkel, amelyek a Financial Times top 50 listáján szerepelnek és eddigi 
előfizetéseinkbe nem tartoztak bele. A hazai folyóiratok esetében továbbra is él a 
hagyományos nyomtatott beszerzés, mivel többnyire nincs elektronikus változatuk. A 
nyomtatott tudományos folyóiratok iránt az olvasói érdeklődés csekély. 

A nyomtatott könyvek beszerzésénél törekedtünk az egyetemen oktatott-kutatott 
tudományterületek magyar kiadványainak minél teljesebb körű megvásárlására. Külföldi 
szakkönyveket kisebb részben a könyvtári beszerzési politika, nagyobb részben konkrét 
oktatói-kutatói igények alapján rendelünk. Az oktatást kiszolgáló beszerzési tevékenységet 
nehezíti, hogy a tantárgyi adatlapok kitöltése még mindig nem teljes körű, illetve sokszor 
nem a valóban feladott műveket tartalmazzák. 

Az e-könyvek használata terjedőben van. A magyar kiadói csomagok mellett 2019-ben két 
jelentős e-könyv csomagot (Economics and Finance, Political Science and International 
Studies) vásároltunk meg a Springer Kiadótól az EISZ program keretében. Ezenkívül a 
ProQuest céggel kötött keretszerződés alapján indítottuk el a felhasználó által 
kezdeményezett vásárlás modelljét (DDA – demand driven acquisition), ami a legkorszerűbb 
és a felhasználók számára legelőnyösebb modell. Ennek népszerűsítése a közeljövő 
feladata. 

Az e-folyóiratok mellett több üzleti információs és statisztikai adatbázis előfizetésével is 
támogatjuk az oktatást és kutatást. Ezeket részben az EISZ program keretében, részben 
egyedi előfizetések alapján biztosítjuk. 

Zavartalanul folytak a hagyományos állománygazdálkodási folyamatok, mint a feldolgozás, 
retrospektív katalogizálás, apasztás és állománygondozás, kötelespéldányok válogatása, 
hagyatékok válogatása, feldolgozása. 

A gyűjteményi adatokat a 10. sz. – 11. sz. mellékletek tartalmazzák 
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Gazdálkodás, igazgatás 

Pénzügyek 
2019-ben az egyetem gazdálkodási helyzete stabil volt. A július 1-én bekövetkezett 
fenntartó-váltás azonban a számviteli, gazdálkodási és belső információs rendszer 
átalakulásával járt, ami a folyamatok áttekintését eleinte megnehezítette. A könyvtár 
költségvetésében meghatározott, az előző évihez összességében hasonló nagyságrendű 
keret lehetőséget adott a legfontosabb információs források (könyv, folyóirat, adatbázisok) 
bővülő mértékű beszerzésére, előfizetésére. 

(ld. 12. sz. melléklet Kifizetések az Egyetemi Könyvtár állománygyarapítási tevékenysége 
alapján) 

A könyvtár a saját dokumentumgyarapítási keretén felüli forrásokkal (pályázatok, tanszéki 
keretek, EISZ célzott támogatás) együtt 2019-ben 152,6 millió Ft-ot fordított gyarapításra 
(2018-ban 127,7 millió Ft). Ebben az összegben nem szerepel a külföldi folyóiratok 
előfizetési díja, mivel ennek kifizetése átcsúszott a 2020. évre, így a következő évi 
költségvetést terheli. 

Az egyetemi költségvetésben meghatározott jegyzettámogatásból rendelkezésére álló 
összeget, 7,98 millió Ft-ot elektronikus források (adatbázisok és e-könyvek) előfizetésére és 
vásárlására használtuk fel. 

A saját bevételek az üzemszerű működésből (könyvtárhasználati, késedelmi, könyvtérítési 
díj), és a reprográfiai szolgáltatások kiszervezése fejében befolyó térítésekből származnak. 
Jelentős változás, hogy a 2019/2020-as tanév őszi félévétől kezdődően saját hallgatóinkkal 
kapcsolatos pénzkezelés a Neptun rendszeren keresztül történik. A 14,1 millió Ft-os éves 
saját bevétel főként a külső olvasók beiratkozásának korlátozása miatt 19 %-kal elmaradt 
az előző évitől (13. sz. melléklet). 
Humán erőforrások 

A munkatársi létszám december 31-én 35 fő volt (ebből 3 fő részmunkaidős), 32 fő felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik, az átlagéletkor 45,2 év. 

A fenntartó változás miatt szükségessé váló új munkaszerződések aláírására június elején 
került sor. 3 munkatárs nem írta alá, így munkaviszonyuk június 30-án megszűnt. Az év 
második felében még két munkatárs lépett ki. Az új székesfehérvári telephelyre 2 kollégát 
vettünk fel, a budapesti telephelyen 4 új munkatárs kezdte meg a munkát. 4 munkatársunk 
gyermekgondozási szabadságon van. A főigazgató-helyettes nyugdíjazását kérte, 
november 22-étől felmentési idejét tölti. 

Július 1-től a bérelemek megváltoztak. A korábbi bérelemek, vagyis az alapbér, munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész, nyelvpótlék, kulturális illetmény pótlék, néhány esetben 
kompenzáció, összevonásra kerültek, és egy összegben szerepelnek a 
munkaszerződésekben. Az osztályvezetői pótlék munkakörön felüli feladathoz kötött 
alapbéren felüli bérrészként került meghatározásra. 

A 2018. évi – teljesítményalapú időleges bérelem és vezetői pótlék nélküli – átlagbérekhez 
képest a 2019. évi könyvtári átlagbér 5%-kal nőtt. 

Szakmai közélet, rendezvények 

A könyvtár munkatársai aktív szereplői a hazai és nemzetközi szakmai közéletnek. A 
könyvtár részt vesz az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a MOKKA Egyesület és a 
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Hungarnet Egyesület munkájában. Az Informatikai és Könyvtári Szövetségben 
megszüntettük a tagsági viszonyt. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi 
Intézettel kötött együttműködési megállapodás keretében 2019-ban 2 fő egyetemi hallgató 
végezte nálunk szakmai gyakorlatát. 

Nemzetközi kapcsolatainkban fontos szerepet játszik az European Business Schools 
Librarians’ Group-pal (EBSLG) való együttműködés. A könyvtár tagja az európai 
kutatókönyvtárakat tömörítő LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche) és 
COAR (Confederation of Open Access Repositories) nevű szervezeteknek. Együttműködési 
megállapodásunk van a német ZBW-German National Library of Economics-Leibniz 
Information Centre for Economics könyvtárral (EconBiz Partnership). 

Részt veszünk az Erasmus+ Személyzeti Mobilitás programban, a múlt évben egy 
munkatársunk egy hetes tapasztalatcserére utazott a Maribori Egyetemre (Szlovénia). 

Továbbképzési tervünknek megfelelően 2 munkatársunk 60 órás akkreditált 
továbbképzésen, további 5 munkatársunk ugyancsak szervezett szakmai 
továbbképzéseken vett részt. A nyári zárvatartás idején belső képzéseket szerveztünk, 
amelyeket részben saját munkatársaink, részben külső előadók tartottak. 

Minden évben fogadjuk az ELTE könyvtárszakos hallgatóinak csoportját, és bemutatjuk a 
könyvtár egyedi forrásait és szolgáltatásait a közgazdaság- és üzleti tudományok terén. 

(A szakmai közélet eseményeit 14. sz. melléklet tartalmazza.) 

Társadalmi felelősségvállalás, harmadik misszió – Iskolai Közösségi Szolgálat, 
fogyatékosügyi segítségnyújtás 

A könyvtár nyilvános könyvtárként kiszolgálja a gyűjteménye és szolgáltatásai iránt 
érdeklődő polgárokat, a közgazdász szakmát és a helyi közösség tagjait.  

Jó kapcsolatunk van több Ferencvárosi szervezettel. A múlt évben több ízben mutattuk be 
könyvtárunkat és általában a könyvtári szolgáltatásokat kerületi gimnáziumi osztályoknak, 
sőt egy alkalommal a szakmákkal való ismerkedés keretében helyi kisiskolás gyerekeknek. 

Könyvtárunk fogadó szervezetként már hatodik éve nyújt lehetőséget középiskolás tanulók 
számára a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére. Az Iskolai Közösségi Szolgálat 
keretében 45 középiskolával van aláírt együttműködési megállapodásunk, 2019-ben 25 
diák összesen 603 órát töltött könyvtárunkban. 

A könyvtárban fogyatékosügyi koordinátor segíti a rászoruló hallgatókat, olvasókat. 
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Mellékletek 
Látogatók száma 1. sz. melléklet 
 

 
 
Beiratkozott olvasók száma (fő) 2. sz. melléklet 
 

 2019 2018 
Corvinus alkalmazott 749 754 
Corvinus hallgató 16 250 16 258 

Corvinus polgárok összesen 16 999 17 012 
Külső hallgató 1 360 2 093 
Külső olvasó (minden nem hallgató) 348 495 
Olvasótermi jegy 108 189 
Napijegy 465 580 

Mindösszesen 19 280 20 369 
 

Külső olvasók közül más egyetemek hallgatói (fő) 3. sz. melléklet 
 
Felsőoktatási intézmény 2019 2018 2017 
SE (Semmelweis Egyetem) 665 789 719 
BGE (Budapesti Gazdasági Egyetem) 182 242 204 
BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 152 238 149 
SZIE (Szent István Egyetem) 104 148 184 
ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 78 117 144 
ATE (Állatorvostudományi Egyetem) 55 60 31 
KRE (Károli Gáspár Református Egyetem)  34 58 64 
OE (Óbudai Egyetem) 34 42 44 

 
  

322315 352412 376938
314004 293457

2015 2016 2017 2018 2019
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Kölcsönzések száma 4. sz. melléklet 
 

 
A kölcsönzések megoszlása olvasói kategóriák szerint 5. sz. melléklet 
 

 
 
Repozitóriumok 2019. évi adatai 6. sz. melléklet 
 

Adatbázis 
2019. évi 

gyarapodás 
Dokumentumok 

száma 
Látogatások 

száma 
Letöltések 

száma 

Corvinus Disszertációk 51 1 023 16 544 271 610 

Szakdolgozatok – TDK dolgozatok 
adatbázis 

923 12 075 80 839 n.a. 

Vállalatgazdaságtan Intézet 
Archívuma 

lezárt 384 2 868 n.a. 

Corvinus Kutatások 530 3 934 70 351 399 840 

Saját adatbázisok összesen 1 504 17 416 160 857 671 450 
 
  

159859145719
126581

106429100525 98517 89286 83092 76621

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kölcsönzött kötetek száma (db)

6%

80%

8%
6%

Corvinus alkalmazott

Corvinus hallgató

Külső hallgató

Külső olvasó (minden
nem hallgató)



10 

Az MTMT közlemények száma 7. sz. melléklet 
 

 
Új 

publikációk 
száma 

Formailag 
ellenőrzött új 
publikációk 

száma 

Érvényesített 
új 

publikációk 
száma 

Új idézés-
kapcsolat 

Érvénye-
sített új 
idézés-

kapcsolat 

Gazdálkodástudományi 
Kar 1 644 421 355 3 975 789 

Közgazdaságtudományi 
Kar 353 76 102 1 551 607 

Társadalomtudományi 
Kar 829 205 120 1 944 414 

Összesen: 2 826 702 577 7 470 1 810 

 
Tanulástámogatási szolgáltatások látogatószáma 8. sz. melléklet 
 
 

Tréningek Konzultációk Kurzusok 
Tantárgyba 

illesztett 
könyvtári órák 

BSC 
/MSC 

Welcome, Heureka – 
1601 fő 

(Szak)dolgozatíró 
tréning –104 fő 

Academic Writing for 
Students –180 fő 

Statisztikai és üzleti 
adatbázisok 34 – fő 

Tanulástámogató 
tréning – 2 fő 

TDK-felkészítő – 19 fő 

(Szak)dolgozatíró 
konzultáció – 42 fő 

Academic Writing 
konzultáció – 13 fő 

Statisztikai és üzleti 
adatbázisok – 13 fő 

Kutatásmódszertani 
konzultáció – 69 fő 

Tanulás és 
kutatás 
módszertana, 
könyvtárhasználat 
– 505 fő 

Szakmai 
kommunikáció 
– 678 fő  

PhD / 
kutatók 

Academic Writing for 
Researchers – 24 fő 

LaTex – 14 fő 

MTMT – 40 fő 

Emerald Author 
Workshop, Sage 
Research Methods 
bemutató – 74 fő 

Academic Writing 
konzultáció – 24 fő 

MTMT – 113 fő 

Intenzív heti 
konzultációk 
(Adatbáziskezelő; 
Tudományos 
eredmények 
disszeminációja) 
konzultáció – 8 fő 

Academic Writing 
– 27 fő 

Információs 
írástudás – 19 fő 

Intenzív heti 
kurzusok 
(Adatbáziskezelő; 
Tudományos 
eredmények 
disszeminációja) – 
29 fő 

Szakmai 
kommunikáció 
– 31 fő 

MTMT – 16 fő 
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Megjelentetett kiadványok 9. sz. melléklet 
 

 Könyv szerzői Könyv címe Műfaj 
1.  Hrubos Ildikó Bolognai két torony tanulmánykötet 
2.  Gajduschek György Bevezetés a közigazgatási jogba szakkönyv 
3.  Széchy Anna Environmental and climate policy szakkönyv 
4.  Békés Csaba Students on the Cold War tanulmánykötet 
5.  Marton Péter A biztonság empirikus elemzésének 

alapjai 
szakkönyv 

6.  szerk.: Monda Eszter Társadalmi jövőképesség – egy új 
tudományterület bemutatkozása 

tanulmánykötet 

7.  szerk.: Bodzási Balázs Devizahitelezés Magyarországon tanulmánykötet 
8.  szerk.: Bodzási Balázs Devizahitelezés Magyarországon tanulmánykötet 
9.  Szabó-Bakos Eszter Nemzetközi kereskedelem szakkönyv 
10.  Vékás Péter Az élettartam kockázat modellezése szakkönyv 
11.  Bod Péter Ákos Gazdaságpolitikai döntés szakkönyv 
12.  szerk.: Szakály Orsolya Vendéglátás és gasztronómia jegyzet 
13.  Matyusz Zsolt Minőségköltségek a Teslánál jegyzet 
14.  Amy Wrzesniewski Úton a boldogság felé Rajk Koll. kötete 
15.  Badics Milán Befektetések példatár példatár 
16.  Deutsch Nikolett-Hoffer 

Ilona 
A technológia szerepének stratégiai 
felértékelése 

 

17.  szerk.: Horváth Dóra A stratégiai menedzsment legújabb 
kihívása 

konferenciakötet 

18.  Kovács Gergő In search excellence in higher education konferenciakötet 
19.  Terék Balázs Absz:trakt 2019 tanulmánykötet 
20.  szerk.: Wimmer Ágnes – 

Juhász Péter 
Közgáz Diáktudós – Értékek, döntések, 
tudás   

tanulmánykötet 

21.  Varga Ákos Neuromarketing esettanulmányok tanulmánykötet 
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Előfizetett források használati mutató 10. sz. melléklet 
 

Adatbázis 
Belépések 

száma 
Keresések 

száma 
Letöltések száma 

Academic Search Complete 
(EBSCO) 

71 270 166 771 9 560 

Business Source Complete 
(EBSCO) 

74 206 170 135 23 320 

EBSCO EDS / BCE.katalógus 61 993 137 119 – 
JSTOR – - 38 686 
ScienceDirect *  12 832 49460 
Emerald Management Plus - - 19 395 
SpringerLink – – 13 530 
Springer e-könyvek   15 707 
Akadémiai Kiadó 
folyóiratcsomagja 

– – 1 392 

Akadémiai Kiadó MERSZ   
457 087 

(megnyitott 
dokumentumok száma) 

Sage Journals - Social Sciences & 
Humanities 

  2 502 16 257 

Taylor & Francis Journals   28 289 
Wiley Online Library (Journals)   16 204 

L’Harmattan kiadó könyvei   
445 

(megnyitott 
dokumentumok száma) 

Osiris Kiadó könyvei   
1 304 

(megnyitott 
dokumentumok száma) 

* A ScienceDirect szolgáltatás előfizetéshez kötött teljes szövegű tartalmai 2019 február elejétől 
június végéig nem voltak elérhetők. Ebben az időszakban csak 2012 előtt megjelent cikkek és az ún. 
örökáras könyvsorozatok voltak letölthetők. 

A fenti előfizetett adatbázisokból statisztikailag regisztrált letöltések száma összesen: 
231 800. Ebben nem szerepel a megnyitott dokumentumok száma (MERSZ, L’Harmattan, 
Osiris) 

Több előfizetett forrásról nem áll rendelkezésre használati statisztika 
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Az Egyetemi Könyvtár dokumentumállományának alakulása 11.sz. melléklet 
 

Dokumentumállomány (db) 

 Könyv 
(nyomtatott) 

Folyóirat 
kötet 

(nyomtatott) 

Elektronikus 
dokumentum 

(fizikai 
hordozón) 

E-könyv 
Egyéb 

(nyomtatott) Összesen 

Állomány 
364 253 61 700 689 1 438 37 312 465 392 

2018. 12. 31. 

Gyarapodás 
2019 

3 145 106 2 2151 23 5 427 

Csökkenés 
2019 

4 930 0 0 0 11 4 941 

Állomány 
362 468 61 806 691 3 589 37 324 465 878 

2019. 12. 31. 
 

Beszerzések, előfizetések könyvtári és tanszéki bontásban 12. sz. melléklet 
 

forrás könyv 
magyar 
folyóirat adatbázis e-book összesen 

könyvtári keretek 7 963 566 1 169 337 130 188 734 5 752 174 145 073 811 

ebből: jegyzettámogatás   4 843 325 3 134 592 7 977 917 

 gyarapítás 7 563 566 1 169 337   8 732 903 

 online   60 865 409 2 617 582 63 482 991 

 EISZ   64 480 000  64 480 000 

 ODR 400 000    400 000 

tanszéki keretek 6 854 757 726 303   7 851 060 

ebből: EFOP 1 679 545    1 679 545 

 FEKUTSTRAT 21 922    21 922 

összesen 14 818 323 1 895 640 130 188 734 5 752 174 152 654 871 
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Saját bevételek 13. sz. melléklet 
 

I-XII. hó 2018 
2019 

pénztár 
2019 

Neptun 
2019 

összesen 
különbség 

Beiratkozási díj 8 986 940 6 161 550  6 161 550 -31% 

Kártyadíj 4 074 970 838 750 2 712 993 3 551 743 -13% 

Könyvtérítés 82 475 25 040 13 630 38 670 -53% 

Szolgáltatás 15 350     

Késedelmi díj 4 226 680 3 239 330 1 090 660 4 329 990 +2% 

Összesen 17 386 415 10 264 671 3 817 283 14 081 953 -19% 
 

Szakmai közélet 14. sz. melléklet 

Munkatársak publikációi 

Nagy Zsuzsanna & Karácsony Gyöngyi (2019). A kutatás és az oktatás innovációs 
csomópontjai: a felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018−2023. 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(7-8), 420-429. 

Nagy Zsuzsanna (2019). Tudomány és oktatás a digitális korban. A felsőoktatási könyvtárak 
stratégiai fejlesztési irányai 2018–2023. 
In: Szabó Panna & Székelyné Török Tünde (Szerk.). Hagyományok és kihívások VII. Országos 
Könyvtárszakmai Nap, 2018 (pp. 17–26.). Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. 

Munkatársak szakmai szereplése, előadások 

Nagy Zsuzsanna (2019) Az egyetemi könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018–2023. 
Kinek, miért, hogyan és kivel?. Előadás a Szakkönyvtári seregszemlén. KSH, Budapest, 2019. 
március 12. 

Bavalics István (2019) E-könyvek - Felhasználó tapasztalatok. Előadás a ProQuest szakmai 
napon. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2019. április 10. 

Hoffmann Ádám (2019) „Fontosnak tartom a nyílt hozzáférést.” – Felmérés a Budapesti 
Corvinus Egyetem Doktori Iskoláinak hallgatói körében. Előadás a Networkshopon. Győr, 
2019. április 25. 

Fischer Monika (2019) Képzések hallgatóknak, PhD-hallgatóknak, oktatóknak - könyvtári 
munkatársak és bevont közreműködők által. Előadás az MKE 51. Vándorgyűlésén. 
Székesfehérvár, 2019. július 4. 

Munkatársak külföldi tanulmányi útjai 

Börzsönyi Nóra: 6. EconBiz Partner Meeting. Berlin, Németország, 2019. május 8. 

Lukácsné Varga Judit: ERASMUS Személyzeti mobilitás. Maribor, Szlovénia, 2019. június 2-
6. 

Nagy Zsuzsanna: EBSLG éves közgyűlés. Barcelona, Spanyolország, 2019. június 11-14. 

Nagy Zsuzsanna: EBSLG NG közgyűlés. Hamburg, Németország, 2019. szeptember 29.- 
október 1. 

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12334
http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12334
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Munkatársak továbbképzéseken való részvételei 

Fischer Monika - Faragó Andrea: Változásmenedzsment és szervezetfejlesztés (vezetői 
tudatosság) – felsőoktatási könyvtárvezetők számára. BME OMIKK, 2019. február 13-14. 

Eszenyi Bakos Kinga – Bara Eszter: Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári 
ellátására. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., Könyvtári 
Intézet, 2019. április 17-18., április. 23-26., május 02-03. 

Fischer Monika: Hallgatók tanulásmódszertani támogatása – IV. műhely – oktatói műhelyek, 
továbbképzések. Tempus Közalapítvány, 2019. május 16. 

Demecs Éva: Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben – 60 órás akkreditált képzés. 
FSZEK, 2019.  október 2-3., 9-10., 16-17., 24-25. 

Sági Ildikó: Okos városokban okos könyvtárak - K2 Határtalan könyvtár továbbképzési 
sorozat. OSZK KI, 2019.  november 5. 

Szántó Kamilla: Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben – 60 órás akkreditált képzés. 
FSZEK, 2019. november 29., december 2-4., 10-13. 

OA jelentés 15. sz. melléklet 
Külön fájlban 


