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A 2020. év főbb eredményei, változásai 

Tanulástámogatás 

Az előző években egyre népszerűbbé váltak az olyan, a hallgatói sikerességet segítő tanulástámogató 
könyvtári szolgáltatások, mint a szakdolgozatíró tréningek, információ felhasználási és kezelési 
képzések, egyéni és csoportos konzultációk. A már meghirdetett programokat a márciusi bezárás 
után gyorsan reagálva napokon belül átvittük a digitális térbe.  A digitális átállás sikeres volt, a 
korábbinál lényegesen több hallgató vette igénybe a képzéseket. A tréningeket, képzéseket 
tartalmukban továbbfejlesztettük és kiterjesztettük az információ-felhasználás és tanulási 
sikeresség valamennyi könyvtári kompetenciába tartozó területére. Részben a lezárás különleges 
körülményeit, részben a változó tanulási szokásokat figyelembe véve egyéni ütemezésű tanulást 
lehetővé tévő online tananyagokat és segédanyagokat készítettünk és helyeztünk el a honlapon, 
amelyek bármikor és bárhonnan elérhető módon segítik a hallgatókat az irodalomkeresésben és 
felhasználásban, hivatkozásokban, dolgozatírásban. A szöveges leírásokon túl interaktív tesztekkel, 
játékokkal is igyekszünk a hallgatók információs készségeit fejleszteni. A képzéseket és a 
tananyagokat magyarul és angolul kínáljuk. 

Speciális könyvtári képzéseket kínáltunk a doktoranduszoknak, mint kiemelt célcsoportnak. 
Részben tantervbe épített, részben az EFOP projekt keretében megszervezett képzéseket és 
tréningeket nyújtottunk az információs írástudás, kutatásértékelési és bibliometriai ismeretek, a 
nyílt hozzáférés és nyitott tudomány területén. Sikeresek voltak a könyvtár által indított Academic 
writing kurzusok és konzultációk. (1.sz. melléklet) 

Kutatástámogatás 

A kutatástámogatás az a terület, amelyet legkevésbé érintett hátrányosan a járvány okozta lezárás. 
Számos jelentős eredmény született az elmúlt évben: 

Átalakítottuk, hatékonyabbá és eredményesebbé tettük a tudományos teljesítményként számba 
vehető oktatói publikációk nyilvántartásának és a Magyarországon kötelező MTMT adatbázisban 
való rögzítésének rendjét az egyetemen. A nyilvántartás új rendjéről, a szerzők és a könyvtárosok 
feladatairól új rektori utasítás rendelkezik, ami 2020 októberében jelent meg. Az új 
folyamatszervezés kedvező hatása rövid időn belül jelentkezett, az egyetemi szerzők MTMT-ben 
található 2020. évi publikációs adatainak döntő többsége ellenőrzött és pontos. (2.sz. melléklet) 

A Kutatásmenedzsment szervezeti egységgel közös projektként létrehoztuk az oktatói publikációk 
helyben tárolt, bibliometriai adatokkal gazdagított adattábláit, 2014-től folyamatos követéssel. Az 
adattáblákat az egyetemi polgárok személyes bejelentkezés után a könyvtár honlapján tekinthetik 
meg. 

Verzió frissítés történt a könyvtár által működtetett nyílt forráskódú OJS (Open Journal System) 
folyóiratkezelő alkalmazáson, amely jelenleg a Vezetéstudomány és a Corvinus Journal of 
International Affairs folyóiratok platformjaként szolgál. Az OJS olyan korszerű alkalmazás, amely 
kompatibilis a nemzetközi adatcsere szabványokkal és megfelel a hazai és nemzetközi 
kutatásfinanszírozó testületek, köztük az Európai Unió tudományos szervezetei, által támogatott új 
tudományszervezési elvnek, a nyitott tudomány (open science) elvének. 

A digitális objektumok azonosítására szolgáló DOI-k kiosztásával és a hozzájuk tartozó metaadat-
állomány bővítésével elértük, hogy CrossRef tagságunk keretében névleges díjért használhassuk a 
tudományos írások esetében legmegfelelőbbnek tartott iThenticate szövegegyezőség vizsgáló 
alkalmazást. A tudományos írások és a doktori disszertációk ellenőrzésére 2021-től ezt használja 
majd az egyetem. 

A könyvtár publikációs adatok rendszerezésével, a vonatkozó publikációs táblázatok adatainak 
összeállításával támogatta az egyetem EQUIS akkreditációs beszámolójának elkészítését. 
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Az egyetem tudástermését megjelenítő, egyben hosszútávú megőrzését biztosító digitális 
repozitóriumok (Corvinus Kutatások, Doktori disszertációk, Szakdolgozatok/TDK dolgozatok) 
tartalmukban tovább bővültek, látogatottságuk és a letöltött dokumentumok száma pedig több 
mint 60%-kal nőtt az előző évhez képest, és meghaladta az 1 milliót. A letöltések 58 %-a 
Magyarországon kívül történt. (3.sz. melléklet) 

Szakirodalom-ellátás, gyűjtemény 

A könyvtár egyik alaptevékenysége, a gyűjtemény gondozása és gyarapítása szabályozott keretek 
(versenyeztetés, közbeszerzés, egyetemi folyamatszervezés, stb.) folyt. A pandémia körülményei 
között felértékelődött a digitálisan hozzáférhető szakirodalom és adatforrások jelentősége. Év 
közben ehhez igyekeztünk igazítani beszerzési tevékenységünket. Számos tényező nehezítette ezt a 
törekvésünket: 

➢ a tantárgyi adatlapok 2019-ben megújított rendszere még mindig nem ad naprakész és 
könnyen elérhető információt a kötelező ás ajánlott irodalmak beszerzéséhez 

➢ a magyar szakkönyvek jelentős hányada nem érhető el digitális formában 

➢ az angol nyelvű tankönyvek beszerzése sem minden esetben lehetséges digitális formában, 
ha igen, az áruk rendkívül magas 

Ezzel együtt jelentős előrelépést tettünk a gyűjtemény kezelése és bővítése terén. 2020-ban 
teljeskörűen beszereztük a Financial Times Top50 listán szereplő folyóiratokat. Bővítettük a 
digitálisan hozzáférhető szakirodalmi és egyéb források körét, a nyomtatott formában meglévő, 
keresett idegen nyelvű szakkönyvekből a lehetőségek szerint e-változatot is vásároltunk. A ProQuest 
céggel kötött szerződésünk keretében működtettük a könyvbeszerzés legkorszerűbb és leginkább 
ügyfélbarát modelljét, az ún. demand-driven acquisition (DDA) beszerzési módot, amelyben az 
egyetemi felhasználó bejelöli a kívánt e-könyvet, és a könyvtáros jóváhagyása után akár 48 órán 
belül olvashatja. Ezt a módot egyelőre kevés egyetemi oktató veszi igénybe, célunk a szolgáltatás 
népszerűsítése. 

A kiadói ajánlatokat kihasználva extra tartalmakat is biztosítottunk a járvány idején. A 
szolgáltatókkal kialakított kapcsolatok keretében a próba hozzáférések révén részben kiegészítjük a 
meglévő kínálatot, részben adatalapúvá tesszük jelentősebb beszerzési döntéseinket. A felhasználói 
elégedettség érdekében továbbfejlesztettük az e-források intuitív keresését és zökkenőmentes 
hozzáférését biztosító kereső alkalmazást, a Szuperkeresőt. 

Az adatbázisok és a nagy kiadók elektronikus folyóiratcsomagjainak előfizetése továbbra is 
nagyrészt az EISZ nemzeti program keretében zajlik. Ez a megoldás kedvező, mivel a programhoz 
nyújtott központi pénzügyi támogatáson túl a konzorciális beszerzések kisebb előfizetési díjat rónak 
a részvevő intézményekre, ráadásul a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól is mentesít. Hátránya 
az árfolyamok bizonytalansága miatt később jelentkező, nem tervezhető, időnként jelentős 
árfolyam veszteség. Emellett a könyvtár több forrást egyedileg fizet elő az egyetemi igényeknek 
megfelelően. 

Az ősz folyamán egyeztetés kezdődött arról, hogy az egyetem különböző szervezeti egységei által 
vásárolt/ előfizetett jelentősebb adatbázisok adminisztratív kezelése, az előfizetésekkel kapcsolatos 
teendők kerüljenek a könyvtárhoz, és a források – az oktatási igények elsőbbsége mellett – legyenek 
elérhetők az egyetemi közösség számára is. Ennek eredményeként 2021 tavaszától a Bloomberg, a 
Refinitiv Eikon, (korábban Thomson-Reuters), valamint a StockTrak adatbázisok előfizetését és 
oktatáson kívüli hozzáférhetőségét is a könyvtár biztosítja. 

A könyvtár régi gyűjteménye értékes állományrésszel gazdagodott. Az egyetem Közgazdasági 
Intézetében őrzött, nem katalogizált és a nagyközönség számára nem hozzáférhető 
könyvgyűjtemény egy része, többszörös egyeztetés után átkerült a könyvtárba. Ennek nagy hányada 
Heller Farkas hagyatékának része, így a szakszerű feldolgozás nem csupán kereshetővé teszi a 
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műveket az online katalógusban, de megkönnyíti a kutatók munkáját a „Heller Farkas hagyaték” 
virtuális különgyűjtemény létrehozásával is. A feldolgozás során felszínre került egy Navratil Ákos 
könyvtárából származó halmaz is, ami ugyancsak virtuális különgyűjteményként is kereshető. A 
járvány miatt megakadt programot tovább folytatjuk, hiszen a magyar közgazdasági irodalom 
egyedi értékű remekeinek feltártsága és kutathatósága alapvető, a hazai tudományos és kulturális 
örökséget gazdagító cél. 

A gyűjteményre vonatkozó adatokat a 4.sz., 5.sz. és 6.sz. melléklet tartalmazza 

Olvasói szolgáltatások, hozzáférés és térhasználat 

A koronavírus járvány ezen a szolgáltatási területen bénította meg a munkát leginkább. A 
bevezetőben ismertetett szolgáltatáscsökkentés a térhasználat, a személyes látogatások és a 
kölcsönzések számában is tükröződött. Az olvasótermeket csupán március 7-ig használhatták a 
megszokott módon az olvasók. Május végétől július végéig online igényleadással lehetővé tettük a 
kölcsönzést az egyetemi polgárok számára. Az őszi félév indulásakor, szeptember 1-től október 30-
ig saját hallgatóink számára szigorú előírások betartása mellett ismét látogathatóak voltak az 
olvasó- és tanulási terek. A külső olvasók számára sem a látogatást, sem a beiratkozást nem tudtuk 
biztosítani. November 11-én újra be kellett zárni a könyvtárat, az előzetes igényleadás révén 
azonban a kölcsönzést tovább működtettük. Mindez a hallgatók számára, különösen a tavaszi 
félévben igencsak megnehezítette a vizsgákra való felkészülést és a szakdolgozatírást, mivel a 
tananyag és egyéb szakirodalom jelentős része nem elérhető digitális formában. (7.sz. melléklet) 

A térhasználatban kedvezőtlen változást hozott a Közgazdaság-tudományi olvasóterem 
„elvesztése”. Az egyetemi vezetés döntése értelmében a termet leválasztották a könyvtárról és más 
céllal hasznosítják. Ezzel jelentősen csökkent a könyvtári tanulási tér és a hallgatók rendelkezésére 
álló tanulóhelyek. A 420 m2 -es teremben 625 pfm-en 29.000 kötet volt, 100 tanulóhely, és 2 
konzultációs szoba állt a hallgatók rendelkezésére. Az átalakítás egy 470.000 kötettel rendelkező 
gyűjtemény átmozgatását és a lelőhely adatok átállítását igényelte, amit gyorsan, de alaposan 
megtervezett munkával rövid idő alatt sikerült megoldanunk. 

Az olvasószolgálati tájékoztatást és a segítség nyújtást átvittük az online térbe, állandó válaszadást 
biztosítottunk közvetlen online felületeken, chat szolgáltatáson és e-mailben. 

A könyvtár a járványügyi helyzet adta lehetőségek között vett részt az Országos Dokumentum-ellátó 
rendszer tevékenységében, könyvtárközi kölcsönzést végeztünk, részt vettünk az országos közös 
adatbázisok építésében. 

Kiadói tevékenység 

Az év elején megjelent A Tudományos, szakmai kiadványok megjelentetésének rendjéről szóló 
7/2020. (I. 29.) elnöki testületi rendelkezés, amely minden, az egyetem érdekkörében 
megjelentetett kiadványra vonatkozik. Célja a kiadói folyamat szabályozása és annak biztosítása, 
hogy egyetemi impresszummal kizárólag az egyetem presztízséhez méltó tartalmú és könyvészeti 
minőségű kiadványok jelenhessenek meg. A folyamat szabályozottabbá vált ugyan, de további 
erőfeszítéseket igényel a szabályozás megismertetése és a minőségi kritériumok elfogadtatása. Az 
átláthatóságot biztosító fontos lépés az Országos Széchényi Könyvtárral kötött megállapodás, 
amelynek értelmében az egyetem számára ISBN/ISSN azonosítót csak a könyvtáron, mint az 
egyetem kiadói tevékenységéért felelős szereplőn keresztül lehet igényelni. 

Corvinus impresszummal 2020-ban 21 kiadványt jelentettünk meg, ebből 5 cím az MNB pályázati 
támogatás keretében készült. (8.sz. melléklet) 
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Menedzsment, humán erőforrások 

Az elmúlt évben a könyvtár humán-erőforrás ellátottsága kedvezőtlenül alakult. 2020-ban 2 
munkatárs tartós távollét (GYED) után ismét munkába állt, azonban 5 munkatárs kilépett. Egyikük 
nyugdíjba vonult, hárman saját kérésükre közös megegyezéssel, egy munkatárs ugyancsak közös 
megegyezéssel, de a munkáltató kezdeményezése alapján lépett ki. A könyvtár létszáma így 
december 31-én 31 fő volt, ami az előző év végi létszámhoz képest 4 fővel kevesebb. A teljes 
munkaidőre átszámított létszám 28,5. A munkatársak közül 28 fő felsőfokú, ebből 1 fő doktori 
fokozattal, 3 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. 

Az egyetemen 2020-an bevezetett teljesítményfejlesztési rendszer alapvetően motiválóan hatott a 
munkatársakra, a döntések centralizálása ellenére is némileg átláthatóbbá teszi a javadalmazást. A 
fejlesztési célokhoz kapcsolódó egyetemi képzések kiegészítik a könyvtár eddig is folytatott 
gyakorlatát, aminek keretében súlyponti kérdés a munkatársak folyamatos, alapvetően szakmai 
továbbképzése. 

A 2019-ben bevezetett rugalmasabb és együttműködőbb könyvtári szervezeti modell, és az ezzel 
együtt kialakított, nagyobb önállóságot és gazdagabb tevékenységi köröket tartalmazó egyéni 
munkakörök néhány területen már éreztették kedvező hatásukat. A könyvtár kényszerű bezárása 
miatt az olvasói szolgáltatások terén nem volt mód a finomhangolásra. A 2021. év feladata lesz az 
egyéni munkaköröket összehangolni az egyetem szolgáltatói területén bevezetésre kerülő 
sztenderdizált, és a nagyobb részt tudásalapú könyvtári területen túlságosan merevnek tűnő 
munkaköri besorolási rendszerrel. 

Szakmai közélet, rendezvények 

A járvány nem tette lehetővé személyes jelenléttel járó szakmai rendezvények szervezését, illetve 
azokon való részvételt. A munkatársak nagy mértékben kihasználták az online, sok esetben 
ingyenes konferenciákon, programokon való részvételt, ami a szakmai önképzés legeredményesebb 
módja. A könyvtár aktívan részt vett a hazai és nemzetközi könyvtárszakmai szervezetek 
munkájában: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 
HUNOR, MTMT Koordinációs Testület, EBSLG (European Business Schools’ Librarians Group), 
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), COAR (Confederation of Open Access 
Repositories).  
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Mellékletek 

1.sz. melléklet – Kurzusok, konzultációk 

 

Típus Tréningek Konzultációk Kurzusok Tantárgyba illesztett 
könyvtári órák 

Mind: 

 
megnevezés fő megnevezés fő megnevezés fő megnevezés fő  

BSC/MSC Welcome, Heuréka 360 (Szak)dolgozatíró 116 Tanulás és kutatás 
módszertana: könyvtár-
használati blokk 

847 Szakmai 
kommunikáció 

624 2 405 

(Szak)dolgozatíró 426 Thesis writing 32 

Thesis Writing 33 Academic Writing 43      76 

Academic Writing for Students 72 Beadandót írsz? 14      86 

Statisztikai és üzleti 
adatbázisok 

29 Statisztikai és üzleti 
adatbázisok 

20      49 

TDK-felkészítő 13 Kutatás-módszertani 25      38 

Összesen: 
 

933 
 

250 
 

847   624 2 654 

PhD/kutatók Academic Writing for 
Researchers 

24 Academic Writing 23 Academic Writing 23 Szakmai 
kommunikáció 

7 
 

LaTex 24 MTMT 33 Academic skills in practice 11     

WOS 6 Intenzív heti konzultációk 
(magyar-angol): 
Adatbáziskezelő, 
Tudományos eredmények 
disszeminációja 

30 Intenzív heti kurzusok 
(magyar-angol): 
Adatbáziskezelő, Tudományos 
eredmények disszeminációja 

118     

Összesen: 
 

54 
 

86 
 

152   7 299 

Mindösszesen:  2 953 
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2.sz. melléklet – Az MTMT közlemények száma 

 

 Új 
Publikációk 
száma 

Formailag 
ellenőrzött új 
publikációk 
száma 

Ellenőrzött 
(egyeztetett) új 
publikációk 
száma 

Új idézés-
kapcsolat 

Egyeztetett 
új idézés-
kapcsolat 

Összesen: 2 168 209 1 078 12 030 7 530 

 

3.sz. melléklet – Repozitóriumok adatai 

 
 2020. évi 

gyarapodás 
Dokumentumok 
száma 

Látogatások 
száma 

Letöltések 
száma 

PhD disszertációk 
archívuma 

29 1 052 20 848 382 470 

Szakdolgozatok – 
TDK dolgozatok 
adatbázis 

864 12 939 102 044 54 896 

Corvinus 
Kutatások 

1 815 5 749 251 821 651 538 

Összesen: 2 708 19 740 374 713 1 088 904 

 

4.sz. melléklet – Az Egyetemi Könyvtár dokumentumállományának 
alakulása 

 

Dokumentumállomány (db) 
 

Könyv 
(nyomtatott) 

Folyóirat 
kötet 
(nyomtatott) 

Elektronikus 
dokumentum 
(fizikai 
hordozón) 

E-könyv Egyéb 
(nyomtatott) 

Összesen 

Állomány 
2019. 
december 31. 

362 468 61 806 691 3 589 37 324 465 878 

Gyarapodás 
2020 

2 430 114 12 131 70 2 757 

Csökkenés 
2020 

2 425 0 2 0 0 2 427 

Állomány 
2020. 
december 31. 

362 473 61 920 701 3 720 37 394 466 208 
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5.sz. melléklet – Előfizetett források használati mutató 

 

2020 
Belépések 
száma 

Keresések 
száma 

Letöltések 
száma 

Megnyitott 
dokumentumok 
száma 

Academic Search Complete 67 240 171 917 8 917  

Business Source Complete 67 936 173 029 19 389  

EBSCO EDS/BCE Katalógus 61 352 151 856 
 

 

JSTOR  
 

58 900  

ScienceDirect  14 558 96 320  

Emerald Management Plus   19 474  

SpringerLink   19 990  

Springer E-könyvek   26 923  

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja   1 184 
 

Akadémiai Kiadó MERSZ   
 

873 497 

SAGE Journals SSH  1 926 18 599  

Taylor and Franics Journals   41 755  

Wiley Online Library (Journals)   21 273  

L'Harmattan    937 

Osiris    5 021 

Balassi Kiadó    1 104 

EMIS   15 040 
 

Gondolat Kiadó   
 

951 

IMD World Competitiveness Online    60 
 

Kronosz     315 

MarketLine   5 595 
 

Max Planck Encyclopedias of 
International Law 

  364  

OECD iLibrary   1 529  

Sage Research Methods   1 116  

Statista   44 003  

Typotex   
 

288 

Web of Science   85 433  

Scopus   138 497  

Econlit (Index)   4 044  
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6.sz. melléklet – Beszerzések, előfizetések könyvtári és tanszéki bontásban 

 

forrás könyv 
magyar 

folyóirat 

külföldi 

folyóirat 
adatbázis e-book összesen 

könyvtári keretek 4 428 693 713 099 10 665 782 132 036 534 4 936 237 152 780 345 

ebből: beszerzés 3 846 576 713 099 10 665 782 43 593 780 
 

58 819 237 

 jegyzettámogatás    205 754 4 936 237 5 141 991 

 EISZ    88 237 000  88 237 000 

 ODR 282 300     282 300 

 Székesfehérvár 299 817     299 817 

tanszéki keretek 7 501 750    313 666 7 815 416 

ebből: pályázat 84 814    
 

84 814 

összesen 11 930 443 713 099 10 665 782 132 036 534 5 249 903 160 595 761 

 

7.sz. melléklet – Beiratkozott olvasók száma 

 2020 2019 

Corvinus alkalmazott 713 749 

Corvinus hallgató 15 490 16 250 

Corvinus polgárok összesen 16 203 16 999 

Külső hallgató 749 1 360 

Külső olvasó (minden nem hallgató) 223 348 

Olvasórtermi jegy 0 108 

Napijegy 99 465 

Mindösszesen 17 274 19 280 
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8.sz. melléklet – Megjelent kiadványok 

 
 Könyv szerzője Könyv címe Műfaj 

1.  Bednay, Dezső and Fleiner, Balázs 

and Tasnádi, Attila 

The Limit of the Non-dictatorship 

Index 

Műhelytanulmány 

2.  Bodzási, Balázs Visszakövetelhető-e a banktól a 

szerződéskötési díj? Gondolatok az 

Európai Bíróság C-224/19. és C-

259/19. sz. egyesített ügyekben 

hozott ítéletéről. 

Műhelytanulmány 

3.  Csicsmann, László and Dévényi, 

Kinga and Farkas, Mária Ildikó 

and Lehoczki, Bernadett and 

Matura, Tamás and Renner, 

Zsuzsanna and Sz. Bíró, Zoltán 

and Szombathy, Zoltán and 

Zsinka, László and Zsom, Dóra 

Civilizációk Kelettől Nyugatig Szakkönyv/tankönyv 

4.  Eszterhai, Viktor and Renxin, 

Wang, eds. 

Stuck Between Great Powers: The 

Geopolitics of the Peripheries 

Szakkönyv 

5.  Erdős, Gabriella Néhány gondolat az 

adatbiztonságról és adatkezelésről 

az okos alkalmazások területén 

Műhelytanulmány 

6.  Veszelszki, Ágnes and Falyuna, 

Nóra, eds. 

Tudománykommunikáció 2.0 Absztraktkötet 

7.  Kováts, Gergely and Szabó, 

Mátyás, eds. 

Central European Higher 

Education Cooperation Conference 

Proceedings. Proceedings of the 4th 

and 5th CEHEC conference 

Műhelytanulmány 

8.  Széchy, Anna Environmental and climate policy Szakkönyv 

9.  Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and 

Kardosné Kaponyi, Erzsébet and 

Benczes, István, eds. 

Contemporary global challenges in 

geopolitics, security policy and 

world economy 

Szakkönyv 

10.  Bodzási, Balázs, ed. Gazdasági jogi és adójogi 

tanulmányok 2020 

Tanulmánykötet 

11.  Tózsa, István, ed. Hungarikumok és örökségtervezés Szakkönyv 

12.  Kovács, Erzsébet, ed. Living Longer, Working Smarter, 

Ageing Well 

Szakkönyv 

13.  Walter, György, ed. Vállalati pénzügyek 

feladatgyűjtemény és megoldások 

Példatár 

14.  Csicsmann, László and Dévényi, 

Kinga and Farkas, Mária Ildikó 

and Lehoczki, Bernadett and 

Matura, Tamás and Renner, 

Zsuzsanna and Sz. Bíró, Zoltán 

and Szombathy, Zoltán and 

Zsinka, László and Zsom, Dóra 

Civilisations from East to West Szakkönyv/tankönyv 
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15.  Gelei, Andrea and Gödöny, Miklós 

and Hálám, Szabolcs and Nietsch, 

Tamás and Rozgonyi, Sándor and 

Skrám, Katalin and Teleki, József 

and Tolnainé Tóth, Veronika and 

Vizsy, József 

Vámlogisztika: Jegyzet Oktatást segítő könyv 

és feladatgyűjtemény 

16.  Hoffer, Ilona Funkcióstruktúrák az 

értékmódszertanban 

Szakkönyv 

17.  Rosta, Miklós Intelligens szakosodás a 

versenyképesség és az innováció 

elősegítése érdekében 

Intelligent specialization to 

enhance competitiveness and 

innovation 

Konferencia kötet 

18.  Letenyei László Cultural Anthropology History of 

Theory 

Szakkönyv 

19.  Cserháti Ilona (szerk.) Munkapiaci trendek – Demográfiai 

és jóléti kihívások 

Szakkönyv 

20.  Kocsis, Tamás “The Social Futuring Index in the 

Context of Economy, Society and 

Nature: Comparing Nine Composite 

Indices Measuring Country 

Performance.” 

Műhelytanulmány 

sorozat 

21.  Gajduschek, György Rövid, általános bevezetés a 

közigazgatási jogba 

Szakkönyv 

 




