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A 2011. év főbb eredményei 

Corvinus Kutatások intézményi repozitórium 
2011-ben Corvinus Kutatások néven a könyvtár hivatalosan is működtetni kezdte az 
egyetemen keletkező szellemi termékek digitális formában való összegyűjtésére, 
megőrzésére és bemutatására szolgáló online gyűjteményt. A repozitórium létrehozása – a 
szerzői és egyéb tulajdonjogokat mindenkor betartva – a tudományos eredmények 
szélesebb körű láthatóságát, elterjedésük és hatásuk, idézettségük növelését szolgálja. A 
könyvtár csatlakozott két olyan nemzetközi szolgáltatáshoz, amelyek saját 
tudományterületükön a nemzetközi tudományos kommunikáció elismert csatornái. Ennek 
köszönhetően a repozitórium tartalmának meghatározott része bekerül a Nereus konzorcium 
által működtetett EconomistsOnline szolgáltatásba, illetve lehetőség nyílik a RePEc 
archívumban, illetve a Social Science Research Network elnevezésű nemzetközi 
tudományos disszeminációs hálózaton való megjelenésre is. A repozitórium a magyar 
országos dokumentumellátó rendszer (ODR) kereshető forrásai között is szerepel. 
 

Európai könyvtárigazgatók találkozója 
A Központi Könyvtár 1998. óta tagja a European Business Schools' Librarians Group nevű 
szervezetnek, amelynek tagjai európai üzleti iskolák és gazdasági képzést nyújtó egyetemek 
könyvtárigazgatói. A Northern Regional Group 2011. évi találkozóját könyvtárunk rendezte 
meg nagy sikerrel október 13-14-én. A találkozó fő témái – a könyvtárakat foglalkoztató 
legfontosabb problémákat tükrözve – a következők voltak: a tudományos publikálás új 
csatornái (nyílt hozzáférés), a web 2.0 alkalmazása a felsőoktatásban és a könyvtári 
szolgáltatásokban, az elektronikus tankönyvellátás modelljei és problémái, a közösségi 
hálózatépítés hatása a szolgáltató szervezetekre, különös tekintettel az adatvédelem 
problémáira. A találkozót Kerekes Sándor tudományos rektor-helyettes nyitotta meg, az 
előadásokat meghívott magyar szakemberek és a szervezet külföldi tagjai tartották.  
 

Információs írástudás, tanulási-kutatási készségek 
Az egyetemi könyvtárak egyre fontosabb feladata a hagyományos felhasználóképzést 
felváltó oktatási tevékenység, a hallgatók információs írástudásának fejlesztése. Az elmúlt év 
sikere, hogy a Társadalomtudományi kar operatív tantervébe bekerült a könyvtár 
munkatársai által kidolgozott és oktatott Információs írástudás tantárgy. A tárgy nemcsak 
az önálló tanulást, a hallgatói kutatómunkát, az évfolyam, verseny- és szakdolgozatok 
megírását támogatja módszertanilag, hanem a források és alkalmazások bemutatásán 
túllépve gondolkodásmódot, az eligazodás, értelmezés és értékelés képességét kívánja 
átadni a hallgatóknak. Nagy súlyt helyez az információ jogszerű, etikus és hatékony 
kezelésére, felhasználására. A könyvtár munkatársai ezen kívül több, a tantervben szerepelő 
tantárgy oktatásában vettek részt, illetve tartottak meg egy-egy forráshasználati órát. 2011-
ben is népszerű szolgáltatás volt a „Segítség, szakdolgozatot írok” elnevezésű tréningünk, 
amit két részre bontva, az anyaggyűjtést és a módszertani és etikai tudnivalókat külön 
tárgyaló órákban szerveztünk meg. Minden évben alapvető könyvtárhasználati ismereteket 
adó bemutatót szervezünk a Közgáz Campus minden elsőéves hallgatója számára. 
Képzéseinket tavaly 189 órában, közel 4000 főnek nyújtottuk.  
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TÁMOP pályázat 
Hat együttműködő intézmény (BCE, BME, SZIE, ELTE, ÁVF, Magyar Képzőművészeti 
Egyetem) könyvtára közös pályázatot adott be „Tudásdepo - Tudásvásár. A felsőoktatási 
tudásvagyon megosztása és az élethosszig tanulás érdekében történő hasznosítása az 
együttműködő intézmények és könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével” címmel a 
TÁMOP – 3.2.4-09/1/KMR számú kiírásra. A pályázat támogatást nyert, a támogatási 
szerződés 2011 áprilisi megkötése után kezdődött el a projekt megvalósítása. A 
konzorciumvezető a BCE Központi Könyvtár. A projekt célja a hat együttműködő intézmény 
katalógusainak és egyéb saját adatbázisainak, intézményi repozitóriumainak egy felületen 
történő közös keresését támogató portál létrehozása, emellett a portálon keresztül az önálló 
egyéni és csoportos tanulást segítő alkalmazás kiépítése. A portálon keresztül lehetővé válik 
plágiumkereső alkalmazás lefuttatása egyedi dokumentumok esetében, az intézmények által 
betöltött dokumentum állománnyal összehasonlítva. A projekt befejezési időpontja 2012. 
május 30. 

A könyvtár tevékenysége és mutatói 

Szolgáltatások 
Könyvtárlátogatások, kölcsönzés 

Az év során 351651 látogató kereste fel személyesen a könyvtárat. A legnagyobb forgalom 
májusban, novemberben és októberben volt, ezekben a hónapokban a napi látogatások 
száma gyakran meghaladta a 2000 főt. A látogatások magas száma arra utal, hogy a 
könyvtár hagyományos szolgáltatásai és a könyvtár, mint tanulási tér az elektronikus 
források terjedése ellenére továbbra is fontos. A látogatószám a könyvtári beléptetés 
szigorítása miatt az előző évihez képest kissé csökkent. Az olvasóknak belépéskor fel kell 
mutatniuk könyvtári kártyájukat a biztonsági szolgálat munkatársainak, így kiszűrhetők a 
„potyautasok”.  
 

  

Az érvényes tagságú felhasználók száma 18.471 fő volt, ennek 78 % egyetemi polgár, 22 % 
külső olvasó. A beiratkozott BCE hallgatók 95%-a a Közgáz Campusról került ki, a Budai 
Campusról 752 hallgató vette igénybe a Központi Könyvtár szolgáltatásait. (2.sz. tábla). Ezek 
a számok csak a fizikai könyvtárhasználatot tükrözik, az elektronikus szolgáltatások igénybe 
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vétele szervezeti egység szintjén – a VPN változó IP szám kiosztása miatt – jelenleg nem 
mérhető. 

2011-ben 159859 hagyományos kölcsönzési tranzakció történt, egy nap átlag 620 kötetet 
vittek el, vagy hosszabbítottak meg.  

A kölcsönzések olvasói kategóriák közötti megoszlását a következő ábra szemlélteti 
 

Az összes kölcsönzés 83%-a az egyetemi közösséget szolgálta. 

2011-ben egy új kölcsönzési formát alakított ki a könyvtár a hallgatók számára, a „2 hétre 
kölcsönözhető” mellett megjelent a 3 napra kölcsönözhető mű. Ezt a besorolást a kevés 
példányszámban rendelkezésre álló tankönyvek kapják. 

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként könyvtárközi kölcsönzést végzünk, 
kölcsönzési forgalmunkban ennek aránya bár növekvő, de nem jelentős. 
 

Elektronikus szolgáltatások 

A könyvtár elektronikus szolgáltatásainak kiindulópontja a saját üzemeltetésű, tartalmában 
folyamatosan megújuló honlap. A nagyszámú külföldi hallgató kiszolgálása és a nemzetközi 
láthatóság biztosítása érdekében a magyarnak tartalmában és struktúrájában teljesen 
megfelelő angol honlapot is működtetünk. Híreinket hírlevélben, RSS hírcsatornán és 
közösségi mikroblog (pl. Facebook, Twitter) szolgáltatásokon is közzétesszük. 

A könyvtár a vásárolt/licenszelt elektronikus tartalmak közreadásában törekszik a kor 
követelményeinek megfelelő zökkenőmentes keresést és elérést biztosító virtuális tanulási 
és virtuális kutatási környezetet biztosítani a hallgatók és az oktatók-kutatók számára. A 
virtuális tanulási tér kiépítésében előrelépést jelentene, ha a könyvtári források (a katalógus 
és a vásárolt adattartalmak) összekapcsolhatók lennének a hallgatóknak szánt tanulmányi 
információkkal és tartalmakkal, például tanulmányi keresőben szereplő irodalomlisták, 
oktatók által felvitt tartalmak. A könyvtár kezdeményezett ilyen fejlesztéseket, ezek egyelőre 
nem valósultak meg.  Két előfizetett, és a könyvtár munkatársai által konfigurált és 
működtetett szolgáltatás (Ebsco A-Z és LinkSource) azonban a korábbinál egyszerűbben, a 
konkrét gyűjtőszolgáltatás ismerete nélkül, akár a népszerű ingyenes keresők (pl. Google 
Scholar) használatával is zökkenőmentesen elvezeti a felhasználókat az előfizetett 
forrásokban elérhető teljes szövegekhez. Az elektronikus források használata növekszik, 
2011-ben a szolgáltatói statisztikák alapján közel 140 000 cikket és több mint 1650 
könyvjellegű dokumentumot töltöttek le az egyetemi felhasználók a könyvtár által előfizetett, 
főként angol nyelvű forrásokból. (6.sz. tábla). A tényleges letöltések száma ennél jóval 
nagyobb, de néhány szolgáltató nem tud használati statisztikát adni. 

A Corvinus Kutatások mellett a már korábban is működtetett három elektronikus archívum (a 
Ph. D. disszertációk, a Szakdolgozatok, illetve a Vállalatgazdaságtan Intézet archívuma) 

5%

78%

11% 6% Corvinus
alkalmazott
Corvinus
hallgató
Külső hallgató

Külső olvasó 
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tavaly tovább bővült, és látogatottságuk is jelentősen nőtt. A négy archívumot 2011-ben 163 
ezer alkalommal látogatták meg, több mint 870 ezer oldalt tekintettek meg. A forgalom 17%-
a külföldről származik. A Ph. D. disszertációk archívuma része a 405 európai egyetem 
közreműködésével működő, több mint 280 000 disszertációt közreadó Dart-Europe E-theses 
Portalnak. 
 

Közelebb az oktatókhoz - tanszéki kapcsolattartás 

Négy éve alakítottuk ki a tanszéki kapcsolattartó könyvtárosok rendszerét. A cél az oktató- 
és a kutatómunka közvetlen támogatása, az oktatók és a könyvtárosok közötti rendszeres 
információcsere és együttműködés elmélyítése. A könyvtár nem csak háttér intézményként, 
hanem az egyetemi tevékenységekbe beépülve kívánja szolgálni az oktatás és kutatás 
folyamatát. A szakirodalom beszerzéséhez szükséges információ és igények begyűjtése 
mellett a könyvtárosok tájékoztatást adnak a könyvtár szolgáltatásairól, forrásairól, a kutatást 
segítő új eszközökről és alkalmazásokról, ezek gyakorlati használatáról. A kapcsolatok 
alakulása változó, egyes intézetek, tanszékek elfogadják a könyvtárosokat, mint 
együttműködő partnereket, mások elhárítják a felkínált szolgáltatásokat. Ennek ellenére 
erősíteni kívánjuk az együttműködést, a szűkülő erőforrások közepette egyre inkább szükség 
lesz a meglévő humán-, szakirodalmi és egyéb források megosztására és összehangolt 
fejlesztésére.  
 

A kutatómunka támogatása 

Az egyetemi vezetés törekvéseivel összhangban a könyvtár tevékenységében is egyre 
nagyobb súlyt kap a kutatások támogatása. Az intézményi repozitórium létrehozásán és a 
virtuális kutatási környezet fejlesztésén túl a könyvtár munkatársai részt vettek a publikációs 
tevékenység nyilvántartásában, módszertani támogatásában (folyóiratok rangsorolása, 
impakt faktorok, bibliográfiai tudnivalók, stb.) A bibliográfiai ellenőrzés és korrekció 
elvégzésével szerkesztőként közreműködtek az egyetemi publikációs rendszer 
működtetésében. A közeljövő feladata a Magyar Tudományos Művek Tárával való 
együttműködés, főként az adatcsere megoldása, ebben eddig a könyvtár nem kapott 
szerepet. 

A nemzetközi folyóiratokban való publikálást segítendő a Közép-Európai Egyetem 
Könyvtárával közösen műhelybeszélgetést szerveztünk az Emerald Publishing Group 
közreműködésével, amelyen a kutatók hasznos tanácsokat, tippeket kaptak arról, mitől is 
lesz sikeres egy publikáció a kiadó, a szerkesztő, a lektor szemszögéből. 

Személyre szabott szolgáltatások keretében az oktatók számára számos publikációs és 
hivatkozási listát készítettünk el. Módszertani segítséget nyújtottunk kutatásokhoz, 
témabibliográfiákat állítottunk össze a nemzetközi szakirodalomból, tematikus válogatásokat 
készítettünk szakcikkekből, tanulmányokból. 

Egyre népszerűbb szolgáltatás a könyvtár forrásai között nem található folyóiratcikkek 
beszerzése egyedi dokumentum szolgáltatásként, amelyet az oktatóknak és a 
doktoranduszoknak térítésmentesen, tehát saját beszerzési kerete terhére nyújt a könyvtár. 
 

Szakinformációs szolgáltatások 

A szakmai tájékoztatás az olvasótermekben nyújtott helyszíni eligazítás mellett magában 
foglalja a kutatáshoz, dolgozatíráshoz, csoportos feladatmegoldáshoz adott módszertani 
segítséget is, személyesen vagy távolról is (telefon, e-mail, chat, VOIP eszközök). „Foglaljon 
könyvtárost” nevű szolgáltatásunk keretében személyre szabott konzultációt biztosítunk 



Beszámoló – 2011  7 
 

előre megbeszélt időpontban, egyetemi polgároknak térítésmentesen, külső felhasználóknak 
térítési díj ellenében 
 
Gyűjteményszervezés 

Gyarapítás – szakirodalmi források beszerzése, előfizetése 

A könyvtár gyarapítási tevékenységének célja kizárólag az oktatás és kutatás igényeinek 
kielégítése. 2011-ben drasztikusan csökkent a könyvtár gyarapítási kerete. Az előző 
években rendelkezésre álló 41-42 millió Ft-tal szemben mindössze 24 millió Ft-ot költhettünk 
tervszerű állományépítésre.  

Folyóirat-előfizetésre közel 7 millió Ft-tal fordíthattunk kevesebbet az előző évinél ( a konkrét 
összegeket a 7. sz. táblázat tartalmazza), így előfizetéseink jelentős részét le kellett 
mondanunk. Ennek hatása főként 2012-ben jelentkezik majd. A legfontosabb magyar címek 
mellett mindössze 48 külföldi folyóiratot rendelt a könyvtár. A kirívóan alacsony számot 
némileg ellensúlyozza az EISZ program keretében elérhető cikkek kínálata, ezek azonban 
egyrészt nem részei a könyvtár gyűjteményének, így a következő években a hozzáférés 
nincs biztosítva, másrészt sok folyóirat esetében csak 6-12 hónap késleltetéssel érhető el a 
cikkek szövege.  

Könyvbeszerzéseink a tananyag-vásárlásra korlátozódtak az év során, többnyire 
szakképzési támogatás terhére. A nehéz helyzetet enyhítette, hogy az év utolsó 
negyedévében a TÁMOP projektek szakirodalom-beszerzésre fordítható összegeiből- az 
érintett intézettel, tanszékkel együttműködve – jelentősebb szakkönyv-vásárlásokat 
indíthattunk, a pályázatok által megszabott korlátok között. Egy egyetemi polgárra azonban 
még így is csupán 1167 Ft, a Közgáz Campus egy könyvtárhasználójára 1249 Ft-nyi 
beszerzés jutott. A nagyon alacsony fejenkénti összeget jól illusztrálják a következő számok: 
a beszerzett magyar könyvek átlagára 3474 Ft, a külföldieké 15846 Ft volt 2011-ben. 

Adatbázisok - ami a könyvtári szakzsargonban szakirodalmi, jogi és üzleti információk 
gyűjtőszolgáltatásait jelenti - előfizetésére ugyancsak 7 millió Ft-tal kevesebbet költöttünk. 
Lemondtuk a Euromonitor cég marketing adatbázisát (Global Market Information Database), 
nem tudjuk megújítani, a Proquest cég népszerű szakirodalmi és disszertációs adatbázisát, 
sem az Emerald vezető mendzsment folyóiratainak gyűjteményét. 

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program bizonytalan finanszírozási 
helyzetben, de folytatódott 2011-ben is. A program nagyon fontos segítséget jelent a magyar 
felsőoktatás információellátásában, de a fizetendő önrészek összegének bizonytalansága és 
az Elsevier Kiadó által kötelezően előírt folyóirat-előfizetési kötelezettség nehéz helyzetbe 
hozza az egyetemi könyvtárakat, lehetetlenné teszi a felelősségteljes költség-tervezést. 

A beszerzett dokumentumokat a könyvtár munkatársai a nemzetközi szakmai 
szabványoknak és a helyi tájékoztatási igények megfelelően folyamatosan dolgozták fel. 
 

Állománygondozás 

A jogszabály által kötelezően előírt, 2008-ban megkezdett, több mint 400 000 kötetre 
kiterjedő teljes körű állományleltár 2010-ben befejeződött. A leltár eredményét tartalmazó 
hivatalos jegyzőkönyv 2011 elején került véglegesítésre. A feltárt leltárhiány jóval a 
megengedett határon belül volt, a jegyzőkönyvet és a leltárhiány törlését a rektor jóváhagyta. 

Az új épület átadása óta gondot okozott, hogy az állományvédelmi kapu nem működött 
megfelelően. A beruházó elismerte a hiányosságot és 2011-ben új mágneses kaput épített 
ki. A dokumentumokban lévő mágnescsíkok cseréje elkezdődött, a nyári zárva tartás alatt 
fejeződik be. 
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Gazdálkodás, igazgatás 

Finanszírozás 

Az egyetem szervezeti rendszerének 2009. évi változása óta a Központi Könyvtár 
működésének feltételeit a Közgáz Campus Koordinációs Tanácsa biztosítja. A könyvtár 
rendelkezésére álló pénzeszközöket az egyetem költségvetése tartalmazza, ami magában 
foglalja a személyi juttatásokat és járulékait, a felhalmozást, üzemeltetést és a dologi 
kiadásokat. A költségvetés tervezés jelenlegi modelljében a könyvtárat a Közgáz Campust 
alkotó karok finanszírozták, bár szolgáltatásait a többi kar és szervezeti egység – ha kisebb 
mértékben is - igénybe vette. 

A könyvtár esetében a dologi kiadások tartalmazzák az állománygyarapítás kiadásait, 
amelyek nem a könyvtár napi működését szolgálják, hanem az egyetemi oktatás –kutatás 
szakirodalom és információellátását. 2011-ben, az egyetemet ért megszorítások miatt a 
könyvtár által tervezett állománygyarapítási keretnek csupán a felét hagyták jóvá a 
költségvetésben, majd ezt tovább csökkentették. Ez komoly problémát okozott a 
tananyagellátásban és csökkentette a könyvtár fenntartására fordított erőforrások 
hatékonyságát. További probléma az egyetemen, ezen belül a Közgáz Campuson a 
szakirodalom beszerzésére fordított összegek szétforgácsolódása. A tanszékek, intézetek, 
doktori iskolák a rendelkezésükre álló különféle keretek terhére egyetemi illetve campus 
szinten koordinálatlan beszerzéseket végeznek. Az így beszerzett művekről az egyetemi 
közösség nem szerez tudomást, hasznosulásuk rossz hatásfokú és nem nyomon követhető. 

A fenntartói finanszírozást kiegészítő pályázati lehetőségek szűkülnek. A korábbi, 
állománygyarapítási célú pályázatok megszűntek, a gazdasági válság következtében pedig 
az üzleti szféra szponzorációs tevékenysége is csökkent vagy más területek felé fordult. A 
könyvtár sikeresen vett részt a Közép-európai Brókerképző, a Budapest Bank, a Gazdasági 
Versenyhivatal és az NKA pályázatain, és részesült a Márai program könyveiből. 

A saját bevételek az üzemszerű működésből (könyvtárhasználati, késedelmi, térítési díj), a 
térítéses információszolgáltatásból és a reprográfiai szolgáltatások kiszervezése fejében 
befolyó térítésekből származnak. 2011-ben a saját bevétel 14,8 millió Ft volt.  

A könyvtár gazdálkodását, a rendelkezésre álló keretek nyomon követését nehezítették az új 
Egységes Gazdálkodási Integrált rendszer bevezetésének zökkenői. 
 

Humán erőforrás menedzsment 

A könyvtár személyi állománya 42 fő volt, ebből 34 fő felsőfokú, 8 fő középfokú 
végzettséggel rendelkezik. 

2011. augusztus 31-ével Alföldi Istvánné Dr. főigazgatói megbízatása lejárt, felmentési ideje 
letöltése után 2012 áprilisában nyugdíjba vonul. A főigazgatói poszt betöltésére az egyetem 
pályázatot írt ki. Nagy Zsuzsanna szolgáltatási igazgató pályázatát a Bíráló Bizottság és a 
Szenátus támogatta, a rektor 2011. november 1-től 2016. október 31-ig a főigazgatói feladat 
ellátásával megbízta. 

Szivi Józsefné dr, a könyvtár gyűjteményszervezési igazgatója 2012 márciusában nyugdíjba 
vonul, 2011 szeptemberétől felmentési idejét tölti. A megüresedő pozíció betöltésére 
pályázati eljárás keretében kerülhet sor. 

A humán erőforrás menedzsment két kulcs területe a teljesítményének menedzselése és a 
képzettség és készségek fejlesztése. Hatékony bérezési, juttatási rendszer működtetését az 
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egyetem gazdálkodási nehézségei az elmúlt évben nem tették lehetővé. Sem a 
teljesítményeket elismerő, sem a munkaerőpiac szívó hatását semlegesítő béremelésre nem 
kerülhetett sor. 

Az információs technológia gyors fejlődése szükségessé teszi a könyvtárosok ismereteinek, 
készségeinek folyamatos korszerűsítését. 2011-ben a TÁMOP projekt keretében négy 
munkatárs vett részt rövid továbbképzéseken. Sem a hazai képzési kínálat, sem a könyvtár 
pénzügyi lehetőségei nem elegendőek ahhoz, hogy a megfelelő tudás megszerzését 
lehetővé tegyék. 
 

Szakmai közélet, rendezvények 

A munkatársak aktív szereplői a hazai és nemzetközi szakmai közéletnek. A könyvtár részt 
vesz a MOKKA Egyesület, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a NIIF program, illetve a 
Magyar Könyvtáros Egyesület tevékenységében. 

Nemzetközi kapcsolatainkban fontos szerepet játszik az European Business Schools 
Librarians’ Group-pal (EBSLG) való együttműködés, a könyvtár emellett tagja az európai 
kutatókönyvtárakat tömörítő LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche) és 
a COAR (Confederation of Open Access Repositories) nevű szervezetnek. 

A könyvtárban a szakmai rendezvények mellett helyet kaptak a közösségi élet különféle 
eseményei. Számos könyvbemutatót, műhelybeszélgetést és képzőművészeti kiállítást 
rendeztünk. A látogatók száma és különösen a hallgatók érdeklődése azt jelzi, hogy a 
könyvtár nemcsak a kutatás, az egyéni és közösségi tanulás központja, de az egyetem 
kulturális és közösségi életének is fontos szereplőjévé vált. 
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Mellékletek
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Mellékletek 

A könyvtári tevékenység mutatói 

Szolgáltatások 
1.sz. tábla 

OLVASÓ- ÉS ÁLLOMÁNYFORGALOM 

Beiratkozott olvasó 18 471 fő 

Könyvtárlátogatók száma 
• olvasótermi látogatások 
• könyvtári honlap látogatások száma 
• távhasználók (e-mail, telefon) 

 
351 651 

1 944 133 
10 8957 

 
fő 
alkalom 
alkalom 

Kölcsönzött dokumentumok 
         Ebből elektronikus * 

300 268 
140 409 egység 

Helyben használt dokumentumok** 879 128 kötet 

Felhasználó képzés 
- csoportok 
- képzésben résztvevők 
- képzés óraszáma 

 
183 

3997 
189 

 
csoport 
fő 
óra 

Rendezvények 
         - alkalom 
          - résztvevők száma 

 
9 

280 

 
 
fő 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS, DOKUMENTUM SZOLGÁLTATÁS 
Küldött dokumentum 870 db 
Kapott dokumentum 306 db 
*előfizetett forrásokból letöltött, kinyomtatott cikk, tanulmány 
** becsült adat 

 

Beiratkozott olvasók 
2. sz. tábla 

Corvinus alkalmazott 737  
 

14 338   BCE 
polgár Corvinus hallgató 13 601

Külső hallgató 2 012

3 076 külső 
  

Külső olvasó (minden nem 
hallgató) 1064
Helyben olvasó 
(negyedéves és 
napijegyes) 906
Könyvtárközi kölcsönző 151  
Összesen 18 471   
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Beiratkozott hallgatók karok szerinti megoszlása 
3. sz. tábla 
 

Gazdálkodástudományi Kar 8011 
Közgazdaságtudományi Kar 2151 
Társadalomtudományi Kar 2613 
Közgazdasági Továbbképző Intézet 74 

Közgáz Campus összesen 12 849 
Közigazgatástudományi Kar 591 
Élelmiszertudományi Kar 46 
Kertészettudományi Kar 87 
Tájépítészeti kar 28 

Budai Campus összesen 752 
összesen 13 601 

 
 

Beiratkozott egyetemi alkalmazottak szervezeti egységek közötti megoszlása 
4. sz. tábla 
 

Gazdálkodástudományi Kar (GG) 273 
Közgazdaságtudományi Kar (KK) 140 
Társadalomtudományi Kar (TT) 133 

Közgáz Campus összesen 546 
Közigazgatástud. Kar (AK) 14 
Élelmiszertud. Kar (ET) 6 
Kertészettud. Kar (KT) 10 
Tájépítészeti kar (TK) 1 

Budai Campus összesen 31 
Központi egységek 160 

összesen 737 
 
 

Az előfizetett adatbázisok használati mutatói 
5 sz. tábla 
 

Adatbázis Belépések 
száma 

Keresések 
száma 

Letöltések 
száma 

(Teljes szöveg) 

EBSCO adatbázisok 
(összesen) 28 697 635 519 46 449 

Academic Search 
Complete (EBSCO) 13 586 63 137 13 069 
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Business Source 
Complete (EBSCO) 18 737 70 344 25 408 

ERIC 
(EBSCO) 8 120 42 471 - 

Masterfile Premier 
(EBSCO) 8 619 42 996 4 429 

ABI/Inform Global 3 028 11 104 10 256 

Econlit 1 002 3 070 - 

 
 
 
 
 
Adatbázis Belépés 

(session) 
Keresés Megtekintett 

oldalak 
Letöltött teljes 
cikkek 

JSTOR 16 952 24 203 36 939 14 032

ScienceDirect - 28 928 197 134 59 932

Emerald Mgment 
Xtra 

7 750 - - 5 402

Oxford 
Handbooks 
Online 

280 1141 602

Palgrave 
Dictionary of 
Economics 

571 728 - -

 

ISI Emerging Markets Magyarország 

Megtekintett oldalak Találatok 
250 022 89 500 

 
 
Letöltött dokumentumok/cikkek száma összesen: 140 409 
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Gyűjtemény, beszerzés 

A Központi Könyvtár dokumentumállománya (db) 
6. sz. tábla 

 
Könyv Folyóirat 

kötet 
Elektronikus 
dokumentum Egyéb Összesen 

 

Állomány 
2010. december 31. 377 498 60 467 534 37 349 475 848

Gyarapodás 
2011 

4 875 248 49 31 5 203

Csökkenés 
2011 9 483 52 17 33 9 585

Állomány 
2011. december 31. 372 890 60 663 566 37 347 471 466

 
 

Kifizetések – a Központi Könyvtár állománygyarapítási tevékenysége alapján (Ft) 
7. sz. tábla 
 

Forrás Könyv Folyóirat Adatbázis Összesen 

Költségvetési 
keret 1 806 882 6 700 770 10 829 033 19 336 685 

Szakképzési 
hozzájárulás 4 357 258 3 078 816 2 747 090 10 183 164 

Könyvtári 
pályázatok 569 953 569 953  

Tankönyv 
támogatási keret 1 008 600 1 008 600 

Tanszéki 
keretek* 8 990 174 2 080 374 412 235 11 482 783 

Mindösszesen 16 732 867 11 859 960 13 988 358 42 581 185 

 
*TÁMOP projektek, doktori iskolák, egyéb tanszéki keretek 
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Saját bevételek 
8.sz. tábla 
 

2011 Ft 
Beiratkozási díj 6 747 551
Kártyadíj 1 621 559
Késedelmi díj 5 553 168
Előjegyzési díj 604 840
Könyvtérítés 225 496
Dokumentumszolgáltatás  

93 500Wifi díj - külső olvasóktól 
 
Összesen: 14 851 114

 
 
Szakmai tevékenység 

Munkatársak szakmai szereplése, előadások 

Alföldi Istvánné Dr.: Könyvtárközi kistükör - a közszféra mint munkáltató szakmai elvárásairól. 
„Hova tovább könyvtárosok?” címmel szakmai konferencia a jelenlegi képzés versenyképességéről és 
a munkaerőpiac elvárásairól, az informatikus könyvtáros szak mesterképzésében résztvevő 
hallgatóinak szervezésében. Budapest - ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 2011. február 17. 
 
Alföldi Istvánné Dr. - Simon András: A számítógéptől az informatikai írástudásig – a pályázatoktól a 
pénztelenség kreativitásáig. A könyvtárgépesítés 20 éve. 
Networkshop 2011 – Kaposvár, 2011. április 27-29. 

Demecs Éva: Cybergyerek et al. 
18. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest - Millenáris, 2011. április 15-17. 
 
Nagy Zsuzsanna: „Könyvtár határok nélkül?” A tudományos könyvtárak elmosódó határai. 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 43. Vándorgyűlés – Pécs, 2011. július 14-16. 
 
Szőnyi Éva: Barcza Imre kamarai főkönyvtáros közreműködése a nemzeti bibliográfia Petrik-
ciklusaiban. 
MKE Bibliográfiai Szekció:„...Emlékezzünk jeles elődeinkre…” – Bibliográfusok kézfogása című 
rendezvény. Budapest – OSZK, 2011. május 27. 
 
Szőnyi Éva: a Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának otthonai. 
Kulturális Örökség Napok, 2011. szeptember 17. 
 
Szőnyi Éva: A Történeti Kutatókönyvtár és az Elmélettörténeti Tanszék évtizedes együttműködése – 
Magyar közgazdasági gondolkodás és felsőoktatás, Takaróné Gáll Beatrix Konferencia és 
emlékkiállítás, 2011. november 8. 
 
Szőnyi Éva: Az egykori közigazgatási jogi tanszékek muzeális kötetei a Corvinus Egyetem Történeti 
Kutatókönyvtárában – Klebelsberg-emlékülés és kamara-kiállítás, 2011. november 16. 
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Rendezvények: 

Garai Katalin emlékülés és kiállítás. BCE Központi Könyvtár, 2011. március 2. 
 
Hallgatói-Oktatói Vitanap 
A vitanapon négy fő témakörben tekintették át az oktatást és a tanulást segítő témákat és 
szolgáltatásokat. Az elhangzott előadások és a szekciókban folyatott vita alapján a helyzetértékelésen 
túl alternatív javaslatokat is megfogalmaztak. 
A rendezvényen könyvtárunk is részt vett. Budapest – BCE, 2011. március 21. 
 
The Insiders’ Guide to Getting Published in International Research Journals. Műhelybeszélgetés az 
Emerald Publishing Group előadóival. Budapest, BCE Központi Könyvtár, 2011. március 29. 

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020 számú pályázat „Tudásdepó-Expressz – A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című 
nyitókonferenciája. Budapest - BCE Központi Könyvtár, 2011. május 4. 

EBSLG Northern European Regional Group Meeting 
BCE Központi Könyvtár, 2011. október 13-14. 

Magyar közgazdasági gondolkodás és felsőoktatás. Takaróné Gáll Beatrix emlékkiállítás 
BCE Központi Könyvtár, 2011. november 8. 
 

Budapest, 2012. március 21.. 

 

 

Nagy Zsuzsanna 
főigazgató 
 

 

 


