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4. Olvasószolgálat és tájékoztatás 
 

2014-ben a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály szolgáltatásai terén két 

változás történt: szeptember 1-jétől megszüntettük a regisztrációs olvasójegyet, 

szeptember 15-től pedig lehetővé tettük PhD hallgatók számára a kölcsönzést. Ez utóbbi 

rendelkezéssel a fiatal kutatók számára kívánjuk megkönnyíteni és vonzóbbá tenni 

gyűjteményünk használatát.  

Április 1-jén Utak az időben címmel megtartottuk az E-books On Demand 

nemzetközi projekt helyi zárórendezvényét, Kapus Erika és Nagy Erika szervezésében. 

Határidőre megtörtént a projekt pénzügyi lezárása és auditálása; a szolgáltatás továbbra 

is elérhető lesz a konzorcium által biztosított online felületen.  

A nyári szünet június 30-tól augusztus 10-ig tartott. Ez idő alatt zajlott a Könyvtár 

IV. emeletének felújítása is, emiatt a Digitális Dolgozószobát olvasóink csak szeptember 

közepétől használhatták újra. Részt vettünk az ELTÉ-n szeptember 9-én megrendezett, 

immár hagyományos Könyvtári Napon, ahol a diákok megismerkedhettek 

szolgáltatásainkkal, kedvezményesen iratkozhattak be könyvtárunkba, és az Akadémiai 

Kiadó régebbi kiadványaiból is válogathattak. 

November 1-jétől, a Mikrofilmtár nyitva tartásának megszűnésével a központi 

olvasóteremben, a korábbi társalgóban helyeztük el a mikrofilm-olvasó készülékeket és 

a gyűjtemény katalógusait; itt a nyitva tartás teljes időtartama alatt biztosítani tudjuk e 

fontos állományrész használatát. 

A hagyományos olvasószolgálati feladatok mellett munkatársaink ellátták a 2013-

ban megkezdett rendszeres és tömeges digitalizálással kapcsolatos teendőket is. 2013 

novembere és 2014 márciusa között az Arcanum Adatbázis Kft. 2082 kötetnyi könyvet 

és folyóiratot (kb. 797 ezer oldal) digitalizált: a Könyvtár kiadványait, az MTA és 

intézetei, valamint az Akadémiai Kiadó kiadásában megjelent periodikákat. A 

dokumentumok előkészítése, az állományunkból hiányzó darabok kölcsönzése a 

társintézményektől, a digitalizálás után visszaküldött kötetek állapotának ellenőrzése, az 

elvégzett munka nyilvántartása a könyvtárosok feladata volt. A Könyvtárral kötött 

megállapodás értelmében a Kft. a felsoroltak mellett szinte valamennyi, általuk 

korábban digitalizált dokumentumot – OCR-ezett, kereshető formátumban – 

hozzáférhetővé tette a Könyvtárban elhelyezett központi szerveren, melyeket így a belső 

hálózaton minden látogató kutathat. Ezzel gyűjteményünk igen jelentős magyar nyelvű 
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elektronikus állománnyal gazdagodott (közel 300 magyar periodika, lexikonok, 

okmánytárak, szótárak). 

Az Arcanum Kft. digitalizálta a Könyvtár 1950 előtti, müncheni rendszerű 

betűrendes katalógusát is (mintegy 150 000 katalóguslap, nem OCR-ezett 

formátumban), amely az on-line felület kialakítását követően, 2015-ben lesz 

elektronikusan elérhető. 

Megállapodás jött létre az MTA KIK és az ÖNB Literaturarchiv között a Lukács 

Archívumban, ill. a bécsi gyűjteményben található Lukács György-levelek 

digitalizálásáról és a fájlok cseréjéről. 

Nagy Erika pályázati projektkoordinátorként vett részt a The Uncharted Domain: 

Mapping V4 Regional Knowledge Transfer in SSH – a Pilot Project című EU-s pályázat 

előkészítésében és benyújtásában. A pályázatot a V4-es tagországok társintézményeivel 

közösen, az MTA KIK mint pályázati koordinátor nyújtotta be. A pályázat sajnos nem 

nyerte el az igényelt támogatást. 

 

4.1 Olvasóforgalom, kölcsönzés 
 

2014-ben a Könyvtár regisztrált használóinak száma 5220 volt (2013-ban 5630); 

közülük a könyvtárat aktívan használók száma 3128 fő. Az év során 623 új beiratkozót 

regisztráltunk (2013-ban 586-ot); 172 napi olvasójegyet, 342 regisztrációs jegyet és 63 

öt alkalomra szóló látogatójegyet állítottunk ki. A beiratkozási díjakból származó éves 

nettó bevétel 2 457 000 Ft. Az új beiratkozók között újabban számos külföldi egyetemi 

hallgatót is regisztráltunk. 

A központi olvasótermeket és a digitális dolgozószobát olvasóink 22 385 

alkalommal vették igénybe (2013-ban: 24 023 alkalom), ebből a digitális dolgozószoba 

forgalma: 1349 látogatási alkalom. A zárt raktári állományból kért dokumentumok 

száma az elmúlt évihez hasonlóan alakult: olvasóink az év során 14 390 könyvet 

kölcsönöztek otthoni használatra (2013-ban 14 959-et). A helyben kölcsönzések száma 

(raktári kérés olvasótermi használatra) a könyvolvasóban és a folyóirattárban 75 904 

volt (2013-ban 74 782). A szabadpolcos állomány dokumentumait részben becslésen 

alapuló statisztikánk szerint kb. 14 380 alkalommal vették kézbe. Előjegyzési és 

dokumentum-előkészítési kéréseket az on-line katalóguson keresztül (1987 db), 

továbbá a honlapon elérhető folyóirat-előkészítési űrlapon vagy e-mail-ben is 

küldhettek olvasóink; ezek összesített száma kb. 2300 volt. On-line előkészítési 
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szolgáltatásunkat igyekszünk mind szélesebb körben megismertetni olvasóinkkal, 

hiszen ez megkönnyíti gyűjteményünk használatát.  

 

A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 

 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 

MTA rendes és levelező tagja 0,8 1,3 

Egyetemi tanár, tudományok doktora, 

kandidátus 33,8 18,3 

Egyetemi oktató 3,8 21,9 

Tudományos kutató, PhD hallgató 16,9 15,8 

Nem főfoglalkozású kutató 13,5 30,7 

Egyetemi hallgató 23,8 8,0 

Egyéb 7,5 3,9 

 100,0 100,0 

 

Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 

Szakcsoport Könyv Folyóirat 

0 általános művek 2,9 7,0 

1/2 filozófia, pszichológia, 

vallás 16,1 6,7 

3 társadalomtudomány 7,2 15,3 

5 természettudomány 2,0 12,8 

6 alkalmazott tud. 0,9 8,9 

7 művészetek 3,5 3,1 

80 nyelvtudomány 8,7 18,2 

82 irodalomtudomány 35,4 12,4 

9 földrajztudomány, régészet, 

történettudomány 23,3 15,7 

Összesen 100,0 100,0 

 

A Lukács Archívumban az év folyamán 25 kutató dolgozott 41 alkalommal, 36-an 

látogatták meg az Archívumot nem konkrét kutatási céllal. Munkatársaink 36 
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érdeklődőnek, kutatónak adtak telefonon vagy e-mailben filológiai-szakmai vagy más 

segítséget, felvilágosítást. 

 

Kézirattár/Mikrofilmtár 

259 olvasó (új beiratkozó: 25) 1048 alkalommal 73 100 db, plusz 31 téka, 169 köteg, 29 

csomó, 24 mappa, 8 füzet dokumentumot használt. 

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 5675 alkalommal vették igénybe és 

22 075 könyvet, folyóiratot, illetve kéziratot tanulmányoztak. 420 művet kölcsönöztek. 

Az olvasók többsége felsőbb évfolyamos egyetemista és PhD hallgató volt, de a 

Gyűjtemény rendszeres olvasói között nagy számban találhatók az MTA tagjai és 

doktorai is. Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális kéziratainkkal 

kapcsolatos kérésekkel, hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben kutattak 

külföldi tudósok a világ minden tájáról. 

 

Goethe-kézirat  
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4.2 Tájékoztatás 
 

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály munkatársai személyesen, telefonon, 

hagyományos és elektronikus levélben nyújtanak tájékoztatást olvasóinknak és a 

hozzánk forduló érdeklődőknek. 2014-ben a technikai jellegű kérdések (általános 

információ a könyvtár, ill. a könyvtári rendszer használatáról, szolgáltatásairól, ezekkel 

kapcsolatos felvilágosítás, ügyintézés) száma kb. hétezer, hosszabb kutatást igénylő 

referensz kérdés 3500 volt. Elektronikus hírlevelünkben 43 alkalommal adtunk hírt a 

könyvtári rendezvényekről, eseményekről, próbahozzáféréssel elérhető online 

adatbázisokról; új külföldi könyveinkről 9 listát tettünk közzé. Könyvtárunk kiadványait 

folyóirattárunkban is árusítjuk, ebből 2014-ben nettó 39 000 Ft bevételünk volt. 

 

Kézirattár/Mikrofilmtár 

Folyamatos, hosszabb utánajárást igénylő felvilágosítások: 

A gyöngyösi református egyházközségből az Akadémiához került ún. Öreg 

graduálról, illetve a Hevenesi-gyűjtemény nálunk fellelhető mikrofilm-felvételeiről. 

A Münchner Stadtbibliothek (www.monacensia-digital.de) számára Thomas 

Mann családtagjai és a Hatvany-házaspár közötti levelezésről. 

Mekota Ervin mérnöknek az Akadémia palotájának építésével kapcsolatos 

dokumentumokról.  

A Milutin Milankovič-nak állítandó emléktáblával kapcsolatos iratok 

összegyűjtése. 

 

Keleti Gyűjtemény 

A Gyűjtemény munkatársai személyesen (852 alkalom), telefonon, hagyományos 

és elektronikus levélben (598 alkalom) adtak tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk 

forduló hazai és külföldi érdeklődőknek.  

A Keleti Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon 

teszi közzé új beszerzésű külföldi könyveit.  
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4.2.1 Használóképzés, oktatás 
 

Jelentősen nőtt az érdeklődés a használóképzés iránt. A Tájékoztatási és 

Olvasószolgálati Osztály 2014-ben 22 alkalommal fogadott látogatói, ill. hallgatói 

csoportokat (összesen 424 főt); ezek a következők voltak: 

CEU Department of Medieval Studies 

hallgatói 

Kazinczy Ferenc Gimnázium (Győr) volt 

diákjai 

ELTE BTK hallgatói (2 csoport) KRE BTK hallgatói (11 csoport) 

Facultas Humán Gimnázium 11. évfolyam 

tanulói 

KutDiák Tudományos Hétvége résztvevői 

 

Fulbright-ösztöndíjasok Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói  

Hatvani Múzeum Baráti Köre 

 

Szerb Antal Gimnázium (Budapest) diákjai 

(2 csoport) 

 

A Magyar Tudományos Művek Tára munkatársai 4 alkalommal tartottak a 

könyvtárban konzultációt az MTMT intézményi adminisztrátorai számára, ezeken 161 fő 

vett részt. 

Mind a tavaszi, mind az őszi szemeszter idején előre meghirdetett időpontokban 

is tartottunk használó-képzési kurzusokat, ezekre 35 fő jelentkezett. Ebben az évben 

három könyvtár szakos hallgató ismerkedett meg osztályunk munkájával 60 órás 

szakmai gyakorlata során.  

2011 óta érhető el honlapunkon a Minerva oktatóprogram, mellyel a könyvtári 

információforrások hatékony és eredményes használatához kívánunk segítséget 

nyújtani. Sajnos az oldal látogatottsága a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent 

(noha rendszeresen hallgatói csoportjaink figyelmébe ajánljuk): 2014-ben 534 személy 

kereste fel (2013-ban 4731), összesen 863 alkalommal; az új felhasználók aránya 88%.  
 

Keleti Gyűjtemény 

A keleti képzéseket indító felsőoktatási intézmények csoportokban is küldtek első 

éves hallgatókat, akik könyvtárhasználati, kutatás módszertani segítséget kaptak. A 

Gyűjtemény kéziratos anyagának felhasználásával munkatársaink kodikológiai és 

paleográfiai kihelyezett egyetemi órákat tartottak, illetve lehetőséget biztosítottunk 

arra, hogy egyetemi oktatók itt tartsák meg azokat az óráikat, amelyekhez 

elengedhetetlen a források és azok használatának megismerése. 
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4.3 Könyvtárközi kölcsönzés 
 

2014-ben a könyvtárközi dokumentum ellátás során mintegy másfélszáz hazai 

könyvtárral álltunk kapcsolatban. A hozzánk beérkezett kérések száma 1535 volt (2013-

ban 1670), ezekből 623 kérés könyvekre, 912 kérés folyóiratokra vonatkozott. A 

könyvek kölcsönzésére vonatkozó kérések száma idén is csökkent, a folyóiratcikkek 

iránti igény évek óta változatlanul nagy. A kért másolatokat elektronikus formában 

szolgáltattuk, a szkennelt oldalak száma közel 11 500 volt (2013-ban 12 000); az online 

előfizetéses adatbázisokból 41 cikket (2013-ban 51-et) küldtünk PDF formátumban a 

kérő könyvtáraknak. 

2014-ben hosszabb kimaradás után újra elkezdődött online katalógusunk 

rekordjainak áttöltése a MOKKA-ODR adatbázisába, melyek így már szélesebb közönség 

számára válnak láthatóvá, ez azonban a könyvtárközi szolgáltatásunk statisztikájában 

idén még nem volt érzékelhető.  

Az olvasóink számára indított könyvtárközi kérések száma az előző évihez 

hasonlóan alakult: 925 db volt (2013-ban 912 db). A kérésekből 868 db teljesült, 

közülük 220 darabot külföldi könyvtáraktól kaptunk meg, 648-at hazai 

gyűjteményekből. A dokumentumokból 808-at eredetiben, 51-et elektronikus formában, 

9 darabot fénymásolatban szolgáltattak partnereink. A külföldről kölcsönzött 

dokumentumokból 180-at 50%-os kedvezménnyel kaptak meg olvasóink (71 fő). A 

kölcsönzési díj felét a Könyvtár fizette, ez nettó 318 900 Ft költséget jelentett. Olvasóink 

körében a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás továbbra is népszerű, mind többen 

élnek vele. 

 

A könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatai 2014-ben (dokumentumok, db) 

Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus 

beérkezett  1535 adott 542 0 918 

küldött  925 kapott 808 9 51 
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4.4 Raktározás, állományellenőrzés 
 

2014-ben a Gyűjteményszervezési Osztálytól az Olvasószolgálat 6408 könyvtári 

egységet vett át raktározásra, ezek megoszlása a következő: 6336 db könyv, 33 db CD-

ROM, 25 db DVD, 9 db térkép és 5 db Lieferung. Az év során 3 db, olvasóink által 

elvesztett könyv adatait adtuk át a Gyűjtemény-szervezési Osztálynak pótlásra, ill. 

törlésre. 

Belső raktárainkban az év során rendben zajlott a kiszolgálás, nagyobb mértékű 

átrendezésre nem került sor. Továbbra is folyamatosan szállítjuk ki a 200 000-es raktári 

jelzetű könyvállományt Törökbálintra, hogy a beérkező új könyveknek helyet 

biztosítsunk. 

A nyári szünet alatt könyvtáros munkatársaink idén is ellenőrizték és szükség 

szerint frissítették, átrendezték a központi olvasóterem szabadpolcon elhelyezett könyv- 

és folyóirat állományát. Elkészült továbbá a folyóiratok Pince 2-es raktárszinten tárolt 

állományának teljes feltérképezése (jövőbeni tervezett elhelyezés, helyigény, kötési 

feladatok, stb.).  

A külső raktár éves forgalma (olvasói kérésekre, digitalizálásra és retrospektív 

feldolgozásra) több mint 15 000 könyvtári, ill. levéltári egység volt (2013-ban kb. 9200 

egység); a beküldött dokumentumok megoszlása gyűjteményi egységenként az alábbi: 

az Olvasószolgálatra 4405 db könyv, a Folyóirat-olvasóba 5930 kötet folyóirat, a Keleti 

Gyűjteménybe 3619 db könyv, a Kézirattárba 28 db disszertáció, a Levéltárba 331 

levéltári doboz és 900 levéltári dosszié. A napi dokumentumforgalom mellett 

folytatódott az online katalógusban megtalálható külső raktári könyvek vonalkóddal 

történő ellátása. Raktáros munkatársaink helyben elvégezték a Nemzeti Casino 

Könyvtárába tartozó folyóiratok címlapjainak szkennelését (kb. 6000 oldal), az elkészült 

fájlok az online katalógus rekordjaihoz kapcsolódnak.  

Döntés született a nemzetközi kiadványcsere céljaira itt tárolt 1330 polcméternyi 

könyvanyag mielőbbi hasznosításáról. Az év során megtörtént mind az 1950 előtti (az 

MTA kiadásában megjelent), mind az 1950 utáni (Akadémiai Kiadó) anyag leltározása és 

számítógépes nyilvántartásba vétele. Megkezdődött a könyvek kiajánlása és elszállítása 

határon túli magyar közgyűjtemények, felsőoktatási intézmények számára. A 

törökbálinti raktárban kellett ideiglenesen elhelyeznünk a Könyvtárba beérkezett Koncz 

Lajos-hagyatékot, és az MTA Csillagászati Intézete Könyvtárának könyveit is. 
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2014 januárjában az MTA LGK felújította a törökbálinti raktár irodahelyiségét és 

vizesblokkjait. Megkezdődött a jelenlegi raktárral szomszédos, az Akadimpextől 

átadásra kerülő területek új beépítési tervének kialakítása, a kivitelezés 2015-ben 

várható.  

 

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjteményben állományvédelmi és használati szempontok figyelembe 

vételével új raktári rend került kialakításra. Folyamatosan bekértük és feldolgoztuk az 

1850 előtti állományt, s a muzeális könyveket a páncélszobába, az egyik munkaszoba 

zárt szekrényeibe, illetve a fszt. 31-ben lévő raktárunkba helyeztük el. A 3. emeleti 

raktárból kiküldtük Törökbálintra a nem olvasótermi folyóiratokat, ezzel teremtve meg 

a lehetőségét annak, hogy az új könyvek házon belül maradjanak. 
 

 

A Keleti Gyűjtemény egyik oszlopfője  
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4.5 Állományvédelem, kötészet 
 

Január elején a kötészeti műhely a Király utcából a XI. ker., Etele út 59–61-be 

költözött, az MTA egyik irodaházába, ahol jobb munkakörülmények között dolgozhatnak 

munkatársaink. Az új műhely fenntartási költsége alacsonyabb, így gazdaságosabban 

működhet. 2014. márciustól ismét 3 fő dolgozik a kötészeten. Ebben az évben külső 

megrendelést is kapott a csoport:  

Kötészeti műhelyünk 2014-ben használta fel az NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma pályázatán (pályázati azonosító: 3533/140) az előző évben elnyert 

400 000 Ft támogatást. Ezt az összeget a Könyvtár saját költségvetéséből 41 800 Ft-tal 

egészítette ki. A támogatás felhasználásával új ragasztó-kötő gépet szerezhettünk be, 

valamint Krause típusú, muzeális jellegű présaranyozó gépünket korszerűsítettük. A 

pályázat szakmai beszámolóját a Könyvtár honlapján is közzé tettük: 

http://konyvtar.mta.hu/download/nka_3533_2013_koteszet.pdf  

A kötészeten 2014-ben 2248 db könyv, ill. folyóirat kötése készült el (2013-ban 

1635 db), ezek kötésfajták szerinti megoszlása a mellékelt táblázatban látható. A 

bekötött munkadarabok munkaegységekre átszámítva összesen: 2600 egység (fűzött 

kötéseknél +1 munkaegység, csíkozott kötéseknél + 0,33 munkaegység). 

Kötészetünk az MTA SZTAKI Könyvtárának megrendelésére 318 kötetnyi 

folyóiratot kötött be, ebből nettó 858 600 Ft bevételünk volt. Idén fejeződött be a Keleti 

Gyűjtemény Sinor Dénes-hagyatékának fertőtlenítése. Az Olvasószolgálat számára 10 

téka és 30 kartondoboz készült belső munkákhoz. Könyvrestaurálásra ebben az évben 

nem került sor.  

 

A kötészeti műhely szolgáltatásai az egyes osztályok számára (db) 

Kötésfajta Olvasó-
szolgálat 

Folyó-
irattár 

Keleti 
Gyűjtemény 

Igazga-
tóság 

Külső 
megrendelés 

Összes 

ragasztott  934 95 64 15  1108 

fűzött 22     22 

csíkozott  472 256  390 1118 

Összesen 956 567 320 15 390 2248 
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4.6 Reprográfiai szolgáltatások 
 

Munkatársaink 2014-ben a Másoló Műhelyben 113 olvasói megrendelésre 3648 

db fénymásolatot készítettek (2013-ban 10 540 db-ot). A könyvtári célokra készült 

papírmásolatok száma 250 db volt. 37 db szkennelési megrendelést kaptunk, és 2213 

felvétel készült (2013-ban 123 felvétel). A műhely ez évi teljes nettó bevétele 122 000 Ft 

(2013-ban: 221 000 Ft.). Papír alapú másolatokra egyre kevesebb megrendelés érkezik, 

viszont az elektronikus másolatok iránti igény nő. Emiatt szeptember 15-étől emeltük a 

szkennelés korábban irreálisan alacsony díját. A folyóirat-olvasóban is van mód 

készpénzfizetés ellenében történő nyomtatásra és szkennelésre, ezt továbbra is szívesen 

veszik igénybe olvasóink: az év során 3653 oldalnyi megrendelésből (2013-ban 2779 

oldal) nettó 83 000 Ft bevételünk volt. 

A feltölthető másolókártyával működő önkiszolgáló másológépeken olvasóink  

45 091 oldalt fénymásoltak, nyomtattak, ill. szkenneltek (2013-ban 26 674 oldalt). A 

készülékek forgalma jelentősen nőtt, így a kártyákra feltöltött összegből a Könyvtárnak 

nettó 437 000 Ft bevétele származott (2013-ban 250 000 Ft). A pénzérmékkel 

használható önkiszolgáló másológépen kb. 24 000 másolat készült. Saját digitális 

fényképezőgép használatát 162 alkalommal engedélyeztük, egy-egy cikk vagy rövidebb 

könyvrészlet felvételéhez. 

2010-ben elindított EOD (E-Books on Demand) szolgáltatásunk keretében 2014-

ben 2 megrendelést teljesítettünk.  
 

Kézirattár 

Fekete-fehér digitális felvétel 6189 x 37  228 993 Ft 

Színes digitális felvétel 84 x 762 64 008 Ft 

Papíralapú másolat 789 x 37 29 193 Ft 
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Mikrofilmtár 

Reflektív szkennelés 21 817 felvétel 

Mikrofilm szkennelés 237 felvétel 

Külföldi megrendelés szkennelése 257 felvétel 

Mikrofilm pozitív 1600 m 

Negatív szkennelés 18 felvétel 

Negatívfilm-szkennelés 92 felvétel 

Fekete-fehér nyomtatás 194 db 

Elektrosztatikus nyomtatás 400 db 

Elektroszatikus nagyítás 134 db 

 

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény, helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények 

azonnali kielégítésére, melyből nettó 83 275 Ft bevétel származott.  

Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és könyvek Mikrofilmtárban készített 

szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott felhasználási engedélyekből 

90 601 Ft, illetve 1942 EUR és 667 USD, azaz 797 000 Ft bevétel folyt be a Könyvtár 

számlájára. 

A Keleti Gyűjtemény kiadványai közvetlenül a Gyűjteményben is 

megvásárolhatóak, helyi értékesítésből idén 16 550 Ft bevétel származott.   
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4.7 Elektronikus tartalomszolgáltatás, informatika 
 

4.7.1 Számítógépes referenszszolgáltatás 
 

A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák 

összeállítását vállaljuk, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek 

hivatkozásainak integrálását a Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu). 

Emellett tájékoztatást és segítséget nyújtunk a Könyvtár repozitóriumának (REAL) 

használatával kapcsolatban.  

A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science-ben elérhető 

nemzetközi adatbázisok, a Journal Citation Reports CD és on-line változatai, valamint a 

Scopus. 

2014-ben 35 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra kb. 21 gépóra 

munkaidőt fordítottunk, ebből nettó 137 000 Ft bevételünk volt (2013-ban 361 000 Ft). 

Emellett voltak megrendeléseink publikációs és idézettségi lista betöltésére az MTMT 

adatbázisba. A szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenőben van, mert a tudományos 

kutatásban és pályáztatásban általános követelménnyé vált a publikációs és idézettségi 

adatok naprakész nyilvántartása, amit már legtöbbször maguk a kutatók töltenek be az 

MTMT-be. Mindazonáltal a beérkező megrendeléseket a jövőben is teljesíteni kívánjuk. 

 

4.7.2 Metalib, SFX 
Az SFX szolgáltatáson keresztül 19 617 teljes szövegű folyóirat érhető el, ennek 

39%-át nem keresték, nem használták. Az SFX-en keresztül elérhető e-könyvekre 68 764 

keresés történt. Az SFX-ben mérhető keresések száma 204 644, elenyésző a könyvtáron 

belüli keresések száma. 

A folyóiratokat gyakorlatilag csak az SFX A-Z listán keresztül keresik, az SFX 

menüben megjelenő szolgáltatások közül a legnépszerűbb az NPA adatbázis volt a 

keresések majdnem 22,5%-ával, az EbscoHost Academic Search adatbázis pedig közel 

15%-kal. 
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A szerviz típusok szerinti keresések közül a teljes szövegű elérést 42%, a 

nyomtatott formában is meglévő folyóiratoknál a példány megtekintését 25%, az 

absztrakt elérését 6%-ban választották. 

Használat szerint a legnépszerűbb folyóiratcsomagok 

 
Requests Clickthroughs 

Target: 
DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS_FREE 745 1908 
Target: EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLETE 667 6462 
Target: ELSEVIER_SD_FREEDOM_COLLECTION 615 1783 
Target: EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_PREMIER 585 2477 
Target: EBSCOHOST_MASTERFILE_PREMIER 561 1577 
Target: CHADWYCK_LITERATURE_ONLINE 542 211 
Target: JSTOR_LIFE_SCIENCES_COLLECTION 507 267 
Target: PROJECT_MUSE_PREMIUM_COLLECTION 502 322 
Target: SPRINGER_LINK_JOURNALS_STANDARD 490 265 
Target: MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS 438 307 
Target: NPA_LCL 410 144 

 

A legnépszerűbb folyóiratok 

Journal Requests Clickthroughs 
0022-8745 Kansas quarterly 156 8 
0036-8075 Science 143 83 
0011-5266 Daedalus 124 23 
1423-5528 Kardiovaskuläre Medizin 122 77 
1062-4783 African American review 122 17 
0236-5294 Acta mathematica Hungarica 108 16 
1731-5530 Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 104 68 
0001-9720 Africa 104 16 

22,45% 

19,28% 14,75% 5,73% 

5,30% 
4,91% 

4,52% 4,11% 2,08% 
NPA_LCL getHolding 

NO TARGET SERVICE 

EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLET
E getFullTxt 
ELSEVIER_SCOPUS getAbstract 

EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_PREMIER 
getFullTxt 
ELSEVIER_SD_FREEDOM_COLLECTION 
getFullTxt 
DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS
_FREE getFullTxt 
EBSCOHOST_MASTERFILE_PREMIER 
getFullTxt 
LOCAL_CATALOGUE_EX_LIBRIS_ALEPH 
getHolding 
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A szolgáltatók counter statisztikájának betöltésével készített elemzés szerint a 

legtöbb keresés az EBSCOhost oldalon keresztül történt annak ellenére, hogy 20%-kal 

kevesebb folyóirat érhető el, mint a Taylor & Francis oldalán. A többi platform 

használata elenyésző az előbbiekhez képest. 

 

 

A kiadók szerint rangsorolva a használatot a Blackwell, Taylor & Francis, 

Routledge, Cambridge University Press a leginkább keresettek. 
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4.7.3 REAL 
Repozitórium 

 A REAL alapgyűjtemény (MTA-OTKA) gyarapodása tovább gyorsult. Ebben az 

évben az MTA OA rendelkezéséből adódó feltöltési kötelezettség már a kutatók számára 

megszokott volt, és az év második felére újabb területeken kötelezték feltöltésre a 

kutatókat (a Bolyai-ösztöndíjasokat) illetve a kiadókat vagy szerkesztőségeket (MTA 

KFB). Az év során több mint 1000 kutatási jelentést kaptunk az OTKA-tól elhelyezésre. 

A REAL 2014. december 31-én 17 200 tételt tartalmazott, kb. 26 GB 

terjedelemben. 

 Az MTA Doktorai disszertációit tartalmazó gyűjtemény (REAL-d) folyamatosan 

gyarapodott. Az év során digitalizáltunk néhány, az MTA TTK-ból kapott doktori és 

kandidátusi dolgozatot – ezek is a repozitóriumba kerültek. 

A REAL-d 2014. december 31-én 636 tételt tartalmazott, kb. 18 GB 

terjedelemben.  

 A REAL-EOD gyűjteményben helyeztük el a KIK 2014-es digitalizálási 

projektjének keretében digitalizált könyveket. 

A REAL-EOD 2014. december 31-én 1378 tételt tartalmazott, 22 GB 

terjedelemben. 

 A 2013-ban felállított REAL-PhD-ban megállapodás alapján archiváljuk az OR-ZSE 

és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem PhD disszertációit, és hasonló 

megállapodást kötöttünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. 

A REAL-PhD 2014. december 31-én 79 tételt tartalmazott, 325 MB 

terjedelemben. 

 2014-ben új repozitóriumi gyűjteményt állítottunk fel a digitalizált folyóiratok 

tárolására és szolgáltatására: a REAL-J-t. Itt kerültek elhelyezésre a 2014-es digitalizálási 

projekt folyóirat-jellegű anyagai, és ide kerülnek az MTA KFB támogatású folyóiratok 

kötelespéldányai. 

A REAL-J 2014. december 31-én 1800 tételt tartalmazott (69 periodika kötetei), 

109 GB terjedelemben. 
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 Egy további repozitóriumi gyűjtemény kialakítása történt meg a régi könyvek 

számára, REAL-R néven. A gyűjtemény tartalma december 31-én 128 tétel, 13 GB 

terjedelemben. 

A REAL gyűjteményekből az új szerverre való átköltözés előtt (január-november) 

több mint 450 ezer dokumentum-letöltés történt. 

MTMT – Repozitóriumok minősítése 

 

 

Az MTMT keretében felállt a repozitórium minősítő bizottság 

(https://www.mtmt.hu/repozitorium-minosito-bizottsag). 

A repozitórium minősítő bizottság célja, hogy az MTMT olyan hazai teljes szövegű 

tartalmakra hivatkozzon, amelyek hitelesek, jó bibliográfiai leírásokkal rendelkeznek és 

hosszú távon biztonsággal elérhetőek (különös tekintettel a PhD dolgozatokra 

vonatkozó törvényes kötelezettségre). A bizottság munkája az alábbi tanulmányon 

alapszik: Repozitóriumok minősítése. Holl András, Harangi Gabriella, Drótos László, 

 Hoffmann Ádám. Budapest, 2012. 

(https://www.mtmt.hu/system/files/mtak_tamop_repozitoriumok_101_v4c_1.pdf). 

A Bizottság 2014. október végéig 18 repozitóriumi gyűjteménynek adott ki 

ideiglenes vagy teljes minősítést (https://www.mtmt.hu/minositett-repozitoriumok). 

DOI azonosítók 

A DOI (Digital object identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi 

azonosító, melyet regisztrálunk folyóiratokhoz, könyvekhez, könyvfejezetekhez, PhD 

dolgozatokhoz és kutatási adatokhoz. 
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Az MTA KIK belépett a DataCite és a CrossRef DOI ügynökségekbe. A DataCite-hoz 

csatlakozás oka: a felsőoktatási törvényben megjelent, hogy a PhD dolgozatokat DOI 

azonosítóval kell ellátni. De a PhD dolgozatokon kívül kutatási adatok, folyóirat számok, 

folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek számára is adunk ki DOI-t. 

A CrossRef ügynökségen keresztül folyóirat számok, folyóiratcikkek, könyvek, 

könyvfejezetek számára adunk ki DOI-t. 

Összesen 296 db éles DOI-t adtunk ki (259 DataCite és 37 CrossRef) 10 

szerződött partnerünknek van saját DataCite prefixe, 10 szerződött partnerünknek 

CrossRef prefixe, valamint az MTA KIK-nek is 1-1 mindkét szervezetnél. 

Folyóiratcikkre adtunk ki 51 db DOI-t (14 DataCite), 37 – CrossRef), 3 db-ot pedig 

MTA kutató számára kutatáshoz kapcsolódó adatállományokra. 

PhD dolgozatokra az alábbi bontásban: 

Andrássy Egyetem 2 db 

CEU 1 db 

Eszterházy Károly Főiskola 3 db 

Miskolci Egyetem 48 db 

Nyugat-magyarországi Egyetem 19 db 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 6 db 

Semmelweis Egyetem 122 db 

Szent István Egyetem 43 db 

 

Többi partnerünk még nem kért DOI élesítést (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi 

Tudományegyetem) 
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A kiadott DOI-k évenkénti megoszlása 

2001 2 db 

2006 1 db 

2007 1 db 

2008 1 db 

2009 2 db 

2010 2 db 

2011 1 db 

2012 5 db 

2013 141 db 

2014 88 db 

(plusz 3 adatállományra és 14 folyóiratcikkre kiadott DOI) 

 

Valamennyi CrossRef-nél regisztrált DOI finanszírozását vállaltuk 2014-ben (37 db). 

Folyóiratcikkre kiadott DOI-k laponkénti megoszlása 

Kaleidoscope History 25 db (CrossRef) 

Képzés és Gyakorlat 12 db (CrossRef) 

Obeliscus 14 db (DataCite) 

 

További szerződött partnereink (CrossRef): Acta Agronomica Óváriensis, Studia 

Botanica Hungarica, Acta Zoologica, Fragmenta Palaeontologica Hungarica, Folia 

Entomologica Hungarica, Erdészettudományi Közlemények, Magyar Apróvad 

Közlemények, Magyar Vízivad Közlemények 
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4.7.4 Tematikus digitális tartalmak statisztikája  
 

A könyvtár honlapjainak látogatószámai 
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4.7.5 Informatika 
 

Az MTA Infrastruktúra pályázat IF-050/2013. 1/a. Általános kutatóhelyi 

infrastruktúra-fejlesztés (INFRA 2014.) pályázat keretében a könyvtár 5 millió forintot 

nyert „Az MTA folyóiratainak teljes szövegű internetes megjelenítése” témában, 

valamint szintén 5 millió forintot kapott „Az MTA KIK informatikai struktúrájának 

fejlesztésére”. 

A 2014-es év során a következő nagyobb informatikai fejlesztések, beszerzések 

történtek: 

- megvásároltuk az EX-Libris PRIMO kereső szolgáltatását; 

- országos, közös repozitóriumi kereső kialakítását kezdtük el az MTA SZTAKI-val 

együttműködve; 

- a IV. emelet felújítása keretében megújult a lokális számítógép-hálózat, helyi 

rendezőt alakítottunk ki switch-ekkel, és optikai gerinc összeköttetést építettünk 

ki a IV. emelet és a szerver-szoba között; 

- a könyvtár-épület helyi számítógép-hálózatát átszerveztük, új aktív eszközöket 

szereztünk be - tűzfalat és 5 switch-et (az átalakítás még nem teljes, további 

lépésekre lesz szükség); 

- az infrastrukturális pályázat keretében az MTA beszerzett részünkre 40 db PC-t 

és 10 db monitort; 

- fejlesztéseket végeztünk a KIK szerverparkjával kapcsolatban, az üzembiztonság 

növelése érdekében (szünetmentes tápegységeket szereztünk be és bővítettük a 

szervereket; 

- két új szervert szereztünk be a REAL repozitórium számára. 

  


