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* A 2004. november 4-én a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban a társadalomtudományi gyûjteményekrõl
rendezett konferencián elhangzott elõadás írásos változata

HÍD – Háttér, információ
és dokumentum

Az Országgyûlési Könyvtár
a társadalmi és politikai
nyilvánosság szolgálatában*

Az Országgyûlési Könyvtár
története, fenntartói és funkciói

A Képviselõházi Könyvtár 1870-ben megkezdte
mûködését a Nemzeti Múzeum épületében. A
könyvtár 1873 és 1902 között a Sándor utcai, ún.
ideiglenes képviselõházban, 1902-tõl az Ország-
házban található. Az intézmény 1952-ig a ma-
gyar parlament hivatali egységeként az ország-
gyûlési képviselõk munkáját támogatta, 1952-tõl
1990-ig a kultuszminisztérium irányítása alatt jog-
tudományi nyilvános közgyûjteménnyé vált. 1958-
ban a mûvelõdésügyi miniszter a könyvtárat or-
szágos tudományos szakkönyvtárnak minõsítette,
három fõ szakterülete (mely ma is fõ gyûjtõköre)
a jog, a politikatudomány és a jelenkori egyete-
mes történelem. 1975-tõl országos jogi és politi-
kai információs központ lett, ami elõsegítette a
politikai és jogi tájékoztatás fejlõdését, és elindult
az osztályokon az analitikus feltáró munka. 1991-
tõl ismét az Országgyûléshez tartozik: a törvény-
hozás könyvtára, amely nyilvános közkönyvtári
és országos tudományos szakkönyvtári feladatait
is ellátja.

Szakirodalmi szolgáltatások

A következõkben azokról a szakirodalmi szol-
gáltatásokról beszélek, melyekhez a könyvtár saját
elõállítású adatbázisait használjuk: a jogi-szakiro-
dalmi adatbázisokról, a politikai, politológiai in-
formációs adatbázisokról és a magyar parlamenti
adatbázisról.

1. Jogi szakirodalmi bibliográfiák és adatbá-
zisok

Magyar jogi bibliográfiák és adatbázisok

A Magyar jogi bibliográfia készítése történeti-
leg megelõzi az adatbázis építését. 1975-tõl több
száz politikai és jogi folyóirat, valamint tanul-
mánykötet analitikus feltárása, továbbá az ebbõl
való információszolgáltatás vette kezdetét. 1980
és 1991 között jogági rendezésben (évente két-
szer) közzétették a magyar jogi szakkönyvek,
jogszabály-gyûjtemények, a jogi szakfolyóiratok
és tanulmánygyûjtemények bibliográfiai adatait
(tárgy- és névmutatóval ellátva). 1990-tõl tárgy-
szavakkal ellátott adatbázis épül, mely tartalmaz-
za a magyar jogi könyvek és szakfolyóiratok tel-
jes anyagát, tanulmánykötetek jogi és a kapcsoló-
dó határterületek anyagát, valamint folyóiratok vá-
logatott szakirodalmi cikkeit. Az adatbázis napja-
inkban összesen 75 500 tételt tartalmaz.

Külföldi jogi adatbázis

1976-tól válogatott külföldi jogi szakfolyóirat-
ok dokumentációs-információs célú feldolgozását
kezdték végezni munkatársaink. 1980-tól több
mint háromszáz külföldi jogi szakfolyóirat, ta-
nulmánykötet válogatott cikkeit, tanulmányait és
jogszabályok, valamint nemzetközi egyezmé-
nyek bibliográfiai adatait dolgozták fel. A bib-
liográfiai adatok mellett címfordítást és rövid
tartalmi kivonatot is közölnek a cikkek több
mint felénél. Az adatbázis 1989-tõl évente több
ezer tétellel gyarapodik, ma 108 500 tételt tar-
talmaz.

2. Politikai, politológiai információs adatbá-
zisok

VPI – világpolitikai információk adatbázisa

1973-tól indult meg a könyvtárban a rendsze-
res világpolitikai információszolgáltatás. 1974 és
1988 között 44 ezer tétel cédulaformában áll az
érdeklõdõk rendelkezésére, számítógépes feldol-
gozása folyamatban van. 1988-tól számítógépen
visszakereshetõk kb. száz külföldi politikai, tár-
sadalomtudományi és gazdasági folyóirat cikke-
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inek, elemzéseinek bibliográfiai adatai és tartalmi
összefoglalója, ma összesen 80 ezer tétel.

PRESSDOK – hazai sajtófigyelõ adatbázis

1989-tõl szemlézi a hazai politikai, jogi, gaz-
dasági, társadalomtudományi és kulturális témájú
írásokat. Százötven sajtótermék, fõként napilap-
ok, hetilapok és szakfolyóiratok feltárását végez-
zük. Az adatbázis havonta öt-hatezer cikkel bõ-
vül, ma összesen egymillió rekord található meg
benne. Havonta flopin, félévente CD-n jelenik
meg, és mintegy száz elõfizetõhöz juttatja el a
könyvtár.

HUNDOK – külföldi sajtófigyelõ adatbázis

1991-tõl tartalmazza a külföldi sajtó magyar
vonatkozású és a kelet-közép-európai régió or-
szágairól szóló elemzõ cikkeit, valamint az itthon
megjelent idegen nyelvû lapok forrásadatait és
annotációit. Az adatbázis húsz külföldi napilap,
tíz hetilap, tíz egyéb periodikum feltárásával ha-
vonta nyolcszáz cikk adataival bõvül, és ma száz-
ezer cikkhivatkozást tartalmaz. A PRESSDOK
adatbázisunkkal együtt havonta flopin, félévente
CD-n jelenik meg.

A rekordok felépítése (Pressdok, Hundok
adatbázis):

a cikk szerzõje,
a cikk címe,
a cikk forrásadatai,
a cikk tartalmára utaló rövid szöveg,
témakódok.
A mezõk mindegyikére és azok kombináció-

jára is lehet keresni, és a találatokból jegyzékeket
készíteni.

Magyar parlamenti dokumentumok
gyûjtése és szolgáltatása

A Képviselõházi Könyvtár a magyar parlament
dokumentumait 1894-tõl tervszerûen gyûjtötte.
1962-ben e dokumentumokból különgyûjteményt
hoztak létre, melyben az országgyûlési könyv-
anyag egy tömbben, idõrendben rendezve, sza-
badpolcon használható.

A Magyar Parlamenti Gyûjtemény 1580 és
1790 között fõként latin nyelvû kéziratokat tartal-
maz. Az 1790 és 1861 közötti idõszakból külö-
nösen jelentõsek a reformkori és az 1848–1849-
es népképviseleti országgyûlési dokumentumok.
1861-tõl a hivatalosan kiadott parlamenti kötete-
ket tartalmazza a gyûjtemény, és a dokumentu-
mok sora napjainkig vezet. 1990-tõl a dokumen-
tumok köre bõvült, az Országgyûléstõl megkap-
juk a bizottságok nyilvános üléseinek jegyzõköny-
veit is.

Az Országgyûlés
és a nyilvánosság szolgálata

Az Országgyûlési Könyvtár az egyetlen olyan
nyilvános közgyûjtemény, ahol az Országgyûlés
dokumentumai a legnagyobb teljességgel hozzá-
férhetõek mind az Országgyûlés (képviselõk, szak-
értõk, hivatali dolgozók), mind a nyilvánosság
(egyetemi oktatók, hallgatók, érdeklõdõ állampol-
gárok) számára, így híd szerepet tölt be a nyilvá-
nosság és a parlament tájékoztatása között. A
szolgáltatásokban ugyanúgy megtalálhatjuk a
hagyományos könyvtári szolgáltatást, mint az
adatbázis-építést és a digitalizálást.

A hagyományos könyvtári szolgáltatás jel-
lemzõi:
• A dokumentumokhoz való teljes körû hozzáfé-
rés: naplók, irományok, bizottsági jegyzõköny-
vek, képviselõi vagyon-nyilatkozatok, az Ország-
gyûlés által kiadott tanulmánykötetek, statisztikai
kiadványok, összefoglaló munkák olvasása.
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• Történeti kutatások:
választási körzetek képviselõinek összegyûj-

tése,
képviselõk életrajzi adatai, beszédei,
híres beszédek, parlamenti viták,
parlamenti intézmények múltja, mûködési

rendjének változása,
parlamenti pártok és tevékenységük törté-

nete.
• A jelen parlamenti törvényhozás nyomon kö-
vethetõsége a dokumentumok alapján.
• Dokumentumfeltáró és bibliográfiai tevékeny-
ség.

A gyûjteményben épített magyar parlamenti
adatbázis a T. Ház! nevet viseli, a szaktájékozta-
tásban felmerült igények kielégítésére hozták lét-
re a kilencvenes évek elején. 1990-tõl az alábbi
táblázatban leírt adatokat tartalmazza:

lett tematikus, a tárgyalási folyamatban lévõ tör-
vényjavaslatokhoz is készítünk háttéranyagokat.
A HID-kötetek mellett ún. Házi Szemlék is meg-
jelennek, melyekben – fõként a bizottsági ülések
támogatására – egy-egy tárgyalási témához vagy
egyes személyek (pl. miniszterek, miniszterjelöl-
tek) meghallgatásához állítunk össze a képvise-
lõk számára háttéranyagot. (A képviselõk által kért
rövid, összegzõ tanulmányok elkészítésére 2004
februárjában létrejött a Képviselõi Kutatószolgá-
lat.)

A Magyar Parlamenti Gyûjtemény a képvise-
lõ-tájékoztatási osztály része. A tevékenységek és
a szolgáltatások összetettsége, valamint a képvi-
selõi kérések is indokolják és indukálják, hogy a
munkatársak kutatást is végezzenek. A kutatási
eredmények a nyilvánosság szaktájékoztatását is
segítik, és az elmúlt években lehetõvé tették ta-
nulmányok és kiadványok megjelenését is.

Villám Judit

Országgyûlési Könyvtár

Iromány- Bizottsági jegyzõkönyvek
nyilvántartás feltárása

a képviselõ neve irományszám (jelzet) bizottsági kód (jelzet)

mandátum kezdete és vége benyújtás dátuma ülés dátuma

frakciótagság benyújtói adatok bizottság neve

választási kerület és körzet cím/téma a dokumentum mûfaja

a képviselõ neme mûfaj tárgyalt napirendi pontok

születési adatok

Képviselõi almanach

A feldolgozás körét bõvítettük, ma már az
1985-tel kezdõdõ országgyûlés képviselõi alma-
nachja és irományai nyilvántartására is szolgál. A
folyamatosan bõvülõ adatbázis napjainkban kö-
zel 53 ezer tételt tartalmaz.

Digitalizálás

Az Országgyûlési Könyvtárban több külön-
gyûjtemény is található: ENSZ-gyûjtemény, kül-
földi parlamenti gyûjtemény, EU letéti gyûjtemény.
Azért mutattam be a Magyar Parlamenti Gyûjte-
ményt, mert a könyvtárban digitalizálást még csak
e gyûjtemény állományából végeznek.

A könyvtár weblapján (www.ogyk.hu/

ekonyvtar/parlamenti dokumentumok) fellelhetõ-
ek már az eddigi digitalizált munkák, így a par-
lamenti házszabályok 1848 és 1989 között, az
almanachok 1886 és 1939 között, illetve válasz-
tási térképek a dualista idõszakból. Ezeket kép-
fájlként lehet használni, szemben az 1861-es or-

szággyûlés képviselõházi és felsõházi naplóinak
digitalizált változatával, melyet pályázati pénzbõl,
szövegszerûen tudtunk elkészíttetni. 2004-ben
pedig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
„24. óra” pályázatán nyert pénzbõl elindulhatott
(1865-tel kezdõdõen) a képviselõházi naplók di-
gitalizálása is.

A képviselõ-tájékoztatás

1991-tõl létrejött a képviselõ-tájékoztatási osz-
tály, melynek szolgáltatásai kezdetben fõképp az
elõbbiekben ismertetett könyvtári adatbázisokra
épültek. 1994-tõl a visszatérõen és sok képviselõ
által kért azonos témákból (pl. a nemzeti ünne-
pekkel kapcsolatos dokumentumok) elindítottuk
a HID (HáttérInformációk–Dokumentumok) so-
rozatát. Az ünnepekkel kapcsolatos kötetek mel-
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Orvos-egészségügyi
könyvtárak a magyar

könyvtárügyben

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége
(MOKSZ) 2004-ben felkérte több mint százöt-
ven tagkönyvtárának munkatársait, hogy számol-
janak be éves munkájukról, intézményük fonto-
sabb eseményeirõl. Az így küldött írások alapján
lassan összeáll az orvos-egészségügyi könyvtá-
rak, információs intézmények eseménynaptára,
mely bemutatja ezen országos szakterület tevé-
kenységét, annak sokszínûségét. A teljes esemény-
naptár a MOKSZ honlapján lesz olvasható janu-
ártól, melynek címe www.clib.dote.hu/moksz/. Az
országban mûködõ orvos-egészségügyi szak-
könyvtárak (gyógyszergyárak, ÁNTSZ, városi és
megyei kórházak, kutató és országos intézetek, egye-
temek, fõiskolák könyvtárai tartoznak ebbe a körbe)
beszámolói változatosak, mutatják azt a folyamatos
fejlõdést és azt a változást, amely e szakterületen
végbemegy, és számot adnak a kollégák felelõsség-
teljes munkájáról.

Az orvosi-egészségügyi könyvtárak körében
hosszabb vita folyt az elmúlt években arról, hogy
a kórházi könyvtárak hogyan tudják vállalni a
nyilvános könyvtári ellátást, mi legyen az egyko-
ri betegkönyvtárakkal, hogyan tudnak kapcsolód-
ni az egészségügyi információs – tudományos,
statisztikai, nyilvántartó stb. – rendszerekhez, és
egy adott intézményen belül milyen szolgáltatá-
sokat nyújtsanak, milyen új tevékenységi és fel-
adatkört vállaljanak magukra.

Azt gondolom, hogy a Könyvtári Levelezõ/
lap olvasói számára érdekes bepillantást ad a
MOKSZ-tagkönyvtárak által beküldött anyagok-
ból választott és itt közölt beszámoló egy olyan orvosi
szakkönyvtár életébe, melynek munkatársai is vál-
lalkoztak a fenti kérdések megválaszolására.

Balogh Margit

   MOKSZ

A Budai Irgalmasrendi
Kórház Könyvtára

A Budai Irgalmasrendi Kórház Könyvtára életé-
ben bekövetkezett változások azzal kezdõdtek,
hogy országos „reuma” szakkönyvtár helyett elõ-
ször „általános orvosi”, majd „központi” könyv-
tár lettünk.

Az „általános orvosi” annyit jelent, hogy az
intézet kettéválása Országos Reuma és Fizikote-
rápiás Intézetre (ORFI) és BIK-re (Budai
Irgalmasrendi Kórház), maga után vonta, hogy
reumatológiai profilú szakkönyvtárból általános
kórházi könyvtár lettünk, nem csak nevünkben,
hanem ez gyûjtõköri bõvülést is jelentett.

A „központi” azt jelzi, hogy hozzánk csatolták
az addig szakszervezeti könyvtárként mûködõ dol-
gozói és betegkönyvtárat a mintegy 12 ezer kötet-
nyi szépirodalmi mûvel és egy nyolcórás munka-
idõben dolgozó könyvtárossal, akit szabadsága, tá-
volléte alatt helyettesítünk, és leltár valamint egyéb
nagyobb munkája során kisegítünk.

Ezt követte a Semmelweis Egyetem Gyógy-
tornász Karának kérése, miszerint nálunk depo-
nálhassák a körülbelül kétezer gyógytornász szak-
dolgozatot, amivel egyidejûleg vállaltuk a gyógy-
tornász hallgatók ellátását is, akik az egész or-
szágból sereglenek hozzánk. Nem csupán a szak-
dolgozatok kedvéért, hanem komolyan véve a
feladatot, könyvtár- és adatbázis-használati okta-
tásban részesítjük õket, külön bibliográfia- és
másolatgyûjteményt készítettünk számukra a leg-
gyakrabban keresett témáikból.

A könyvtár informatikai fejlesztése összefonó-
dott a kórházban kialakított új, integrált beteg-
nyilvántartási rendszer bevezetésével. Kaptunk hét
számítógépet, on-line hozzáféréssel. Impozáns
méretû könyvtárunkat sikerült úgy átrendezni,
hogy a kor követelményeinek és az olvasók igé-
nyeinek megfelelõen a meglévõ hagyományos
kutatóasztalaink mellé még egy kilenc terminálos
olvasói részt alakítottunk ki. Azóta az informati-
kai osztállyal egyetértésben itt folyik havi rend-
szerességgel az orvosok és egyéb kórházi dolgo-
zók számítógépes beteg-adat-feldolgozási tanfo-
lyama.

Kórházi vezetésünk a kórlaptár kialakításával
is megbízott bennünket. Tehát helyet kellett te-
remtenünk ennek az anyagnak is, berendezést
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kellett szereznünk hozzá, és létre kellett hoz-
nunk – az Országos Levéltár irányelvei alapján
– a dokumentálás és archiválás szabályzatát.
Erre a feladatkörre egy nyolcórás könyvtárost
és egy ugyancsak nyolc órai munkaidõben
dolgozó kisegítõ erõt kaptunk. Év elején meg-
kezdõdött a két kórház szétválása elõtti kórlap-
ok feldolgozása és átszállítása az ORFI-ba. A
heroikus munka az év végére befejezõdik, s ezt
a kurrens betegdokumentációs anyag feldolgo-
zása fogja követni.

A kórházunkba rendszeresen érkezõ reuma-
tológus továbbképzõ tanfolyamok orvosait ellát-
juk szakirodalommal. Számukra rendszeresen fi-
gyeljük és frissítjük a külön kigyûjtött másolat-
csomagunkat, amely a kurrens vizsgakérdéseket,
különféle módszertani leveleket, differenciál di-
agnosztikai leírásokat, szakmai ajánlások adatait
stb. tartalmazza.

A mindennapi munkánkon túlmenõen pályá-
zatokon veszünk részt, és megragadunk minden
lehetõséget, amivel könyvtárunk eszközeit és
könyvállományát javítani tudjuk.

Az idén részt vettünk az eMagyarország pá-
lyázaton, ahol két telephelyünkre, az Orvosi
Könyvtárba, valamint a betegkönyvtárunk számá-
ra két-két számítógépet és egy-egy nyomtatót
nyertünk. Ennek jegyében már a nyáron jelen
voltunk az Informatikai és Hírközlési Minisztéri-
um egynapos tanfolyamán, majd most õsszel négy
könyvtáros vett részt eredményesen az egyhetes
internethasználati oktatáson.

Természetesen a munkánk megnõtt az utcáról
érkezõ, az eMagyaroszág pont lehetõségeit kihasz-
náló internetezõk kiszolgálásávall is.

Elnyertük az ESKI (Egészségügyi Stratégiai
Kutató Intézet, a MEDINFO jogutódja) által kiírt
pályázatot a Clinical Evidence adatbázis ingye-
nes használatára, itt az egynapos oktatáson egy
személy vett részt.

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára
és a MOKSZ segítségével az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (OEP) által meghirdetett tíz, még
jó állapotban lévõ használt számítógép közül egyet
könyvtárunk is megpályázott és megkapott.

Az ESKI megszüntette könyvtárát, melynek
anyagából 101 könyvet sikerült kiválogatnunk,
és ezzel állományunkat gyarapítani.

A sok „helycsinálás” (kórlaptár és számítógé-
pes oktatói rész kialakítása, szakdolgozatoknak
hely teremtése) kapcsán könyvállományunkat át

kellett rendeznünk. Ennek folyamán a teljes fo-
lyóirat- és könyvállományt szabad polcra helyez-
tük, szak szerint szétraktuk, és a mintegy húsz-
ezer kötött egység – amúgy nagyon költséges –
szakszerû portalanítását mi magunk elvégeztük.

A kórház tervei között szerepel, hogy átszállít-
tatja az Irgalmas Rend levéltári anyagát hozzánk,
és ennek gondozásával minket bíz meg. Sem az
anyag, sem a feladat nagyságát nem tudom még
felmérni, de gondolom, hogy ez újabb helyterem-
téssel, feldolgozói szabályzat készítésével és sok-
sok munkával fog együtt járni.

Ahhoz, hogy könyvtárunk még szebb környe-
zetben legyen és egy teljes olyan emeletet hoz-
zunk létre, ahol tudományos tevékenységet kul-
turált környezetben lehet végezni, elvállaltuk az
Orvostörténeti Múzeum tulajdonában lévõ „Szent
István” mûemlék patika elhelyezését. A patika
most az elõterünket díszíti. Elhelyezéséhez a terve-
ket mi készítettük, a szükséges munkálatokat mi
irányítottuk, és a gondozása a mi feladatunk.

Az eMagyarország pályázaton a betegkönyv-
tár számára megnyert két gépet és a nyomtatót
elhelyeztük, a betegek és az utcáról betérõ
internetezõk naponta felkeresik õket.

A könyvtár a következõ kórházi rendezvé-
nyeknek ad helyet, a feltételeket megteremti hoz-
zájuk, valamint az ott dolgozó kolléganõ két eset-
ben a foglalkozást vezeti, illetõleg más elõadá-
soknál a vendéglátó háziasszonyi szerepet látja
el: biblioterápiás foglalkozás, életvédõ beszélge-
tések (önismeret), gyászcsoport foglalkozás, mell-
mûtöttek csoportos foglalkozása, anus prae bete-
gek csoportos foglalkozása, RA-s betegek egye-
sületének programjai, RA-s betegek oktató prog-
ramja, lelki gondozók továbbképzése, „gerinc
iskola” oktatóprogram, osteoporozis foglalkozás.
Az elsõ két foglalkozást a könyvtáros vezeti, a
többinél orvos, gyógytornász, illetõleg lelki gondo-
zó vagy más szakember tartja. Természetesen mind-
emellett a fõ tevékenység a betegek és a dolgozók
irodalommal való ellátása.

Intézetünk vezetõségének pozitív hozzáállása
lehetõvé teszi, hogy szakmailag fejlõdjünk. En-
gedélyezik a továbbképzéseken, kongresszuso-
kon, tanulmányutakon való részvételünket, és az
egészségügy általános nehéz helyzete ellenére
biztosítják a mûködéshez és a fejlesztéshez szük-
séges feltételeket.

Dr. Sándor Istvánné

könyvtárvezetõ


