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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-


