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Oldódik a felhőszolgáltatásoktól 
való félelem 
 
Ugyan az informatikai részlegek még mindig tar-
tózkodóak, de akkora a piaci nyomás a vállalato-
kon, hogy gyorsulva terjed a technológia. 
 
„Olyan mértékű változtatást tapasztalunk a magyar 
piacon, ami minket is meglep. Az Oracle globális 
szoftver árbevételében már elérte a 10 százalékot 
a terület, Magyarországon ez még picit magasabb 
is. Ez nagyon gyors, és exponenciális változás.” − 
mondta a felhő technológia hazai helyzetéről Re-
ményi Csaba, az Oracle ügyvezető igazgatója. „A 
digitalizációval érkező adattömeg a szokásos mó-
don már kezelhetetlen, és ez kikényszeríti, hogy az 
ügyfelek elkezdenek felhőt használni, és miközben 
ezt próbálgatják, rájönnek mennyi mindenre hasz-
nálható és mennyi előnye van. Ez visszahat arra, 
hogy az üzleti területek sokkal magabiztosabban 
mernek követelni gyors megoldásokat az IT-tól.” − 
tette hozzá. 
 
Reményi Csaba hangsúlyozta, hogy az üzleti élet 
egy lépéssel előrébb jár, mint az informatikai sze-
replők, és jópár olyan félelem él még a piacon, 
amik az elmúlt egy évben messze túlhaladottá 
váltak. Elmondta, hogy a legkülönbözőbb szeg-
mensek alkalmaznak már felhőt, tehát messze 
nem csak a kisvállalatok alkalmazzák számítási 
kapacitás vásárlására. Példaként a MOL-t hozta 
fel, amelyik a felhőbe helyezte a HR terület egy 
részét, így támogatják a csoport toborzási felada-
tait vagy a UPC is így intézi az ügyfeleknél történő 
kiszállások kezelését, azaz a bekapcsolást, kar-
bantartást, hibaelhárítást végző technikusok mun-
káját koordinálják ezáltal hatékonyabban. Közlése 
szerint az sem igaz, hogy egyirányú utcáról lenne 
szó, ugyanúgy ki is lehet belőle szállni, és minden 
alkalmazás külön is futtatható. 
 
A náluk dolgozó 350 emberből alig 10-15 ember-
nek nincs köze a felhőhöz, és már 200 olyan van, 
aki csak ezzel foglalkozik, részben termékfejlesz-
tés és export területen. Használata felgyorsítja és 
olcsóbbá teszi az új szolgáltatások bevezetését, 

mivel az infrastruktúravásárlás költsége megspó-
rolható, és ők maguk is segítséget nyújtanak a 
szükséges kapacitások megbecsléséhez. 
 
Az ügyvezető igazgató külön kitért a biztonság 
kérdésére. „Míg régen a biztonsági kockázatot 
hangsúlyozta mindenki, ma már az ügyfelek elhi-
szik azt, hogy azok a vállalatok, akik abból élnek, 
hogy felhőt szolgáltatnak, és egyetlen probléma 
jelentősen csökkenti a piaci jelenlétüket, óriási 
energiákat mozgatnak meg, hogy jól védjék ezeket 
az adatokat. Még egy nagy világcég sem tudja 
ugyanazt a biztonsági szintet hozni, mint ezek a 
szakavatott vállalatok. Az EU-n belüli adatközpon-
tok miatt a jogi érvek sem állják meg a helyüket, 
mivel nincs olyan jogszabály vagy törvény, mely 
bármely hazai céget visszatartana attól, hogy egy 
európai felhőbe helyezze el az adatait.”  
 
Az üzleti részlegek sokszor átveszik az irányítást, 
és igényeik kielégítésére nem járják végig a ha-
gyományos eljárási utakat. Ahelyett, hogy a veze-
tőkön keresztül jeleznék az IT-nak a szükséges 
fejlesztést, és megvárnák egy új szoftverkörnyezet 
installálását, az egyszerűbb alkalmazások össze-
rakására partizánakcióként felveszik a kapcsolatot 
egy felhőszolgáltatóval, és az akár másnaptól mű-
ködik is. A másik út akár 2-5 hónap is lehet, tehát 
hiába van például a marketingeseknek egy nagyon 
jó ötlete, mire az megvalósulna, már lehet el is 
évült az adott igény. Ezt az teszi lehetővé, hogy 
nagyon alacsony a felhőszolgáltatások kezdeti 
költsége, és tetszés szerint növelhető, illetve a 
remények beváltása esetén a céges környezetbe 
átemelhetőek a megoldások. 
 
Kérdésemre, hogy ez adatbiztonsági szempontból 
jó dolog-e, Reményi Csaba azt válaszolta, hogy 
nem az Oracle feladata annak meghatározása, 
hogy a piac mit fogad el. Példaként az emailek 
kezelését hozta fel, melyek adott esetben jóval 
érzékenyebb információkat tartalmaznak, mint az 
adatok, mégis rengetegen felhőkben tárolják azo-
kat. „Ezt a kérdést a piac meghaladta, lehet vitat-
kozni, hogy ez jó vagy rossz, de mint korábban 
mondtam, mi − és a versenytársaink, akik erre 
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szakosodtak − jobban védjük az adatokat, mint egy 
könnyen megkereshető és lefizethető adatbázis 
adminisztrátor.” − mondta az ügyvezető igazgató. 
Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb biztonsági rés a 
szükséges javítások, frissítések telepítése, és egy 
felhőszolgáltatónál ez biztosan megvan. 
 
Szuhai Gusztáv, az Oracle Hungary cloud szakér-
tője szerint a helyzet nagyon hasonlít az öngon-
doskodás kontra állami nyugdíj témakörre, azaz 
olyat várunk el a felhőszolgáltatóktól, amit mi a 
saját IT-rendszereinkben nem tudunk nyújtani ma-
gunknak. Példája szerint nagy magyar telekom-
munikációs cégek úgy adnak oda tesztadatokat 
külső fejlesztőknek, hogy egyszerűen lemásolják a 
saját éles adatbázisukat, viszont a felhőszolgálta-
tóktól mindenféle garanciákat várnak el. Védeke-
zésként lehet titkosítani vagy maszkolni az adato-
kat, úgy, hogy azok struktúrája, értékkészlete, a 
közöttük lévő összefüggések megmaradnak, és 
más célra nem felhasználhatóak. Még a bankok is 
használják a technológiát fejlesztésekre, tesztelés-
re, ezzel pénzt spórolva. 
 
Reményi Csaba hangsúlyozta, hogy nincs döntés-
kényszer, hogy felhő vagy nem, ez nem vagy-vagy 
kérdés, a valóság a hibrid cloud. A saját technoló-
giák, alkalmazások mellett létezik a felhő, a kettőt 
egyszerre kell üzemeltetni, és csak az a kérdés, 
hogy hol a határ. „Betesszük az Oracle szervert a 
te tűzfalad mögé, rátelepítjük azt a szoftvercsoma-
got, amit szolgáltatásként vásárolsz meg, tehát az 
adataid is ottmaradnak nálad. Ez hatalmas gon-
dolkodásbeli változást hoz a piacon.” − mondta az 
ügyvezető igazgató. 
 
/Forrás: https://sg.hu/cikkek/119785/oldodik-a-felho 
szolgaltatasoktol-valo-felelem/ 

 
(Válogatta: B. Bné) 

 
 
Lenovo szervereket fognak 
gyártani Sárváron 
 
A Lenovo vállalati és adatközponti termékek gyár-
tásába kezd Magyarországon. A cég hosszú távú 
gyártó partnere, a Sárvári Flex 2016 nyarán kezdi 
meg a termelést. 
 
A Lenovo bejelentette, hogy meg fogja kezdeni a 
vállalati termékek − x86-os szerverek, valamint az 
adatközponti környezetekbe szánt tároló és háló-
zati termékek teljes választékának − gyártását 

Magyarországon az EMEA vásárlók számára. A 
vállalati termékek Európában történő gyártása 
lehetővé teszi a Lenovo számára, hogy a lehető 
legjobb szolgáltatást nyújtsa EMEA vásárlóinak és 
partnereinek. A termelés 2016 nyarán kezdődik 
meg, és kiegészíti majd a ThinkServer termékvo-
nal és sok más termék a Flex által végzett jelenlegi 
gyártását. 
 
A Lenovo-nak termelő magyarországi Flex üzem a 
teljes x86-os termékválasztékot gyártani fogja, 
beleértve a rendszer-összeszerelést, a tárolási és 
hálózati lehetőségek teljes körét, valamint a teljes 
mértékben integrált rackeket a megrendelés sze-
rint konfigurált, egyedi kiépítésű rendszerekhez. A 
Flex hat éve a Lenovo stratégiai partnere, amely 
részt vesz egy sor termék − PC-k, telefonok, 
ThinkServer gépek − gyártásában és tabletek javí-
tásában. A vállalat a magyarországi Sárváron lévő 
üzeme éppen most készítette el és szállította le a 
Lenovo 5 milliomodik PC-jét az EMEA régióban. 
 
A gyártás Európába való áthelyezésére vonatkozó 
döntés azon alapul, hogy komoly előnyökkel jár 
együtt a termelés helyének, valamint a Lenovo 
fontos vásárlói és partneri körének egymáshoz 
közelebb hozása. Az Európai Unióban történő 
gyártás lehetővé teszi a szállítási idő legfeljebb 5 
napra mérséklését (országtól függően) és az ala-
csonyabb működési (például szállítási) költsége-
ket, amelyek egy kedvezőbb árban érvényesíthe-
tők. Az EMEA vásárlóknak szánt x86-os szerverek 
gyártását Kínában is folytatják, lehetővé téve az 
értékesítési partnerek számára a tengeri szállítás-
ból adódó költségcsökkentés előnyeinek kihaszná-
lását. 
 
/Forrás: https://sg.hu/cikkek/118996/lenovo-
szervereket-fognak-gyartani-sarvaron/ 

 
(Válogatta: B. Bné) 

 
 
Németországban bírság járna a túl 
lassú internetelérés miatt 
 
A német Zöldek előírnák a garantált le- és feltöltési 
sebességek betartását. 
 
Tabea Rößner, a párt médiaügyi, digitális infra-
struktúrákért és kreatív gazdaságért felelős szóvi-
vője elmondta, hogy a frakciójuk benyújtotta a 
szövetségi parlamentbe az ezzel kapcsolatos be-
adványt. A dokumentum értelmében az internet-
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szolgáltatókat köteleznék arra, hogy a jövőben a 
hirdetett és garantált sávszélességek legalább 90 
százalékát biztosítsák az ügyfeleiknek. Sokan 
találkoznak ugyanis azzal a problémával, hogy 
például hiába fizetnek 30 megabites kapcsolatért, 
de a valóságban annál sokkal kevesebbet kapnak. 
Mindez pedig a Zöldek álláspontja alapján egysze-
rűen elfogadhatatlan. 
 
Az Európai Unió egyik új rendelkezése szerint 
lehetőség van arra, hogy bizonyos minimális minő-
ségi előírásokat meg lehessen határozni az inter-
net-hozzáférések kapcsán. A Zöldek erre utalva 
azt követelték, hogy az internetszolgáltatók leg-
alább a vállalásaik 90 százalékát teljesítsék. A 
minimális előírásokat a Szövetségi Hálózatfelügye-
letnek kellene kidolgoznia. Amennyiben egy inter-
netszolgáltató nem tartaná be a szabályokat, akkor 
pénzbüntetést kapna és ráadásul még kártérítést 
is kellene fizetnie. 
 
Az új helyzetből minden szereplő profitálhatna: 
egyrészt a cégek rákényszerülnének, hogy ne 
vállalják túl magukat, másrészt az ügyfeleik is elé-
gedettebbek lennének, emiatt kevesebben válta-
nának szolgáltatót. 
 
/Forrás: https://sg.hu/cikkek/119333/nemet 
orszagban-birsag-jarna-a-tul-lassu-interneteleres-
miatt/ 

 
(Válogatta: B. Bné) 

 
 
2018-ig egységesítik az állami 
informatikai rendszereket 
 
A Magyarországon egymástól elkülönülten műkö-
dő 300 informatikai szakrendszert 2018-ig össze-
kapcsolják, ami a vállalkozások versenyképessé-
ge, a hatékonyság, és gyorsaság érdekében 
kulcskérdés − mondta a Miniszterelnökség területi 
közigazgatásért felelős államtitkára egy budapesti 
konferencián. 
 
Kovács Zoltán „A vállalati szektorhoz kapcsolódó 
közigazgatási bürokrácia csökkentési program 
kidolgozása” című országos konferenciasorozat 
záró rendezvényén kiemelte: a kormány elkötele-
zett a bürokrácia csökkentése iránt. Január óta 
több mint 20 konferenciát szerveztek, több mint 
ezer vállalkozás részvételével. A vállalkozások 
felvetett jogszabályi problémáit a törvényalkotó 
kiértékeli, ahogy a közigazgatásban dolgozóktól 

érkezett 1100 bürokráciát csökkentő javaslatot is − 
hangsúlyozta. 
 
Magyarországon 1952 törvény van hatályban, és 
301 törvényerejű rendelet, amit még kimondani is 
sok − fogalmazott. Rámutatott, az elmúlt fél évben 
220 törvényt módosítottak, új ágazati eljárási sza-
bályokat vezettek be, rövidültek az eljárási határ-
idők, de még számos feladat hátra van, amelyek 
közül a háttérintézmények átszervezését emelte ki. 
 
Szeleczki Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) adó-, és vámszakmai hatósági és 
felügyeleti ügyekért felelős helyettes államtitkára 
elmondta: az adóhatóság átalakítása megindult, 
előtérbe került a piaci szereplők versenyképessé-
gének támogatása. A közigazgatásban egyedülál-
lónak nevezte a szereplők között kialakult párbe-
szédet. A már megtett intézkedésekről is visszajel-
zéseket vár a kormányzat, az állami szerepvállalás 
újraértékelése történik − húzta alá. Az adóhivatal 
elkötelezett a megújulás iránt, a vállalkozók támo-
gatása kiemelt feladat − mondta. 
 
György István, Budapest kormánymegbízottja szin-
tén azt emelte ki, hogy a vállalkozók életének 
megkönnyítése érdekében a bürokrácia csökken-
tésének folytatódnia kell. Bejelentette, hogy köz-
ponti gépjármű ügyintézési pontot terveznek nyitni 
a XVIII. kerületben, amely cégeket fog kiszolgálni. 
 
Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (VOSZ) elnöke arról be-
szélt, hogy a mindenkori kormányok a bürokrácia 
foglyai, a bürokráciát Magyarországon 30 éve kiirt-
hatatlan daganatnak nevezte. Úgy vélte, amelyik 
ország nem tudja a többiekhez igazítani az állam 
költségét, az az ország megszűnik, kiürül az el-
vándorlás miatt. A teljesítménykövetelményt a 
versenyszférához kellene igazítani a közigazga-
tásban is − vélekedett. Kovács Zoltán a felvetésre 
reagálva elmondta: a teljesítményarányos fizeté-
sek ügyében tettek előrelépést, júliustól új bérezési 
szabályok lépnek életbe a közigazgatásban. 
 
/Forrás: https://sg.hu/cikkek/119556/2018-ig-
egysegesitik-az-allami-informatikai-rendszereket/ 

 
(Válogatta B. Bné) 
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Több milliárd eurós uniós 
büntetést kaphat a Google 
 
Az Európai Bizottság szerint a Google visszaélt 
erőfölényével másokkal szemben azáltal, hogy az 
Androidos telefonokon saját keresőjét helyezte 
előtérbe. 
 
Margrethe Vestager, az Európai Unió versenypoli-
tikáért felelős biztosa közölte, hogy a kartellügyi 
szakemberek megvizsgálták a konszernnek a mo-
biltelefon-gyártókkal és a mobilszolgáltatókkal 
kötött szerződéseit, és előzetes vizsgálatuk szerint 
az uniós trösztellenes szabályokat megszegve 
visszaélt erőfölényével azáltal, hogy kötelezővé 
tette a különböző készülékek esetében saját al-
kalmazásai előzetes feltelepítését illetve előtérbe 
helyezését, miközben ezzel párhuzamosan meg-
nehezítette más szoftverek elérését. Az uniós bi-
zottság tájékoztatása szerint az eredményről érte-
sítették a Google-t. 
 
Az Európában értékesített Android operációs 
rendszerrel működő eszközök többségén a Google 
böngészőjét előzetesen telepítik a készülékre, 
amely ez által az alapértelmezett vagy kizárólagos 
keresőszolgáltatássá válik. A kifogás szerint ez 
megakadályozza a konkurens keresőmotorokat 
abban, hogy konkurens mobil böngészők és ope-
rációs rendszerek révén a piacra juthassanak. A 
rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapí-
tották, hogy a Google a kizárólagosságra vonatko-
zó feltétellel bizonyos gyártókat és mobilhálózat-
üzemeltetőket pénzügyi előnyök biztosításával 
ösztönzött arra, hogy előzetesen kizárólag a 
Google Search böngészőt telepítsék eszközeikre. 

 
Az ilyen gyakorlat 
kárt okozhat a fo-
gyasztóknak, visz-
szavetheti a további 
fejlesztéseket, vala-
mint korlátozhatja a 
versenyt a mobilesz-
közök egyéb terüle-

tein is − áll a bizottsági tájékoztatásban. A most 
elfogadott határozat alapján az Európai Bizottság 
eljárást indít a cég anyavállalata, az Alphabet Inc. 
ellen is, amelyet a Google elleni eljárás 2015. ápri-
lisi megindítását követően hoztak létre. Margrethe 
Vestager kijelentette, hogy a Google magatartása 
− az uniós trösztellenes szabályokat megszegve − 
gátolja a fogyasztókat abban, hogy a mobilalkal-
mazások és mobilszolgáltatások szélesebb skálá-

jából választhassanak, valamint útját állja a más 
piaci szereplők általi innovációnak. Az érvényben 
lévő uniós szabályokat az Európában tevékenyke-
dő összes vállalkozásnak be kell tartani − tette 
hozzá.  
 
Az Európai Bizottság tavaly április óta tanulmá-
nyozza a Google Android kapcsán tanúsított ma-
gatartását. A vizsgálat azt is elemzi, hogy a 
Google versenyellenes megállapodásokat kötött-e, 
illetve visszaélt-e az intelligens mobileszközökhöz 
kapcsolódó operációs rendszerek, alkalmazások 
és szolgáltatások terén meglévő esetleges piaci 
erőfölényével. 2015 novemberében hivatalossá 
vált, hogy az EU a reklámpartnerekkel kötött szer-
ződések és a vetélytársak tartalmainak átvétele 
miatt is eljárást indított a Google ellen. 
 
A brüsszeli hatóságok amiatt is támadták a 
Google-t, hogy a keresőjével a saját ajánlatait ré-
szesíti előnyben. Vestager kiemelte, hogy jelenleg 
kiértékelik azokat a válaszokat, amelyeket az óri-
áscég a felvetésekre adott, mindez pedig eltarthat 
egy ideig. Amennyiben az Android kapcsán bű-
nösnek találják a konszernt, akkor a tavalyi éves 
bevételének akár a tíz százalékát, 7,4 milliárd dol-
lárt is kifizethet büntetésként.  
 
A Google anyavállalata, az Alphabet visszautasí-
totta a vádakat. Reagálásuk szerint az Android 
hozzájárult egy jelentős és fenntartható ökoszisz-
téma kialakulásához, amely nyílt forráskódú szoft-
verre és mindenki számára hozzáférhető innováci-
óra épül. Közleményükben idézik Kent Walkert, a 
társaság alelnökét és jogtanácsosát, aki kijelentet-
te: „várakozással tekintünk arra, hogy az Európai 
Bizottságnak is megmutathassuk az Android rend-
szer versenyt támogató hatását és a fogyasztók 
számára nyújtott előnyeit.” 
 
/Forrás: https://sg.hu/cikkek/118653/tobb-milliard-
euros-unios-buntetest-kaphat-a-google/ 

 
(Válogatta B. Bné) 

 
 
Szakmai együttműködési 
megállapodás az OSZK és az 
ELTE BTK KITI között 
 
2016. május 27-én szakmai együttműködési meg-
állapodást írt alá Tüske László, az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója, valamint 
Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információ-
tudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) intézet-
igazgatója. A megállapodást ellátta kézjegyével 
Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja 
is. 
 
Az együttműködés alapvető célja, hogy a felek 
elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint 
kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik el-
érése érdekében együttesen mozgósítsák, különö-
sen a következők teljesüléséért: 
 
− Az OSZK nemzeti könyvtári és szakkönyvtári 
működésének, tevékenységének, valamint a felső-
oktatási képzésben tanultak gyakorlati alkalmazá-
sának bemutatása az ELTE BTK KITI hallgatói 
számára. 
− Az ELTE BTK KITI hallgatói gyakorlati tapaszta-
latszerzésének és munkaerő-piaci bekapcsolódá-
sának elősegítése, s egyben szakmai utánpótlás 
biztosítása az OSZK számára. 
− Közös kutatási projektek és tudományos rendez-
vények szervezése, kölcsönös szakértői közremű-
ködés és konzultáció, pályázati kooperáció, to-
vábbképzések lebonyolítása, szakdolgozati és 
doktori témák kiírásának egyeztetése. 
 
Az OSZK lehetővé teszi, hogy az ELTE BTK KITI 
munkatársai és hallgatói jogviszonyuk igazolása 
után mentesüljenek a beiratkozási díj térítése alól, 
továbbá a felek elhatározták egy komplex szakmai 
gyakorlati rendszer létrehozását. Az OSZK az EL-
TE informatikus könyvtáros hallgatóinak támogatá-
sa érdekében pedig egy ösztöndíjprogram kidolgo-
zását vetítette előre, ezzel is serkentve a kiemel-
kedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli 
elhelyezkedését. Az ELTE BTK KITI az oktatók és 
elsősorban a könyvtártudományi doktori program 
hallgatóinak fokozott bevonásával segíti a Könyv-
tári Figyelő című könyvtár- és információtudományi 
szakfolyóirat szakmai színvonalának megtartását, 
illetve emelését. 
 
Tüske László főigazgató és Kiszl Péter intézet-
igazgató az ünnepélyes aláírás alkalmával a két 
intézmény között már eddig is számos területre 
kiterjedő közös szakmai munka még intenzívebb 
folytatásáról állapodott meg, mellyel új távlatok 
nyílnak meg az ország első számú könyvtára és a 
hazánkban elsőként alapított és a legnagyobb 
hallgatói létszámmal rendelkező, a BA, MA és PhD 
fokozat megszerzését egyaránt lehetővé tevő fel-
sőfokú könyvtár- és információtudományi képzőhe-
lye vonatkozásában. 
 

Kapcsolódó hírek: 
http://www.oszk.hu/hirek/szakmai-egyuttmukodesi-
megallapodas 
http://elte-lis.blogspot.hu/2016/06/egyuttmukodesi-
megallapodas-az-oszk-val.html 
 
Fotók: 
https://goo.gl/photos/MKXxK7LDErWEqtot9 
 
/Forrás: Katalist / 
 

(Válogatta: B. Bné) 
 
 
Hódít az e-book, beszálltak a 
nyugdíjasok is 
 
Egy felmérés szerint Magyarországon dinamiku-
san nő az e-könyvek eladásából származó bevé-
tel: idén elérheti a 600 millió forintot. Igaz, hogy a 
nyomtatott könyvpiac évi 65 milliárdos bevételének 
ez még csak az egy százaléka, de ahhoz képest, 
hogy pár éve pár milliós volt a piac, ez dinamikus 
növekedést jelent. 
 
– Egy felmérés azzal a meglepő eredménnyel 
szolgált, hogy a digitális könyvpiacon megszólítha-
tók a nyugdíjhoz közeli, vagy már nyugdíjas korú 
emberek is, ugyanis ők azok, akik szeretik újraol-
vasni a magyar és világirodalmi klasszikusokat. Az 
e-book olvasó használatának megtanulásához se-
gítséget igényelnek ugyan, ennek ellenére nő azok-
nak a hetven fölöttieknek a száma, akik e-könyveket 
olvasnak − mondta Bujtor László (Digi-Book) egy, a 
digitális olvasásról rendezett fórumon … a budapes-
ti könyvfesztiválon. 
 
Mint mondta, a nyugdíjasok mellett a 10 és 20 év 
közötti korosztály körében növekszik az e-bookok 
iránti hajlandóság, aminek többek között az az 
oka, hogy a szüleik átgondolják: olcsóbb megvenni 
egy e-bookot a rajta ingyenesen található négy-
száz könyvvel, mint megvenni az összes kötelező 
olvasmányt. 
 
Bujtor László kifejtette: a piac növekedésére jel-
lemző, hogy a négy évvel ezelőtt alakult cégük 
akkoriban egy terjesztővel és pár száz e-könyvvel 
indult, ma pedig már 1200 címük és 8 terjesztőjük 
van. Pár éve az e-könyv piaca éves szinten csak 
pár milliós bevételt hozott Magyarországon, de 
idén az éves bevétel eléri a 600 milliót, ami a 
nyomtatott könyvpiac évi 65 milliárdos bevételének 
az egy százaléka. Ez azt jelenti, hogy a bevétel 
évről-évre duplázódik. 
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Azzal kapcsolatban, hogy az e-book veszélyt je-
lent-e a nyomtatott könyvekre, Bujtor azt mondta: 
vannak olyan területek, amelyeken a digitális hor-
dozó nem lehet a könyv vetélytársa, ilyenek a gye-
rekkönyvek, az utazási könyvek, albumok és az 
ajándékkönyvek. Ám az e-book reális alternatíva a 
nyomtatott könyvvel szemben a szórakoztató iro-
dalom, a lektűr és a krimi műfajában. 
 
A fórumon részt vett a PocketBook képviseletében 
Alekszandr Kovalenko régionális vezető, aki el-
mondta: a Papírontúl felmérése szerint a rendsze-
resen olvasók 44 százaléka rendelkezik digitális 
könyvolvasóval, és közülük 67 százalék már job-
ban szeret e-bookolvasót használni, mint hagyo-
mányos könyvet. Közölte: a céget 2007-ben alapí-
tották, de már 35 országban van jelen Új-Zélandtól 
Brazíliáig, s a vállalat működtetésében fontos sze-
repet játszik, hogy maguk az alapítók is olyan em-
berek, akik rendkívül szeretnek olvasni. 
 
/Forrás: http://nol.hu/kultura/hodit-az-e-book-
beszalltak-a-nyugdijasok-is-1612609/ 
 

(F. Iné) 
 
 
Szent István Egyetem Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár 
Kosáry Domokos Könyvtár és 
Levéltár 
 
Kosáry Domokos-díj átadása 

(sajtóközlemény) 
 

 
 

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az Egye-
temmel közösen 2013-ban névadója tiszteletére, 
emlékének megörökítésére, születésének 100. év-
fordulója alkalmából Kosáry Domokos-díjat alapított. 
Az érem Csikai Márta Munkácsy Mihály-díjas szob-
rászművész alkotása. 

Az elismerés a könyvtárügy területén, a könyvtári, 
levéltári munka szervezésében elért kimagasló 
eredmény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti 
kutatások terén végzett magas szintű tevékeny-
ség, illetve a könyvtár, a könyvtárügy támogatásá-
nak elismeréseként adományozható. 
 
Ebben az esztendőben negyedik alkalommal került 
sor a díj átadására a Szent István Egyetem Szená-
tusának tanévzáró ünnepi ülésén. 
 
Ideje: 2016. június 17. 10.00 óra 
Helye: Szent István Egyetem Aula 
A Kosáry Domokos-díjat átadta (a díj Alapító Ok-
irata szerint): 
Dr. Tőzsér János rektor és 
Barna Marianna megbízott könyvtári igazgató, a 
kuratórium elnöke 
 
A Kosáry Domokos-díjat 2016-ban a Kuratórium 
javaslatára a Szent István Egyetem Szenátusa 
Koósné Török Erzsébet  nyugalmazott főigazga-
tónak, főkönyvtárosnak adományozta. 
 

 
 

 
 
A kitüntetést a két évtizedes könyvtárosi, ezen 
belül szakmai publikációs és közel egy évtizedes 
könyvtárvezetői tevékenységének elismeréseként, 
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a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyv-
tár és Levéltár szervezetében, a könyvtár működé-
se, szolgáltatásai, minőségkultúrája terén elért 
eredményeiért, a sok karú és könyvtárú egyetem 
oktató- és kutatómunkájához, valamint a magyar 
felsőoktatási könyvtárügy korszerűsítéséhez hoz-
zájáruló fejlesztő tevékenységéért kapja a díjazott. 
 
A Kosáry Domokos-díj leírása 
 
A Kosáry Domokos-díj zöld színű háttérrel 235 x 
235 mm keretdobozban elhelyezett, egy oldalas, 
bronzból készült, 97 mm átmérőjű érem. 
 
Az érem Kosáry Domokos portréját ábrázolja 
Kosáry Domokos-díj felirattal, továbbá szerepel rajta 
Kosáry Domokos születési és halálozási éve és a 
készítő művész monogramja. 

Az érem Csikai Márta Munkácsy Mihály-díjas szob-
rászművész alkotása. 
 
Gödöllő, 2016. június 17. 
 
_________________ 
Barna Marianna 
a KDKL mb. igazgatója, kuratóriumi elnök 
SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Telefon: +36 28 522–004, +36 28 522–000/1040 
Fax: +36 28410–804 
E-mail: konyvtar@lib.szie.hu 
Honlap: http://lib.szie.hu 
 
 

(F. Iné) 
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Kosztyánné Mátrai Rita 
Lakatos Róbert 
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Prokné Palik Mária 
Takácsné Bubnó Katalin 
Tószegi Zsuzsanna 

 
 
 
 
 
 
 
 


