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Egyetemi
Könyvtárigazgatók

Kollégiuma*

1992�2002

1992. január 23-án huszonnégy
állami és két egyházi egyetem
könyvtárának igazgatói, fõigaz-
gatói megalapították az Egye-
temi Könyvtárigazgatók Kollé-
giumát. Az elõkészítõ munká-
latok 1991 nyarán kezdõdtek,
amikor Zsidai József (Miskolci
Nehézipari Egyetem � Miskolc)
és Mader Béla (József Attila
Tudományegyetem � Szeged)
megkeresett azzal a szándékkal,
hogy készítsük elõ, szervezzük
meg az egyetemi könyvtárak ve-
zetõinek összefogását e könyvtá-
rak minõségi, szakmai színvo-
nalának emelése, biztosítása
céljából. Az elõkészítõ munká-
latokba bekapcsolódott Cserey
Lászlóné (Állatorvos-tudományi
Egyetem) és Zalainé Kovács
Éva (Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem).

Miközben folytak az alap-
szabály készítésének és a fórum
összehívásának munkálatai,
1991. augusztus 27�28-án Mis-
kolcon nagy jelentõségû tanács-
kozásra került sor Számítástech-
nika a magyar egyetemi könyv-
tárakban �91 címmel, ahol az
egyetemi könyvtárak, valamint

az országos feladatkörû tudo-
mányos könyvtárak a Magyar
Tudományos Akadémia és a
Tudománypolitikai Bizottság
képviselõivel megvitatták a
könyvtárpolitikának, valamint
az információtechnológia és az
információkultúra könyvtári
meghonosításának feladatait, fõ
irányait.

Visszatérve az alapításra,
mint ismert, a civil társadalmak
fejlõdésének, kibontakozásának
velejárója, megnyilvánulási for-
mája a szakmai, helyi polgári
közösségek önszervezõdése. A
könyvtárak és könyvtárosok
szakmai önigazgatása, érdek-
képviselete új testülettel gyara-
podott, amikor az egyetemi
könyvtárigazgatók �tudatában
annak a felelõsségnek, amelyet
az egyetemek, illetve univer-
sitasok kiszolgálásáért viselnek,
s nem feledkezve meg azokról
a hagyományokról sem, ame-
lyek az egyetemi könyvtárakat
a köz szolgálatában álló intéz-
mények rangjára emelték; a
szakmai együtt-haladásra törek-
võ igény szellemében, a könyv-
tárügy és a tudományos infor-
mációs rendszer hatékonyságá-
nak fokozása, ezáltal az egye-
temi könyvtárak társadalmi
rangjának emelése céljából�
(alapszabály) megalakították
autonóm szakmai tanácskozó és
szakmai érdekvédelmi testüle-
tüket, az Egyetemi Könyvtár-
igazgatók Kollégiumát (EKK).

Hittük és hisszük, hogy az
egyetemi könyvtárak a hazai
könyvtári és tudományos infor-

mációs rendszer fejlõdésének
meghatározó elemei lesznek; a
felsõoktatás, a nevelés, a kutatás,
a hivatásgyakorlás nem nélkülöz-
heti az egyetemi könyvtárak kor-
szerû és hagyományos szolgál-
tatásait; az egyetemi könyvtá-
rak szakemberei aktív szerepet
vállalnak az intézmény mûkö-
dését biztosító gazdasági és
jogi, környezeti feltételek for-
málásában.

Az alapszabály szerint az
EKK �különös figyelemmel
kíséri az egyetemi könyvtárakat
érintõ törvény- és jogszabályal-
kotást, az egyetemek statútuma-
it; az elõkészítõ periódusban ki-
alakítja álláspontját, a már hatá-
lyos jogszabályokkal kapcsolat-
ban megteszi észrevételeit.�

A kollégium célkitûzéseinek
elérése, valamint a mûködési
feltételrendszer gazdasági, jogi
átalakulása már a megalakulást
követõ hetekben, hónapokban
az elképzeltnél több munkát
jelentett külön-külön a testület-
nek, a tagjainak és az eseti
munkabizottságainak. Az EKK
ad hoc munkabizottsága véle-
ményezte a Mûvelõdési és Köz-
oktatási Minisztérium (MKM)
könyvtári osztálya által kidol-
gozott képesítési rendelet-terve-
zetet, részt vett az MKM és a
Világbank könyvtárfejlesztési
projektjeinek elõkészítõ munká-
lataiban stb.

Az EKK 1992. évi ülésein
napirenden szerepelt a felsõok-
tatási törvénytervezet egyik vál-
tozata; az egyetemi könyvtárak
számítógépes koncepciója; az
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MKM�Világbank projekt a fel-
sõoktatási könyvtárak fejleszté-
sére vonatkozóan; a könyvtár-
és szakirodalmi tájékoztatásügy
törvényi szabályozásának kon-
cepciója; a közalkalmazotti tör-
vény végrehajtásával kapcsolatos
feladatok; az egyetemi könyvtá-
rak finanszírozási gondjai.

Az 1993. évben tovább foly-
tak az MKM�Világbank Felsõ-
oktatási Tankönyv- és Könyv-
tárfejlesztési Projekt munkála-
tai. Ebben az évben napirendre
az alábbi témák kerültek: szak-
területi és regionális központok,
a közalkalmazotti törvény, az
ETO jövõje, a hallgatói tan-
anyagellátás, a könyvtári tör-
vény-közgyûjteményi törvény
elõkészítése.

Megalakulásunktól, 1992-tõl
évente készítettünk kimutatást
az egyetemi könyvtárak állo-
mánygyarapítási finanszírozási
gondjairól, és évente rohamoz-
tuk az MKM könyvtári osztá-
lyának vezetõjét, a gazdasági
helyettes államtitkárt a megol-
dás érdekében. Csak emlékez-
tetõül, míg az egyetemi könyv-
tárak ismert állománygyarapítá-
si, folyóirat-elõfizetési hiánya �
azaz, amit meg kellett volna
venni, de anyagi fedezet nem
volt rá � 1992-ben 75 millió Ft,
1994-ben 183 millió Ft, 1996-
ban 350 millió Ft volt (és nem
is válaszolt mindenki!), azaz
négy év alatt megduplázódott,
addig teljes átrendezõdés, drasz-
tikus csökkenés következett be
az elõfizetett folyóiratok számá-
ban és féleségében.

1994-ben napirendre kerül-
tek: a könyvtári törvény újabb
koncepciója, az MKM�Világ-
bank projekt befejezõ munká-
latai, a munkaköri szakképzés
újraszabályozási koncepciója,
az Országos Széchényi Könyv-

tár Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ (OSZK KMK)
képzési koncepciója, és végül
december 13. és 14. között ke-
rült sor a könyvtárépítési sze-
mináriumra Debrecenben, kül-
földi és hazai szakemberek elõ-
adásaival és vitával. (Emléke-
zetem szerint külön diplomáci-
ai tárgyalásokat kellett folytat-
nom a szeminárium sikeressé-
ge érdekében az elõadók között
meglevõ szakmai ellentétek
miatt.)

1994-ben kaptunk elõször
szerkezeti támogatást, 100 millió
forintot állománygyarapításra az
MKM�Világbank japán segély-
bõl, 1995-ben 120 millió forintot
ugyanerre a célra és 34 millió
forintot adatbázis-építésre, 1995-
ben pedig 200 millió forint pót-
elõirányzatot. A hiány mindig
újratermelõdött, ezt késõbbi fel-
méréseink bizonyították.

1995. évi témáink voltak:
kötelespéldány-szolgáltatási
koncepció, május 15�16-án a
Professzorok Házában nemzet-
közi tanácskozás az MKM�Vi-
lágbank TFKF könyvtári al-
programról A felsõoktatási
könyvtárak fejlesztéséért cím-
mel, ahol a Világbank búcsúzó
képviselõje is megállapította,
hogy a könyvtári alprogram
során a külföldi szakértõkkel
együtt kiváló munkát végez-
tünk, a program megvalósítha-
tó. Az év során megvitattuk
még az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen folyó könyvtá-
rosképzést, a közbeszerzési tör-
vény következményeit.

1996 fontos változást hozott
szervezeti életünkben. Módosí-
tottuk az alapszabályt, bejegyez-
tettük az egyesületet a Fõvárosi
Bíróságon, bejelentkeztünk az
APEH-nél, számlát nyitottunk
az OTP-nél, elnökséget válasz-

tottunk, bevezettük a tagdíjakat,
azaz intézményesültünk. Az el-
nökség: Cserey Lászlóné titkár,
Huszár Ernõné elnök, Szögi
László elnökhelyettes.

Napirendi témáink voltak
még ebben az évben: a folyó-
irat-gyarapítás finanszírozása, a
felsõoktatási törvény módosítá-
sa (az elõzõ évben levelet ír-
tunk a Magyar Rektori Konfe-
rencia elnökének a felsõoktatás
fejlesztési törvénytervezettel
kapcsolatban, ez késõbb ország-
gyûlési határozattá szelídült), a
közbeszerzési törvény végrehaj-
tása, a könyvtári törvényterve-
zet elõkészületei. Véleményt
adtunk az OKT témáihoz, leve-
let írtunk a gazdasági helyettes
államtitkárnak (ennek folyomá-
nya is lett késõbb a felsõoktatá-
si törvény módosítása: a norma-
tív többlettámogatás, illetve
pályázati forrás megteremtésé-
nek beiktatása a törvénybe
1997-ben, a 9/D § /3/ bekezdé-
se alatt). Az év végén foglal-
koztunk a könyvtárak szolgál-
tatás- és árpolitikájával, az éves
statisztikai jelentéssel, az osz-
tott katalogizálással, a könyv-
tári ellátásról szóló törvényter-
vezet új koncepciójával.

1997-ben megvitattuk az or-
szágos szakkönyvtárként is
mûködõ felsõoktatási könyvtá-
rak, valamint a felsõoktatási
könyvtárak szerepe a könyvtári
ellátásban témát, ami megala-
pozta az év végén elfogadott
CXL., ú.n. kulturális törvény
tudományos könyvtári ellátásról
szóló §-át.

A visszatérõ témák � a köz-
alkalmazotti besorolások, a
kötelespéldány-szolgáltatás stb.
� mellett új koncepciók kerül-
tek az EKK-hoz tájékoztatás-
ként vagy véleményt kérve: az
információs társadalom, az in-
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telligens ország koncepciója, az
Országos Közgyûjteményi és
Könyvtári Információs Hálózat
program (ebbõl lett a telemati-
kai fejlesztési program), az
OSZK szerkezeti átalakítása (az
EKK elnöke e konzultatív tes-
tület tagja), az OSZK új számí-
tógépes rendszerének követel-
ményei. 1997 májusában Zseny-
nye és Maribor városokban a
kihelyezett EKK tanácskozás
rendkívül sikeres, hasznos volt,
megtárgyaltuk a FEFA könyv-
tártámogatási rendszerét, a kul-
turális alaptörvény újabb feje-
zeteit, megtekintettük a mari-
bori egyetemi könyvtárat, és
szakmai kapcsolatokat építettek
ki a kollégák. 1997 végén a
Magyar Rektori Konferencia
(MRK) elnöke, Bazsa György
professzor felkérte az EKK el-
nökét az egyetemi könyvtárak
folyóirat-rendeléseinek koordi-
nálására létrehozott kollégium
munkájában való részvételre.

Az 1998. év napirendjén sze-
repelt: az állománygyarapítás
helyzete az egyetemi könyvtá-
rakban; a nemzeti kulturális
értékek megõrzése és digitali-
zálása; a könyvtári törvényt
követõ jogszabályok, rendele-
tek, határozatok véleményezé-
se (a Könyvtári Intézet felada-
tai, szolgáltatásai; az Országos
Könyvtári Kuratórium (OKK)
összetétele, feladatai; az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rend-
szer (ODR) feladatai; a nyilvá-
nos könyvtárak jegyzékének
vezetése; a könyvtárosok szak-
mai továbbképzése, követelmé-
nyei és finanszírozása); az egye-
temi integráció hatása az okta-
tás-kutatás könyvtári ellátására
(Debrecen, Pécs, Szeged egye-
temi könyvtárainak példáján);
javaslat a felsõoktatási törvény
módosítására, e témában leve-

let írtunk Kiss Ádám helyettes
államtitkárnak. Májusban az
MRK napirendjén szerepelt a
felsõoktatás-kutatás szakirodal-
mi ellátása, ahol a rektorok
meghallgatták az összefoglalót,
melyet e témában készítettem.
Részt vettünk a Frankfurti
Könyvvásárra készülõ könyvtári
multimédia CD szerkesztési,
tartalmi kereteinek kialakításá-
ban is.

1998-ban a Babes-Bolyai
Egyetem könyvtárában tettünk
szakmai látogatást, és tanulsá-
gos tapasztalatokat gyûjtöttünk.

1999-ben folytatódtak az elõ-
zõ évben elkezdett munkálatok.
Napirenden voltak: a külföldi
folyóirat-elõfizetés és annak fi-
nanszírozása, az OKK-ról szó-
ló jogszabály-tervezet, a közal-
kalmazotti jogviszony és a szak-
képesítési követelmények, a
felsõoktatási intézményhálózat
integrációját követõ könyvtári
ellátórendszer, hálózat átalaku-
lása, feladatai.

1999 augusztusában Kiss
Ádám helyettes államtitkár fel-
kérte az EKK elnökét egy kon-
cepció kimunkálására a felsõ-
oktatás külföldi szakirodalom-
mal és információval való ellá-
tottsága, finanszírozási stratégi-
ája témában, Dömötör Lajosné
nyugalmazott könyvtári fõigaz-
gatóval és Szentirmai László
fõigazgató-helyettessel egye-
temben. Az EKK tagjai aktívan
közremûködtek a jelenlegi hely-
zetet és igényeket tükrözõ adat-
bázis összeállításában. E kon-
cepció kidolgozásával hozzájá-
rultunk az Oktatási Minisztéri-
um (OM) elektronikus informá-
ciószolgáltatási projektjének be-
indításához (2001 szeptembere).

Az október 5-ei miskolci ta-
nácskozás témája: az egyetemi
könyvtárak és a felsõoktatási in-

tegráció, az egyetemi könyvtárak
� egy felmérés tanulságai. Ismét
véleményt nyilvánítottunk az
OSZK feladatairól és a Könyvtá-
ri Intézet jogállásáról.

1999-ben emlékezetes volt a
kassai tudományos gyûjtemé-
nyek meglátogatása.

2000-ben a szakfelügyeletrõl
szóló miniszteri rendelet kon-
cepciójának véleményezése
után napirendre került a szak-
felügyeletrõl szóló rendeletter-
vezet; megvitattuk az integrá-
ció tapasztalatait, és e témáról
az OM-mel, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületével (MKE)
közösen április 19�20-án ta-
nácskozást szerveztünk, ahol
elõadást tartott Kiss Ádám he-
lyettes államtitkár. Júniusi köz-
gyûlésünkön a nyugállományba
vonuló Cserey Lászlóné helyett
Bakos Klárát választottuk titkár-
rá. További napirendek: az
egyetemi könyvtárakat érintõ
aktuális kérdések (Téglási Ág-
nes � OM), az ODR, könyvtár-
közi kölcsönzés, áfa-vissza-
igénylés, a felsõoktatás finan-
szírozásáról szóló rendeletterve-
zet tárcaközi egyeztetése (Ke-
nyéri Katalin � NKÖM).

Az októberi tanácskozáson a
Bánki-tónál napirendre került a
külföldi folyóiratok gyarapításá-
ról és a finanszírozásról szak-
értõi bizottság által készített elvi
anyagnak a vitája, az egyetemi
integrációval kapcsolatosan az
EKK tagságának bõvítése, fel-
adatai és végül a konfliktuske-
zelés, a konfliktusos helyzetek
megoldása szituációs gyakorla-
tokkal, aminek aktualitást adtak
az egyetemi átalakulást kísérõ
folyamatok.

2001-ben napirenden szere-
pelt az EKK alapszabály koráb-
ban felmerült módosítási javas-
latának megfogalmazása a kari
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könyvtárak szaporodásával ösz-
szefüggésben. A szabályzat át-
dolgozását igen gondos, körül-
tekintõ munkával Szögi László
fõigazgató végezte el.

A közgyûlés az alábbi hatá-
rozatot hozta:

1. Az EKK neve nem válto-
zik.

2. Az alapító tagok (könyv-
tárak) tagsága folyamatos.

3. A tagság bõvülhet az in-
tegráció következtében az ala-
pító könyvtárak egyetemeihez
kerülõ kari könyvtárakkal, a
tagfelvétel nem automatikus,
írásban kell kérni.

4. Az EKK szervezetének
megváltoztatása csak a tagság
létszámának jelentõs bõvülése
után szükséges, ahogyan az el-
nökség létszámának bõvítése is.
(Az EKK-nak jelenleg 34 tagja
van.)

Április 11�13-án a Debrece-
ni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtárával közösen tu-
dományos tanácskozást szervez-
tünk A multifunkcionális könyv-
tár címmel.

További napirendek: a mi-
nõségbiztosítás rendszerének
kialakítása a felsõoktatási
könyvtárakban, majd Sopron-
ban aktuális könyvtárpolitikai
kérdések (az Országos Mûsza-
ki Információs Központ és
Könyvtár átszervezése stb.),
kulturális szakemberek szerve-
zett továbbképzése meghívott
elõadókkal. A nagy egyetemi
könyvtárak vezetõi november
23-án találkoztak dr. Sigrun
Eckelmann asszonnyal, aki is-
mertette a Deutsche Forschung-
gemeinschaft könyvtári politi-
káját.

Visszatekintve az elmúlt tíz
év munkájára megállapíthatjuk,
hogy az alapításkor kitûzött
célokért sajátos eszközeinkkel

mindent megtettünk, értünk is
el eredményeket, ha nem is
elõbb, de utóbb. A gazdasági,
jogi környezeti feltételek, ame-
lyek között dolgoznunk kellett
és kell, gyorsan változtak, jól-
lehet épületeink nem bõvültek,
új egyetemi könyvtárat nem
avattunk. Az egyetemek intéz-
mény-fejlesztési tervei bíztató-
ak, mint ahogy az is, hogy az
OM Könyvtárfejlesztési Bizott-
ságot hívott életre, mely az OM
illetékességi körébe tartozó
könyvtárak fejlesztési stratégi-
ájának kimunkálásával foglal-
kozik, az iskolai könyvtáraktól
az egyetemi könyvtárakig. Bíz-
tatónak tekinthetjük, hogy elin-
dult a munka, és reméljük, ered-
ményesen fejezõdik be.

Szervezeti életünkrõl még
annyit kívánok megjegyezni,
hogy az évi két-három alkalom-
mal tartott találkozón mindig
aktuális témák voltak napiren-
den, a kollégák aktívak voltak
a vitákban. A kapcsolattartás
igen hatékony eszköze az elekt-
ronikus levelezõlistánk, így azt
lehet mondani, hogy nem csak
aktív, de interaktív volt a kap-
csolat. A napirendekbõl kitûnik,
hogy az NKÖM mindig, min-
denben kérte állásfoglalásunkat,
véleményünket. Idõnként igen
hasznos vitáink, veszekedéseink
voltak, de a viták sohasem ve-
zettek a kapcsolatok megszakí-
tásához. Ugyanis tudjuk, hogy
mi a feladatunk, és egymásra
vagyunk utalva. Az NKÖM
könyvtári osztályának felkérésé-
re szinte minden bizottságban
ott vagyunk, legyen szó ODR-
rõl, kitüntetésekrõl vagy más
szakmai kérdésrõl, ad hoc bi-
zottságokról.

A könyvtáros szakmai szer-
vezetekkel a kapcsolatunk,
együttmûködésünk jó, ennek

keretét a könyvtári kerekasztal
társaság adja, melynek koordi-
nálója az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) és
az MKE. Különösen erõteljes,
operatív a munkakapcsolat az
IKSZ elnökével, véleményün-
ket, állásfoglalásainkat rendsze-
resen egyeztetjük.

A könyvtári szaksajtóval
igen hasznos kapcsolatokat épí-
tettünk ki, rendszeresen hírt
adtak rólunk, konferenciáink,
szemináriumi témáink anyagait
közölték, idõnként versenyt is
tapasztaltunk abban, hogy egy-
egy sikeres, izgalmas téma tár-
gyalása kapcsán ki hozhatja le
a teljes szöveget.

Azt gondolom, az EKK tagjai
lehetõségeikhez képest részt vet-
tek a közös munkában, közös
gondolkodásban azért, hogy az
egyetemi, felsõoktatási könyvtá-
rakat olyan magasra szintre emel-
jük, amilyenre csak lehet. Köszö-
netet mondok mindannyiuknak az
aktivitásért, a tenni akarásért, és
nem utolsó sorban az elnöki
munkámhoz nyújtott támogatá-
sért. Ugyancsak köszönet illeti a
könyvtárak munkatársait, akik
önzetlenül támogatták munkánkat
a rendezvények megszervezésé-
vel, az irattár gondozásával és egy
sor nem látványos, de hasznos,
szükséges tevékenységgel.

Huszár Ernõné dr., elnök

Az Egyetemi Könyvtárigazga-
tók Kollégiumának alapító

tagjai:

1. Agrártudományi Egyetem
Központi Könyvtára (GATE)

2. Állatorvos-tudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(ÁOTE)

3. Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetem Központi
Könyvtára (BKE)
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4. Budapesti Mûszaki Egye-
tem Központi Könyvtára
(BME)

5. Budapesti Református
Theológiai Akadémia Török Pál
Könyvtára

6. Debreceni Agrártudomá-
nyi Egyetem Egyetemi Könyv-
tár (DATE)

7. Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyv-
tár (ELTE)

8. Erdészeti és Faipari Egye-
tem Központi Könyvtára
(SEFE)

9. Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Központi Könyv-
tára (JPTE)

10. József Attila Tudomány-
egyetem Központi Könyvtára
(JATE)

11. Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem Központi Könyv-
tára (KÉE)

12. Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Központi Könyvtára
(KLTE)

13. Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola Könyvtára (LFZF)

14. Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola Könyvtár és Informá-
ciós Központ (MIF)

15. Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskola Könyvtára (MKF)

16. Magyar Testnevelési
Egyetem Könyvtára (MTE)

17. Miskolci Egyetem Köz-
ponti Könyvtára (ME)

18. Orvostovábbképzõ Egye-
tem Központi Könyvtára (OTE)

19. Pannon Agrártudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(PATE)

20. Pázmány Péter Római Ka-
tolikus Hittudományi Akadémia

21. Pécsi Orvostudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(POTE)

22. Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Központi
Könyvtára (SOTE)

23. Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem Köz-
ponti Könyvtára (SZOTE)

24. Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskola Könyvtára (SZFF)

25. Veszprémi Egyetem Köz-
ponti Könyvtára (VE)

26. Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia Tudományos Könyv-
tára (ZMKA)

Dr. Herman Ákos
(1938�2002)

Rövid ideig tartó
gyógyíthatatlan betegség

következtében,
életének 64. évében

elhunyt
dr.  Herman Ákos,

az Országos Mûszaki
Információs Központ

és Könyvtár (OMIKK)
volt fõigazgatója

Miskolcon született, középisko-
láit Budapesten végezte, 1961-
ben a moszkvai egyetem Szí-
nesfém Intézet Kohómérnöki
Kar Metallográfiai Szakán szer-
zett okleveles kohómérnöki dip-
lomát.

1961-tõl 1986-ig a Híradás-
technika Ipari Kutató Intézetben
(HIKI), majd az ezen intézet-
bõl létrehozott Mikroelektroni-

kai Vállalatnál (MEV) végzett
kutató-fejlesztõ munkát, és töl-
tött be felelõs vezetõi funkció-
kat.

Mindkét intézetnek megha-
tározó szerepe volt a magyar-
országi félvezetõeszköz-fejlesz-
tésben és -gyártásban, illetve a
fejlesztéshez tartozó mérõ és
minõsítõ berendezések elõállí-
tásában. E feladatok hatékony
megvalósításában vett részt
Herman Ákos a kezdeti idõk-
ben mint fejlesztõ technológus,
késõbb mint fõosztályvezetõ,
majd mint fõmérnök.

Szakmai és vezetõi munkája
mellett 1980-ban megszerezte a
mûszaki tudományok kandidá-
tusa címet, és ennek alapján a
BME Egyetemi Tanácsa 1981-
ben a BME egyetemi doktora
címet adományozta neki.

1986-tól az Elektronikai Ipa-
ri Együttmûködési és Fejlesztõ
Vállalat mûszaki-tudományos
igazgatóhelyettese, 1990-tõl az
Ipari Informatikai Vállalat ve-
zérigazgató-helyettese volt.

Tevékenységének elismertsé-
gét jelzi, hogy 1990-ben bevá-
lasztották az MTA Mûszaki
Osztály Elektronikus Eszközök
Bizottságába; több mint tíz évig
elnökségi tag volt az MTESZ
Híradástechnikai Egyesületé-
ben; tagja volt az IUVISTA
(International Union for Va-
cuum Science and Technology)
magyar szakmai bizottságának
és az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Vákuumfizikai Szak-
csoport titkára, majd elnöke
volt.

Szakmai rátermettségét, em-
beri sokoldalúságát mutatja,
hogy 1983-tól 1995-ig a Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskolán
elõbb docensi, majd fõiskolai
tanári kinevezéssel komoly sze-
repet játszott a magyar fiatalok


