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Barton Dávid 

Üzleti információszolgáltatás az Egyesült 

Királyságban* 

Az Egyesült Királyság üzleti információval való ellátottságát hatékony rendszer biztosítja. 

Az információk előállításából és rendelkezésre bocsátásából a könyvtári rendszer is kive-

szi a részét, így a királyságban a „business information” terminológiája szorosan kapcso-

lódik a könyvtárakhoz. A tanulmány az információszolgáltató apparátusáról és a könyvtári 

rendszer információterjesztésben való részvételéről ad számot, mely megfeleltethető a 

hazai információs piacon alkalmazott tipizálásnak is. A British Library Business & IP Cent-

re szolgáltatásai mellett olyan vidéki könyvtári kezdeményezésekre is kitér, melyeknél 

markáns üzleti szemlélet jellemző, szolgáltatásaik megszervezésében prioritást élvez: a 

régiók kis- és középvállalkozásai számára az üzleti, gazdasági szempontból szükséges 

információforrások biztosítása. 

Az Egyesült Királyság négy országában – Angliá-

ban, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban 

– az üzleti élet rendkívül szervezett és jól közpon-

tosított. Ismert jelentős világgazdaságra gyakorolt 

hatása is, a londoni City a pénzvilág jelentős köz-

pontja, a nemzetközi monetáris politikát is megha-

tározza pénznemük, a font sterling (£, GBP). A 

pénzügyi és egyéb gazdasághoz kötődő informá-

ciókhoz való hozzáférés, a pontos és áttekinthető 

tőzsdei és árfolyamhírek, a vállalati információk 

vagy a hatályos jogszabályok ismerete alapfeltéte-

le az üzleti élet és a gazdaság megfelelő működé-

sének. Ez az igény egyáltalán nem újdonság, aho-

gyan az sem, hogy ezek közérdekű adatok közzé-

tétele lévén érhetők el Európa- és világszerte térí-

tésmentesen, online felületeken (pl. ezt biztosítja 

itthon a Nemzeti Jogszabálytár, a Magyar Nemzeti 

Bank honlapja vagy a KIM E-Cégjegyzéke is). 

 

Az Egyesült Királyság azonban kiemelt szerepet 

biztosít könyvtári rendszerének is azon üzleti in-

formációforrások szolgáltatásában, melyek térí-

tésmentesen nem érhetők el a kis- és középvállal-

kozások számára, ezzel is segítve boldogulásukat 

mindennapi és üzleti céljaik elérésében, ügyeik 

bonyolításában. 

 

Lényeges tényező a kormányzati adatok hozzáfér-

hetősége, melynek kiemelt jelentőséget tulajdoní-

tanak. Ezen adatokhoz és a belőlük készült statisz-

tikákhoz, elemzésekhez való korlátlan és szabad 

hozzáférést az Open Data és a Linked Data
1
 kez-

deményezések által biztosítják, s a kormányzati 

portál adattárában, a www.data.gov.uk-n teszik 

elérhetővé.
2
 Az információszabadságra vonatkozó 

hatályos jogszabály, a Freedom of Information Act 

2000
3
 indította útjára a kormányzati, hatósági ada-

tok széles körben való elérését, mely az üzleti 

információk legtöbb típusának sikeres áramlását 

biztosítja jelenleg a szigetországban. Felhasznál-

hatóságukról a Creative Commons kompatibilis
4
 

Open Government Licence gondoskodik, mely a 

közérdekű információk szabad hozzáférését a 

következő esetekben támogatja:  

● „az információk másolása, közzététele, módosí-

tásokkal való megjelenítése; 

● az információk hasznosítása üzleti és nem üzleti 

célokra.”
5
 

 

Ennek értelmében a licenc szerzői jogában meg-

engedő tulajdonsággal bír a kormányzati adatok és 

információk üzleti értékké való alakítására. 

 

Jelen tanulmányban a Magyarországon is felis-

merhető tipizálása alapján csoportosítottam az 

üzleti és gazdasági jelentőséggel bíró információ-

kat. Ezek a következők: céginformációk; banki 

(pénzügyi) információk; tőzsdei információk; ipar-

jogvédelmi (szabadalmi) információk; szabványin-

formációk; statisztikai információk; vállalkozásfej-

lesztési információk; jogi információk; nonprofit 

vállalkozásokkal kapcsolatos információk; adóin-

formációk, HR-információk, illetve az üzleti hírek 

forrásai is.
6
 

 

 A tanulmány az ELTE BTK informatikus könyvtáros mes-

terképzésében, Az üzleti információ elmélete és gyakorla-

ta című kurzus keretében készült (oktató: Kiszl Péter). 
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Az Egyesült Királyság egészére kiterjedő elemzés 

három alapvető szinten történt, melyet kiegészítet-

tem a könyvtári szempontból lényeges negyedik, 

könyvtárival, ez munkámban ugyan nem támasz-

kodhat az adatok teljes spektrumára – a téma és 

az ország kiterjedt könyvtári rendszerének méretei 

miatt –, de jól példázza, hogy milyen mértékben 

van jelen a királyság könyvtáraiban az üzleti infor-

máció: 

1. Kormányzati szint: A kormányzati (ill. állami) 

szervek apparátusa által szolgáltatott informá-

cióforrások összessége. 

2. További primer információszolgáltatók szintje: 

Primer szolgáltatók, melyek a kormányzattól 

függetlenül biztosítanak elsődleges információ-

kat. 

3. Nemzeti könyvtári szint: A British Library által 

biztosított üzleti információk típusai, forrásai. 

4. Könyvtári szint: A királyság könyvtáraiban elér-

hető üzleti információforrások biztosítására spe-

cializálódott intézmények, intézményi együttmű-

ködések alkotják. 

 

Az 1. táblázat az első három csoport forrásait so-

rolja fel (a harmadik esetében csak a szolgáltatás 

tényét, ezeknek részletesebb kifejtését majd a 2. 

táblázat ismerteti a Nemzeti könyvtári szint c. alfe-

jezetben). 
 
 

1. táblázat 

Információforrások 

(A British Library forrásainak bővebb kifejtését a 2. táblázat tartalmazza) 

 

Információ típusa Kormányzat 
További primer 

információszolgáltatók 

Nemzeti 

könyvtár* 

Céginformáció 
Companies House 

www.companieshouse.gov.uk  
– igen 

Banki (pénzügyi) 
Bank of England 

www.bankofengland.co.uk  
– – 

Tőzsdei – 
London Stock Exchange  

www.londonstockexchange.com  
– 

Iparjogvédelmi 

(szabadalmi) 

Intellectual Property Office  

www.ipo.gov.uk  
–– igen 

Szabvány – 
British Standards Institution 

www.bsigroup.com 
igen 

Statisztikai 
Office for National Statistics 

www.ons.gov.uk 
– igen 

Vállalkozásfejlesztés 
GOV.uk – Growing Your Business 

www.gov.uk/growing-your-business  

GRANTnet 

www.grantnet.com 

GRANTfinder 

www.grantfinder.co.uk   

igen 

Jogi 
Legislation 

www.legislation.gov.uk 

BAILII 

www.bailii.org  
igen 

Nonprofit vállalkozások 
Charity Commissions 

www.charitycommission.gov.uk  
– – 

Adó 
HM Revenue & Customs  

www.hmrc.gov.uk 
– – 

HR információk 
National Careers Service 

nationalcareersservice.direct.gov.uk  

Reed 

www.reed.co.uk  
– 

Üzleti hírek 
BBC Business News 

www.bbc.co.uk/news/business  

Reuters 

uk.reuters.com/business 
igen 
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Kormányzat 

 

Az első csoportba olyan intézmények és online 

információforrásaik tartoznak, melyeket a kor-

mányzat üzemeltet. Tipikusan olyan szervekről van 

szó, melyek saját kormányhivatallal rendelkeznek 

(pl. szellemi tulajdon, statisztika), illetve jelentő-

sebb közigazgatási szereplők képviselik az érde-

keiket a kormányban. 

 

Az Egyesült Királyság kormányzati portálja – a 

Magyarorszag.hu-hoz hasonlóan – egy tematikus 

webportál, a GOV.uk
7
. Az egyes ágazatokhoz kap-

csolódó intézmények honlapjai többségükben in-

tegrálódtak a GOV.uk alá (kivételt képez pl.: a 

nemzeti bank). Ez néhol csak a doménnév szintjén 

mutatkozik, ugyanakkor a honlapok legtöbbje már 

egységes, kormányzati arculattal is rendelkezik (ez 

leginkább a HM Government jellegzetes oroszlánt 

és unikornist ábrázoló címerének a honlap fejléc-

ben való szerepeltetéséből ismerhető fel). A 

Department for Business, Innovation & Skills (BIS), 

azaz az Üzleti Innovációs és Szakképzési Minisz-

térium a szakképzés és innováció fejlesztésével 

segíti elő a gazdasági növekedést, valamint a vál-

lalkozások fejlesztésével kapcsolatos információ-

kat is ő bocsátja ki, így az üzleti szempontból lé-

nyeges információforrások legtöbbjét is.
8
  

 

A Companies House a királyságban bejegyzett 

cégekkel kapcsolatos adatokat kezelő és szolgál-

tató szerv. Online felületükön keresztül lehet új 

cégeket bejegyezni, meglévők adatait megváltoz-

tatni és információkat lekérdezni az adatbázisából 

elérhető nyilvános információkból, mindezt a Válla-

latokról szóló törvénynek
9
 eleget téve bocsátja 

rendelkezésre. A WebCheck adatbázis felületén az 

egyes cégek címére, tevékenységi körére lehet 

keresni. Regisztráció fejében ingyenesen lekérhe-

tők adatok a cégkivonatokból, melyek tartalmaz-

zák: a telephelyet, a bejegyzés dátumát, a tevé-

kenységi kört, vállalkozási formát, státuszát, fize-

tőképességének tényét (ill., hogy csőd alatt áll-e) 

és a fontosabb benyújtási dátumokat. Évente egy 

db cégfigyelés opció is kérhető térítésmentesen. A 

WebCheck fizetős szolgáltatásai között dokumen-

tumonként £1-ért tölthetők le a vállalatok: 

● általános cégbeszámolói; 

● éves beszámolói; 

● kiadott jelentései.
10

 

 

Térítéses adatbázisa, a Companies House Direct 3 

millió Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország-

szerte bejegyzett cég adataiban képes keresni. A 

havi £4 díjú előfizetés a WebCheck információin túl 

1995-ig visszamenőleg hozzáférést nyújt a király-

ságban jegyzett vállalkozások adataihoz (1. ábra).
11 

 

Primer banki, pénzügyi információkat a Bank of 

England, a szigetország központi bankja nyújt. 

Feladatköre általánosan a jegybankokéhoz hason-

lóan a monetáris politika lebonyolítása, a bankje-

gyek és érmék kibocsátása (amely azért is lénye-

ges, mivel az angol font jelentős szerepet tölt be 

globálisan a pénzügyi világban). Az – általam – 

kormányzati szintként definiált csoportban egyedü-

liként nem kimondottan a kormányhoz tartozik, 

hanem állami fenntartású intézmény. A monetáris 

politikára, az inflációra, a kamatokra, kibocsátott 

bankjegyekre és magára a pénzügyi rendszerre 

vonatkozó hiteles információkat szolgáltat. Honlap-

ján közzétett adatok és elemzések mind térítés-

mentesen letölthetők. 

 

Az iparjogvédelemnek, szellemi tulajdon védelmé-

nek nagy hagyománya és jelentősége van az 

Egyesült Királyságban. Hivatalos szerve a De-

partment for BIS alá tartozó Intellectual Property 

Office (IPO). Honlapján az alapvető iparjogvédelmi 

típusoknak megfelelő keresők működnek. Szaba-

dalmi adatbázisa, az IPSUM,
12

 2008-tól tartalmaz-

za a Nagy-Britanniában bejelentett szabadalmakat 

és az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat 

(abstract, ábrák, hivatkozott dokumentumok). Ko-

rábbi dokumentumok esetében az Espacenetet,
13

 

az európai szabadalmi kereső használatát ajánlja 

helyette az IPO honlapja, mely tartalmazza a ki-

rályságból bejelentett összes Európára érvényes 

szabadalmat. A hivatal által üzemeltetett további 

adatbázisok: 

● Design Search Database: segítségével ipari 

minták kereshetőek a Locarnoi osztályozási 

rendszer alapján. 

● Trade Mark Search Database: a szigetország 

védjegyeinek keresésére szolgál. 

 

A statisztikai információk közreadásáért az Office 

for National Statistics (Nemzeti Statisztikák Hivata-

la) felel. A tematikus böngészést és összetettebb 

kereséseket is biztosító adatbázis letölthető excel 

táblázatokban teszi elérhetővé az ország statiszti-

kai adatait. Ez a formátum (xls) sajnos egy lépés-

sel lassítja az adatokhoz való hozzáférést (pl. a 

magyar Központi Statisztikai Hivatal STADAT táb-

láihoz képest, melyek elsődlegesen böngészőből 

kezelhetők és külön tölthetők le excelben is). Az 

elemzett adatokat jelentés formájában publikálják 

a honlapon, és a fontosabb témákban havonta 

többször is. 
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1. ábra A Companies House Direct felülete 

 
 

Az iparjogvédelemnek, szellemi tulajdon védelmé-

nek nagy hagyománya és jelentősége van az 

Egyesült Királyságban. Hivatalos szerve a De-

partment for BIS alá tartozó Intellectual Property 

Office (IPO). Honlapján az alapvető iparjogvédelmi 

típusoknak megfelelő keresők működnek. Szaba-

dalmi adatbázisa, az IPSUM,
12

 2008-tól tartalmaz-

za a Nagy-Britanniában bejelentett szabadalmakat 

és az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat 

(abstract, ábrák, hivatkozott dokumentumok). Ko-

rábbi dokumentumok esetében az Espacenetet,
13

 

az európai szabadalmi kereső használatát ajánlja 

helyette az IPO honlapja, mely tartalmazza a ki-

rályságból bejelentett összes Európára érvényes 

szabadalmat. A hivatal által üzemeltetett további 

adatbázisok: 

● Design Search Database: segítségével ipari 

minták kereshetőek a Locarnoi osztályozási 

rendszer alapján. 

● Trade Mark Search Database: a szigetország 

védjegyeinek keresésére szolgál. 

 

A statisztikai információk közreadásáért az Office 

for National Statistics (Nemzeti Statisztikák Hivata-

la) felel. A tematikus böngészést és összetettebb 

kereséseket is biztosító adatbázis letölthető excel 

táblázatokban teszi elérhetővé az ország statiszti-

kai adatait. Ez a formátum (xls) sajnos egy lépés-

sel lassítja az adatokhoz való hozzáférést (pl. a 

magyar Központi Statisztikai Hivatal STADAT táb-

láihoz képest, melyek elsődlegesen böngészőből 

kezelhetők és külön tölthetők le excelben is). Az 

elemzett adatokat jelentés formájában publikálják 

a honlapon, és a fontosabb témákban havonta 

többször is. 

 

A GOV.uk-n keresztül elérhető Growing Your 

Business oldalak a BIS által fenntartott komplett 
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vállalkozásfejlesztési információs rendszerek, me-

lyek integrálva lettek a kormányzati portál alá. Ahol 

lehetséges, ott a honlap megfelelő szervezetek 

külső oldalaira irányítja a felhasználókat. Nyolc 

ponton keresztülhaladva térítésmentesen juthatnak 

információkhoz a kis- és középvállalkozások: vál-

lalkozás növelése; extra finanszírozás szerzése; 

értékesítés növelése meglévő ügyfelek esetében; 

új ügyfelek megnyerése; szolgáltatások és termé-

kek továbbfejlesztése; szolgáltatások és termékek 

létrehozása; személyzet felvétele és képzése; 

mentorálás.
14

 

 

A jogi információk primer forrása a Legislation 

honlapja. Adatbázisa segítségével a helyi jogalko-

tás kezdetétől (1262-től) kereshetők a szigetország 

jogszabályai. 2001-től szolgáltat ellenőrzött, „idő-

gép” alkalmazásával visszamenőlegesen, a koráb-

bi formákban is megjeleníthető jogforrásokat. Az 

adatok nyilvánosságát – a már említett – Open 

Government Licence 2.0 biztosítja. 

 

A kormány által fenntartott Charity Commissions 

bizottság – többek között – nonprofit vállalkozások, 

jótékonysági szervezetek számára szolgáltat for-

rásszerzési lehetőségekről információt. A vállalko-

zásfejlesztéssel közösen birtokolt tulajdonságok 

útján a nonprofit vállalkozásfejlesztési információk 

elérhetők a már vizsgált csoport szolgáltatójánál is 

(ld. Growing Your Business). A nonprofit vállalko-

zásokról egyéni és ágazati szinten minden pénz-

ügyi adat elemzett formában megtalálható, melyek 

a feltöltött éves beszámolók alapján készülnek. A 

királyság összes „charity”, jótékonysági, szervezete, 

alapítványa köteles évente közzétenni beszámolóját 

a Charity Commissions rendszerén keresztül. 

 

Ez a magyar nonprofit forrásoktól eltéréseket mu-

tat az angolszász és a hazai rendszer jelentős 

eltérései miatt. 

 

A HM Revenue & Customs minisztérium portálja 

összetett kalkulátorokkal és űrlapkitöltő alkalmazá-

sokkal rendelkezik, melyek az adózással és a vá-

mokkal kapcsolatos pénzügyek online lebonyolítá-

sát biztosítják, és az összes szükséges információt 

ingyenesen elérhetővé teszik (szintén az Open 

Government Licence alatt). A portál hármas 

osztatú: egyének-munkavállalók, munkaadók va-

lamint vállalatok számára nyújt információkat felü-

letein. 

 

HMRC Tax Calculator nevű adókalkulátora segít-

ségével heti, havi vagy éves bruttó bevétel meg-

adásával az aktuális adóévre vonatkozóan kiszá-

mítható a levonásra kerülő jövedelemadó és a 

társadalombiztosítási járulékok becslése. A kalku-

látor az eredményeket táblázatban jeleníti meg, de 

letölthetővé teszi pdf formátumban is, ahol a szá-

mítás részletesebben levezetve is megismerhető.
15

 

 

A National Careers Service a GOV.uk előtti kor-

mányzati portálon, a Direct.gov.uk-n
16

 keresztül 

működik jelenleg is, számítani lehet rá, hogy a 

Directgov leállásával majd a Careers Service is 

elköltözik, esetleg korszerűbb és hatékonyabb 

honlapra cserélődik. Karrier- és állásinformációk, 

közérdekű munkavállalási információk érhetők el 

oldalán. 

 

A BBC Business News – a BBC révén – közszol-

gálati hírügynökség, mely a Parlamentnek felel. A 

Business News online felületén elérhetők a sziget-

ország tematikus gazdasági és üzleti hírei, illetve 

valutaárfolyamok és 15 perces késleltetéssel a 

tőzsdei indexek. 

 

 

További primer információszolgáltatók 

 

A kormányzat által nem biztosított elsődleges (pri-

mer) információforrások független szolgáltatók 

kezében vannak. Elsősorban az előző szinten 

hiányosságot mutató információtípusokat hivatott 

bemutatni ez a csoport (jellemzően ilyenek: a 

tőzsdei és a szabványinformáció; melyek itthon is 

a kormányzattól független szervként szolgáltat-

nak). Mindazonáltal azokon a területeken, ahol az 

előzőekhez képest jelentős többletinformációval 

rendelkező szolgáltató is felfedezhető, az ebben a 

csoportban is bemutatásra került (ld. jogi, vállalko-

zásfejlesztési, HR). 

 

A London Stock Exchange honlapján elérhetők a 

világ egyik legjelentősebb tőzsdéjén jegyzett válla-

latok pénzügyi információi, a részvények aktuális 

árfolyamai, és elemzések az elmúlt időszakokból. 

Az itt elérhető ingyenes árfolyamadatok 15 perccel 

késleltetettek. 

 

A British Standards Institution (BSI) honlapján 

érhető el a nonprofit szervezet által működtetett 

webáruház, melyen keresztül megvásárolhatók az 

Egyesült Királyságban kibocsátott nemzeti szab-

ványok (azonosítójuk BS: British Standard, pl.: BS 

EN ISO 14971:2012). 

 

A GRANTnet, és GRANTfinder szolgáltatásai se-

gítségével a vállalkozások támogatási forrásokat 

kereshetnek Egyesült Királyság-szerte. Kormány-
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zati szervek, helyi hatóságok, jótékonysági alapok 

és vállalati szponzorok régiónkénti keresése útján 

nyújtanak segítséget. Keresést irányítószám alap-

ján lehet indítani, ehhez szükséges lehet a Királyi 

Posta hivatalos keresője: www.royalmail.com/ 

postcode-finder.
17

 

 

A GRANTnet ingyenesen használható kereső 

tényszerű adatok lekérésére. A GRANTfinder 

azonban térítéses teljes körű adatbázis, mely a 

GRANTnet által is tartalmazott adatok mellett rész-

letes, többletinformációkat nyújt. Szolgáltatásai 

kiterjednek hitelek, kockázati tőkék, adókedvez-

mények és az exportbiztosításokkal kapcsolatos 

tanácsadásra és információk biztosítására is.
18

 

 

A BAILII (British and Irish Legal Information Institu-

te) a brit és ír jog anonimizált esetjogi, döntvénye-

ket és ítéleteket tartalmazó szabad hozzáférésű 

adatbázisa. Ezeknek a jelentősége az angolszász 

precedensjog miatt kiemelkedő, mivel a korábbi 

azonos ügyek jogorvoslatait követik a későbbi 

esetek. 

 

A Reed komplex humánerőforrás információs por-

tál, mely a szigetország köz- és magánszférájában 

meghirdetett pozíciókból hoz létre adatbázist. 

Használata térítésmentes, a tudástár tematikusan 

strukturált felépítésű. Kereshető továbbképzések-

kel és munkaügyi publikációival elsődleges HR 

forrás. 

 

A Reuters világszerte jelentős, londoni központú 

gazdasági adatszolgáltató hírügynökség (a Thom-

son Reuters tagja). A BBC-hez hasonlóan elsődle-

ges üzleti hírszolgáltató az Egyesült Királyság 

területéről, de a kormánytól független, profitorien-

tált formában. 

Nemzeti könyvtár 

 

A nemzeti könyvtár, a British Library (BL) önálló 

üzleti információs részleggel rendelkezik, ez a 

Business & IP Centre (BIPC). Olvasói számára 

hozzáférést biztosít a legtöbb korábban vizsgált 

információtípushoz. Nevében az IP rövidítés az 

„Intellectual Property”-t, azaz a szellemi tulajdon 

védelmét takarja. Az ipar- és szerzői jogvédelem 

különösen fontos szerepet tölt be az Egyesült Ki-

rályság gazdasági életében, így nem meglepő, 

hogy a nemzeti üzleti információs központ kiemelt 

szerepet biztosít ennek a területnek. A szabadalmi 

információk szolgáltatásában, a bejelentések lebo-

nyolításában szakképzett könyvtárosok nyújtanak 

segítséget a vállalkozóknak, feltalálóknak. 

 

A könyvtár marketing- és PR-tevékenységének jó 

példája a honlap „Success stories” (sikersztorik) 

rovata, amelyben olyan vállalkozások és magán-

személyek mutatkoznak be, akiknek a könyvtár 

segített elérni üzleti céljaikat.
19

 A BIPC vállalkozás-

fejlesztési és egyéb üzleti témájú workshopok és 

tréningek számára ad rendszeresen helyszínt. Az 

üzleti információs tanácsadások a BIPC informáci-

ós szakembereivel folytatott személyes megbeszé-

lések, melyek során az ügyfelek konkrét üzleti el-

képzeléseihez feltérképezik a szükséges informáci-

ós igényeket, és megkeresik az ezeket kielégítő 

forrásokat.
20

 Ezekhez a szolgáltatási formákhoz 

alkalmazkodik a központ belső tere is (2. ábra). 

 

Az információs igényeket kielégítő forrásokat a 2. 

táblázat ismerteti. A felsorolás – terjedelmi okokból 

– nem teljes körű, csak a leglényegesebb adatbá-

zisokat említem. 

 

 
2. táblázat 

A British Library üzleti információs szolgáltatásai (forrás: Business & IP resources. 

URL: http://www.bl.uk/eresources/business/cd-busin.html (letöltés: 2013. október 1.);  

kiv. jogi információk → ld. lábjegyzetben) 

 

Információ típusa A BL, BL BIPC jelentősebb elektronikus információforrásai 

Céginformáció ● Experian B2B Researcher 

● ISI Emerging Markets Information Service (EMIS) 

● Kompass Worldwide 

 

Helyben használható adatbázisok, napi és heti limit alapján a lekérhető rekordok 

száma meg van határozva. 

Banki (pénzügyi) – 

http://www.royalmail.com/
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Tőzsdei – 

Iparjogvédelmi 

(szabadalmi) 

● Derwent Innovations Index 

● Espacenet 

● Intellectual Property Office 

○ OHIM Registered Community Design search database 

○ OHIM Community Trade mark search database 

○ USPTO Patent Full-Text Databases 

○ Patent scope 

 

A Derwent Indexet kivéve mindegyik forrásnál hangsúlyos, hogy szabadon hoz-

záférhető információforrás.  

Szabvány ● British Standards Online (BSI)* 

● IEEE Explore 

 

* A szabványoknál ismert korlátozásoknak megfelelően csak olvashatóak, nem 

nyomtathatók. 

Helyben használható. 

Statisztikai ● CountryData (Economist Intelligence Unit) 

● Economist Intelligence Unit – EIU.com 

 

A letölthető beszámolók és rekordok száma heti limit alapján van maximalizálva. 

Vállalkozásfejlesztési ● COBRA (Complete Business Reference Adviser)  

● GRANTnet; GRANTfinder  

 

A GRANTnet szabadon hozzáférhető forrás. A GRANTfinder heti 10 beszámoló 

letöltését engedélyezi a könyvtár IP tartományából. 

Jogi
21

 ● BAILII  

● Eagle-i 

● InfoLaw Gateway  

● Lawlinks  

 

Válogatás a British Library által ajánlott szabadon hozzáférhető elektronikus jogi 

információforrásokból. 

Nonprofit vállalkozások – 

Adó – 

HR-információk – 

Üzleti hírek ● ABI Inform Global 

● Business & Industry (Gale) 

● Business Source Complete (EBSCO) 

● Factiva 

● Dialog Newsroom (Thomson Business Intelligence) 

(Marketing információ) ● Datamonitor Consumer 

● eMarketer 

● Ovum Enterprise IT Knowledge Centre 

 

Szigorú megkötésekkel, helyben használható adatbázisok. 
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2. ábra A BIPC egy olvasóterme, a háttérben kiselőadó teremmel 

(fotó: Mal Booth / Flickr. URL: www.flickr.com/photos/malbooth/5076383070/, CC by-nc-nd 2.0 licenc alatt) 

 
 

The British Library – Business & IP Centre (Lon-

don) 

A könyvtár profilja: üzleti információk, pénzügyi 

dokumentumok szolgáltatása. 

Ára: változó; a könyvtáros órabére £87, adatbázis-

októl függően az adatok lekéréséért külön is kell 

fizetni* 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(5/5)** 

* A felhasználók üzleti információforrásokhoz való 

általános hozzáférésének díja. 

** Az értékelések a hozzáférhetőség és az adott 

könyvtár által nyújtott biznisz információs szol-

gáltatások összessége alapján történtek. 

 

 

Könyvtárak 

 

A British Library üzleti infromációkkal kapcsolatos 

szerepvállalása már ismert, a továbbiakban meg-

vizsgáltam, milyen hasonló profilú könyvtárak mű-

ködnek az Egyesült Királyságban. Ha a szigetor-

szág területére vonatkozó webtartalmakra szűkítve 

keresünk, az ismert webes keresőmotorok a „busi-

ness information”, azaz az üzleti információ kifeje-

zésre keresve az első találatok között többek kö-

zött könyvtárakat jelenítenek meg listáikban. Ez jó 

példája sikeres marketingtevékenységüknek is, 

melyet üzleti szolgáltatásaik ismertetése érdeké-

ben végeznek. 

 

A következőkben a teljesség igénye nélkül mutatok 

be üzleti infomációk biztosítására specializálódott 

intézményeket. Az értékelés szubjektíven – csak 

webes adatok alapján – a könyvtár által nyújtott biz-

niszinformációs szolgáltatások mennyisége, (feltéte-

lezhető) minősége és az ezekhez való hozzáférhe-

tőség összessége alapján történt, majd 1-től 5-ig 

terjedő skálán lett osztályozva (összesítve ld. 3. 

táblázat). 

 

A londoni City a királyság legjelentősebb pénzügyi 

központja. Nem meglepő, hogy saját könyvtárral is 

rendelkezik, ez a City Business Library. Vállalko-

zások számára nyújtanak segítséget az alapvető 

és specifikus üzleti információk útján. Ilyenek pél-

dául a busines-to-business (B2B) névsorok létre-

hozásában való segítségnyújtás. Bár nem olyan 

széles szolgáltatásainak köre, mint a nemzeti 

könyvtáré, azonban ezek teljesen ingyenesen ve-

hetők igénybe, nincsenek sem beiratkozási díjhoz, 

sem regisztrációhoz kötve. Nyitva tartása a banko-

kéhoz igazodik, lényegében a City Business 

Library a pénzügyi városrész információs központ-

ja, és ezt képes egy közintézmény, egy könyvtár 

keretein belül tenni.
22

 

http://www.flickr.com/people/malbooth/
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City Business Library (London) 

Könyvtár profilja: üzleti információk, pénzügyi do-

kumentumok szolgáltatása 

Ára: ingyenes 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(5/5) 

 

Belfast központi könyvtára, a Belfast Central 

Library Észak-Írország legjelentősebb üzleti infor-

mációs központja. Az Information and Business 

részleg a hagyományos üzleti profilú dokumentu-

mok rendelkezésre bocsátása mellett: céginformá-

ciós adatbázisokhoz, szabványokhoz, üzleti jelen-

tésekhez, piackutatási dokumentumokhoz és sza-

badalmakhoz biztosít hozzáférést. A könyvtár 

munkatársai segítséget nyújtanak vállalkozások 

beindításához vagy meglévők fejlesztéséhez, üzle-

ti hallgatóknak tanulásban, álláskeresésben, szel-

lemi tulajdon és szerzői jogvédelem témájában.
23

 

 

Belfast Central Library – Belfast Information and 

Business (Belfast) 

A könyvtár profilja: public library; üzleti információk, 

pénzügyi dokumentumok szolgáltatása 

Ára: regisztrációval Észak-Írországból ingyenes 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(4/5) 

 

Észak-Írország üzleti információit a www. 

nibusinessinfo.co.uk portál gyűjti egybe, mely 

többségben a már korábban ismertetett szervek 

oldalaira irányít. Ha kimondottan ebben a régióban 

tevékeny egy vállalkozás, innen érdemes kezdeni 

a keresést.
24

 

 

Skócia esetében ugyanezt a www.scotbis.nls.uk 

portálja biztosítja.
25

 

 

A glasgow-i könyvtárak („Glasgow Libraries”) és a 

The Mitchell Library – a legnagyobb skót város 

központi könyvtára – is rendelkezik üzleti informá-

ciós részleggel, ahol a legalapvetőbb információk-

hoz (pl.: szabvány-, céginformációkhoz) hozzáfé-

rést, a szabadon elérhetőkről (pl.: iparjogvédelmi 

információk) pedig tájékoztatást nyújtanak a 

könyvtárosok.
26

 

 

Glasgow Libraries – The Mitchell Library (Glasgow) 

A könyvtár profilja: public library; üzleti információs 

részleggel rendelkezik 

Ára: ingyenes 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(4/5) 

 

A Cambridge Judge Business School könyvtára az 

egyetem polgárai számára – az üzleti profilú okta-

tásnak köszönhetően – rendkívül széles választé-

kát nyújtja a bizniszinformációs forrásoknak.
27

 

 

Cambridge Judge Business School Business 

Information Centre (Cambridge) 

A könyvtár profilja: üzleti információk, pénzügyi 

dokumentumok szolgáltatása 

Ára: kizárólag cambridge-i egyetemi polgároknak: 

(regisztráció fejében) ingyenesen 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(3/5) 

 

Westminster Reference Library 

London Westminster városrésze közigazgatásilag 

független a Cityhez hasonlóan. Ebből adódóan 

saját üzleti információs pontokból (BIPs, Business 

Information Points) álló hálózatot alakított ki, mely-

nek központja a Westminster Reference Library.
28

 

 

Westminster – Business Information Points (Lon-

don) 

A könyvtár profilja: public library; üzleti információs 

ponttal rendelkezik 

Ára: a királyság lakosai számára ingyenes (a B2B 

listák készítésének óránkénti ára £35) 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(3/5) 

 

A The Birmingham Library a gazdasági, vállalkozási 

információk széles választékát nyújtja Business and 

Learning részlegén. A könyvtár által üzemeltetett 

Business Supporter portál ingyenes forrásokat tesz 

közzé bizniszinformációs kategóriákban.
29

 Térítéses 

információforrásai olvasójegy birtokában igénybe 

vehetők akár otthonról is, de többségben a könyvtá-

rosokhoz kell fordulni jelszóért.
30

 

 

The Birmingham Library – Business and Learning 

(Birmingham) 

A könyvtár profilja: public library; üzleti információs 

szolgáltatások 

Ára: ingyenes 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(5/5) 

 

 

Könyvtári együttműködések 

 

Az Ask About Business! Anglia észak-nyugati vá-

rosai 14 könyvtárának „Libraries Support Busi-

ness”, azaz: üzletek könyvtárak általi támogatásá-
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ra irányuló szövetkezése, mely a régió üzleti in-

formációval való ellátottságát biztosítja. 

 

A következő városi könyvtárak a tagjai: Blackburn 

with Darwen, Blackpool, Bolton, Halton, Lanca-

shire, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, 

Sefton, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan.
31 

 

A fenti könyvtárak olvasójegyeivel az olvasók 

számos üzleti információs adatbázist vehetnek 

igénybe (pl. a több területre specializálódott 

COBRA-t is).
32

 

 

A Manchester Central Library a Libraries Support 

Business kezdeményezés egyik legjelentősebb 

résztvevője.
33, 34 

  

 

Manchester Central Library (Manchester) 

A könyvtár profilja: public library; üzleti információs 

ponttal rendelkezik 

Ára: ingyenes 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(5/5) 

 

Az Essex Megyei Önkormányzat hasonló együtt-

működést hozott létre (Essex Libraries Business 

Information Service). A könyvtárak a vállalkozásin-

dítás, a vállalkozásfejlesztés és az adóügyek terü-

letén ajánlanak segítséget beiratkozott felhaszná-

lóiknak. Olvasójegy birtokában a könyvtárból és 

otthonról is jogosultak a BSI British Standards 

Online (szabványinformációs) adatbázisának, a 

Kompass Worldwide Business Directories (cégin-

formáció, 3. ábra), a COBRA és a NewsBank (üz-

leti hír) adatbázisok használatára, illetve a Key 

Note Online használata számukra a könyvtárak 

számítógépeiről lehetséges. Információkeresésben 

jártas könyvtárosok telefonon és e-mailben is tájé-

koztatást nyújtanak üzleti kérdésekben.
35

 A köz-

reműködés jelenleg 74 városi könyvtárat tömörít 

Essex-szerte.
36

 

 

Essex Libraries Business Information Service 

(Essex County Council) 

A könyvtárak profilja: public library; üzleti informá-

ciós ponttal; vállalkozásfejlesztés, adóügyek 

Ára: ingyenes 

Értékelés: ☻☻☻☻☻(4/5) 

 

 
 

3. ábra A KOMPASS adatbázisai elérhetők az Ask About Business tagkönyvtárak olvasójegyeivel 

(URL: http://gb.kompass.com/) 
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3. táblázat 

Könyvtárak, melyek üzleti információszolgáltatásra specializálódtak 

(az adatok forrása: a könyvtárak honlapjai) 

 

Könyvtárak Város, ország Profil Szolgáltatás ára Értékelés 

The British Library – 

Business & IP Centre 
London, Anglia üzleti információ; iparjogvédelem térítéses 5 

City Business Library London, Anglia üzleti, pénzügyi információ ingyenes 5 

Belfast Central Library – 

Belfast Information and 

Business 

Belfast, Észak-

Írország 

public library; üzleti, pénzügyi 

információ 

ingyenes  

(olvasójeggyel) 
4 

Glasgow Libraries – 

The Mitchell Library  

Glasgow, Skó-

cia 

public library; üzleti információs 

részleggel 
ingyenes 4 

Cambridge Judge Busi-

ness School Business 

Information Centre  

Cambridge, 

Anglia 
üzleti, pénzügyi információ 

ingyenes  

(cambridge-i polgá-

roknak) 

3 

Westminster –  

Business Information 

Points  

London, Anglia 
public library; üzleti információs 

ponttal 

térítéses / ingyenes 

(Egyesült Királyság 

lakossága számára) 

3 

The Birmingham Library 

– Business and 

Learning  

Birmingham, 

Anglia 
public library; üzleti információ ingyenes 5 

Manchester Central 

Library  

Manchester, 

Anglia 
public library; üzleti információ ingyenes 5 

Essex Libraries 

Business Information 

Service 

Essex, Anglia 

public library; üzleti információs 

ponttal; vállalkozásfejlesztés, 

adóügyek 

ingyenes  

(olvasójeggyel) 
4 

 

 

A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány további 

megyei, illetve városi szintű könyvtári együttműkö-

dés, melyek jelentős „business information” rész-

leggel rendelkeznek (4. táblázat, 4. ábra). 

 

4. táblázat  

Könyvtári együttműködések, melyek üzleti információszolgáltatásra specializálódtak 

(adatok forrása: az URL mezőben található címeken) 

 

Könyvtári együttműködés  

(városi, megyei) 

Tagkönyvtárak 

száma 
URL 

Essex County Council 74 
www.essex.gov.uk/Libraries-

Archives/Libraries/information/Pages/Business-information.aspx 

Norfolk County Council 47 
www.norfolk.gov.uk/Business/Business_advice_and_support/NCC0

20306 

West Sussex County 

Council 
36 www.westsussex.gov.uk/leisure/libraries.aspx 
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Leeds City Council 36 www.leeds.gov.uk/leisure/Pages/Libraries.aspx 

Sheffield City Council 32 
www.sheffield.gov.uk/libraries/all-

libraries/referenceinformation/businessinformation.html 

Bristol City Council 30 www.bristol.gov.uk/page/leisure-and-culture/libraries 

Liverpool Libraries 19 iverpool.gov.uk/libraries/ 

Buckinghamshire County 

Council 
19 

www.buckscc.gov.uk/bcc/libraries/Information/information_service.p

age 

Aberdeen City Council 17 
www.aberdeencity.gov.uk/Library/digital_library/lib_digitallibrary_bus

iness_information.asp 

Nottingham City Council 16 www.nottinghamcity.gov.uk/InBusiness 

Solihull Council 14 www.solihull.gov.uk/businessinfo/ 

Manchester – Ask About 

Business! 
14 www.askaboutbusiness.org/ 

 

 
 

4. ábra A 4. táblázat bizniszinformációs könyvtári együttműködéseinek térképes ábrája. A körök mérete 

a tagkönyvtárak számának egymáshoz viszonyított méretét mutatja (forrás: ld. 4. táblázat) 
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Ezek a könyvtárak jól példázzák, hogy miként lehet 

egy könyvtári rendszer megbecsültségének alapja 

az üzleti élettel való kapcsolattartás. Ha egy vállal-

kozás tájékozott piaci információk terén, úgy csök-

kentheti az üzleti kockázatok számát, és hosszú 

távon nyereségesebbé válhat. Ha a könyvtárak a 

kisvállalkozások számára ingyenesen vagy beirat-

kozási díj fejében olcsón biztosítják a gazdasági 

információkat, úgy a könyvtárak forgalma és 

presztizse is emelkedik. Az Egyesült Királyság 

bizniszinformációs könyvtárai belső terükben in-

kább hasonlítanak bankokhoz, dolgozóik azonban 

mind könyvtárosok, akik szakértői az információke-

resésnek, akár hagyományos könyvtári dokumen-

tumokról, akár a legkorszerűbb gazdasági adatbá-

zisokról legyen is szó. Ezzel kapcsolatban javasol-

ta a brit Michael Lowe a könyvtár – információs 

szolgáltatás, könyvtáros – információs menedzser 

terminológiák cseréjét is a ‘90-es évek elején.
37

 A 

könyvtárak nagy összegű támogatásokat kapnak 

az üzleti tájékoztatásfejlesztésekre, a legutóbb 

2013 őszén 450 000 fontot biztosított számukra a 

Közösségek és Önkormányzatok Minisztériuma 

(Department for Communities and Local 

Government).
38

 Magyarországon, ha igényt lehet-

ne teremteni azon kis- és középvállalkozások kö-

rében, akik számára nehézségeket okoz egy idő-

ben előfizetni az összes szükséges információs 

rendszerre, nagy valószínűséggel jó hasznát ven-

nék a könyvtárakban elérhető bizniszinformációs 

termékeknek. Komplett információs csomagokra – 

az EISZ-hez hasonlóan – konzorciumi keretek 

között vagy több könyvtár összefogásával lehetne 

a szükséges forrásokat biztosítani, ahogyan az 

ismertetett Ask About Business!, az essexi vagy 

akár a glasgow-i példák mutatják. A hazánkban 

elérhető szabadon hozzáférhető adatok elemzése 

is járható út némely területen, ahol ingyenesen 

hozzá lehet férni az összes szükséges információ-

hoz. Ha lehetőség van az üzleti szolgáltatások 

térítéses konstrukcióinak kialakítására, úgy a hazai 

könyvtárak a kis- és középvállalkozók támogatá-

sával egy biztos bevételi forráshoz juthatnának.  

 

Az ELTE BTK informatikus könyvtáros képzésében 

már több mint tíz éve fontos szerep jut az ilyen 

jellegű ismeretek oktatásának.
39

 A hazai informati-

kus könyvtáros diplomával bíró szakemberek ren-

delkeznek az üzleti információk feldolgozásának, 

közvetítésének kompetenciájával, melyre – a 

szükséges igényfelmérések és átfogó stratégia 

mellett – országszerte lehetne könyvtári szolgálta-

tásokat szervezni az Egyesült Királyságéhoz ha-

sonlóan. 

 

Elemzés 

 

Az első három csoport által biztosított információtí-

pusokat reprezentálja a halmazdiagram (5. ábra). 

Látszik, mely területek vannak a rendszer közép-

pontjában és melyek szorulnak perifériára. A ne-

gyedik csoport (Könyvtárak), mivel csak szemez-

get és nem az egész könyvtári rendszert méri fel, 

így nem került külön halmazba a tendenciák torzí-

tását elkerülendő. 

 

Az első két csoport (Kormányzati, További primer) 

kiegészíti egymást, de rendelkezik sajátos terüle-

tekkel (ld. a metszeteken kívüli típusok, mint bank, 

tőzsde), míg a nemzeti könyvtár a már meglévő 

információforrásokat nyújtja, egyedi információtípus 

biztosításával vagy előállításával nem foglalkozik, 

így szolgáltatásai mind a metszetekbe kerültek. 

 

 

 

5. ábra Az Egyesült Királyság kormányzati és primer 

üzleti információs forrásainak megoszlása és 

összevetése a nemzeti könyvtár szolgáltatásaival 

 

Az üzleti információk primer szolgáltatóinak térí-

tésmentes szolgáltatásait a hazai szereplőkkel 

összehasonlítva vizsgálja az 5. táblázat. A hazai 

és az Egyesült Királyság bár egymásnak megfelel-

tethető felosztású csoportokkal rendelkezik, az 

ezek által nyújtott szolgáltatások köre az egyes 

típusoknál rendkívül eltérő lehet (pl.: céginformá-

ció, HR). 
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5. táblázat 

Térítésmentes, szabadon hozzáférhető információhoz való hozzáférés szintjei az Egyesül Királyságban és 

Magyarországon; (forrás: az érintett honlapok empirikus vizsgálata alapján szerzett saját következtetések) 

 

Információ típusa 

Primer elektronikus 

információforrások 

Egyesült Királyság (1-2. szint) 

Hozzáférés 

szintje 

Primer elektronikus 

információforrások 

Magyarország 

Hozzáférés 

szintje 

Céginformáció 
Companies House 

www.companieshouse.gov.uk  
Alap 

Online Ingyenes Céginfor-

máció 

www.e-cegjegyzek.hu  

Teljes 

Banki (pénzügyi) 
Bank of England 

www.bankofengland.co.uk  
Korlátlan 

Magyar Nemzeti Bank 

www.mnb.hu  
Korlátlan 

Tõzsdei 
London Stock Exchange 

www.londonstockexchange.com  
Részleges 

Budapesti Értéktőzsde 

bet.hu  
Részleges 

Iparjogvédelmi (sza-

badalmi) 

Intellectual Property Office 

www.ipo.gov.uk  
Korlátlan 

Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala 

www.sztnh.gov.hu  

Korlátlan 

Szabvány 
British Standards Institution 

www.bsigroup.com 
Alap 

Magyar Szabványügyi Tes-

tület 

www.mszt.hu  

Alap 

Statisztikai 
Office for National Statistics 

www.ons.gov.uk 
Teljes 

Központi Statisztikai Hiva-

tal 

www.ksh.hu  

Korlátlan 

Vállalkozásfejlesztés 

GRANTnet 

www.grantnet.com  

GRANTfinder 

www.grantfinder.co.uk  

Korlátlan 

– 

Részleges 

Palyazat.gov.hu (2014-ig: 

NFÜ, Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség) 

http://palyazat.gov.hu  

Magyar Fejlesztési Bank 

www.mfb.hu  

Korlátlan 

– 

Korlátlan 

Jogi 
Legislation 

www.legislation.gov.uk 
Korlátlan 

Nemzeti Jogszabálytár 

www.njt.hu  
Teljes 

Nonprofit 

vállalkozások 

Charity Commissions 

www.charitycommission.gov.uk  
Korlátlan 

ESZA (Európai Szociális 

Alap) 

www.esza.hu  

Korlátlan 

Adó 
HM Revenue & Customs 

www.hmrc.gov.uk  
Teljes 

Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal 

www.nav.gov.hu  

Korlátlan 

HR információk 

National Careers Service 

nationalcareersservice.direct.gov.uk  

Reed 

www.reed.co.uk  

Korlátlan  

– 

Korlátlan 

HR portál 

www.hrportal.hu   
Korlátlan 

Üzleti hírek 

BBC Business News 

www.bbc.co.uk/news/business 

Reuters 

uk.reuters.com/business 

Teljes 

MTI Eco (Magyar Távirati 

Iroda) 

www.mtieco.hu  

Részleges 
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A „Hozzáférés szintjei” mezők jelentése részle-

tesen: 

● Nincs: Üzleti értéket képviselő információk nem 

tölthetőek le térítésmentesen. 

● Alap: A szolgáltatásra való előfizetés hiányában 

csak alapvető adatok érhetőek el, melyekből ki-

zárólag komoly szellemi munkával állítható elő 

üzleti információ. 

● Részleges: A szolgáltatásra való előfizetés hiá-

nyában nem érhető el a szükséges információk 

teljes köre. Időbeli korlátozások (információk 

késleltetése) és terjedelembeliek is előfordulhat-

nak. 

● Teljes: Minden szükséges információ elérhető, a 

korlátozások a megszerezhető információk 

mennyiségére vonatkoznak. 

● Korlátlan: A terület alapvető információs igényeit 

hatékony adatbázisok, összetett keresőmotorok 

segítik. A fenti korlátozások nem érvényesek rá. 

 

A táblázat alapján látható, hogy egyes források 

csak a királyságban, mások pedig hazánkban ér-

hetők el mélyebb szintig. Felhasználói felületben 

azonban a hazai honlapok, adatbázisok többsége 

le van maradva: nehezen megtalálható és lassan 

működő keresőkkel rendelkezünk. 

 

A Google Trends adatai szerint 2006 és 2014 kö-

zött a keresőóriáshoz a szigetországból érkező 

keresőkérdések a „library+business information” 

együttes előfordulására jelentős számban fordultak 

elő. Az összehasonlítást a „library+book” és a 

„library+journal” – feltételezhetően általánosabb – 

keresőkifejezések feltűntetése segíti (6. ábra). Bár 

a keresések száma közel konstans a vizsgált idő-

szakban, de jól szemlélteti, hogy jelentős az a 

felhasználói réteg, amely, ha üzleti információhoz 

szeretne hozzáférni, könyvtáraknál is körüljárja a 

lehetőségeket. 

 

Összességében elmondható, hogy a királyság 

információszolgáltatása kormányzati szinten egy-

séges és könyvtári, nemzeti könyvtári szinten is 

közel teljes körű. Utóbbinál hangsúlyos a könyvtári 

marketing és a PR, így a „business information” 

terminológia szorosan kapcsolódik a library kifeje-

zéshez. Az Egyesült Királyságban működő vállal-

kozások információhoz való hozzáférését egy jól 

működő rendszer biztosítja, mely mind az ingye-

nesen elérhető alap- és az elemzett üzleti informá-

ciókat is olcsón elérhetővé, könnyen hozzáférhető-

vé teszi, többek között a könyvtárak szerepvállalá-

sának köszönhetően. 

 

Összességében elmondható, hogy a királyság 

információszolgáltatása kormányzati szinten egy-

séges és könyvtári, nemzeti könyvtári szinten is 

közel teljes körű. Utóbbinál hangsúlyos a könyvtári 

marketing és a PR, így a „business information” 

terminológia szorosan kapcsolódik a library kifeje-

zéshez. Az Egyesült Királyságban működő vállal-

kozások információhoz való hozzáférését egy jól 

működő rendszer biztosítja, mely mind az ingye-

nesen elérhető alap- és az elemzett üzleti informá-

ciókat is olcsón elérhetővé, könnyen hozzáférhető-

vé teszi, többek között a könyvtárak szerepvállalá-

sának köszönhetően. 

 

 
 

6. ábra A Google Trends (http://google.com/trends) adatai az Egyesült Királyság területéről könyvtári 

keresőkifejezésekre a 2006 és 2014 között időszakból (lekérés ideje: 2014. január 10.) 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Magyarországon a vidék gazdaságának felzárkóz-

tatásában a Horizon 2020 program alapvető sze-

repet fog játszani a 2014 és 2020 közötti költség-

vetési ciklusban. A kiemelt célkitűzések között lesz 

a kis- és középvállalkozások innovációját segítő 

források biztosítása is.
40

 Kutatás-fejlesztésre, vál-

lalati innováció támogatására az eddiginél több 

lehetősége lesz hazánknak is a program 80 milli-

árd eurójából.
41

 A hatékony információellátásban 

szerepet vállalhatnának a könyvtárak mint regioná-

lis üzleti, gazdasági információszolgáltató pontok, 

hogy a vállalkozások fejlesztési lehetőségeiről 

tájékoztatást nyújtsanak. Ennek feltétele egy kor-

szerű információszolgáltató infrastruktúra kialakí-

tása, melyre a Horizon keretéből lehetne forrást 

biztosítani. Az így megvalósuló professzionális 

szolgáltatás, amellett, hogy a gazdaság működé-

sére jótékony hatást fejtene ki, a XXI. századi át-

alakult információs igényeket is képes lenne ki-

szolgálni, ezáltal létre jöhetne egy új felhasználói 

bázis.  

 

Köszönettel tartozom Dr. habil. Kiszl Péternek, az 

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Inté-

zet intézetigazgatójának, a tanulmány elkészítésé-

hez nyújtott tanácsaiért, segítségéért. 
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KATASZTERTÖRTÉNET. Megjelent a Catastrum első száma 

A Magyar Nemzeti Levéltár 2013-ban önálló periodikumot alapított a katasztertörténeti kutatások eredmé-

nyeinek megjelentetésére. A Catastrum (évnegyedes katasztertörténeti folyóirat) első száma 2014. március 

31-én jelent meg. 

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szakmai alapfeladatai között – a maradandó értékű iratanyag feltárásán, 

gyűjtésén, őrzésén és hozzáférhetővé tételén túl – tudományos feltáró munkát végez. A levéltár az iratok 

feldolgozásának és a kutatásoknak az eredményeit szakmai publikációkban hozza nyilvánosságra. Az in-

tézményt e tevékenységeiben számos megjelenési felület segíti már eddig is, és ha újabb hangsúlyok 

igénylik, akkor újabb szakmai fórumokat is létrehoz. 
 

Az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával 

2013−2014-től az MNL két tudományos alapkutatást is 

végez az állami adókhoz kapcsolódó kataszteri munkála-

tokra vonatkozó források feltárására. Ez a speciális téma 

adta az indíttatást ahhoz, hogy a levéltár 2013-ban önálló 

katasztertörténeti periodikumot hozzon létre. A lapalapí-

tás jól ismert nehézségein túljutva, a folyóirat 2014-ben, 

jelen számmal, útjára indul. A megjelenés első lépéseit a 

Vidékfejlesztési Minisztérium biztosította, a szaktárca az 

1560/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján 600 000 Ft 

támogatást nyújtott a folyóirat beindításához. 

 

A papíralapú kiadványok készítésekor – gyakran pénz-

ügyi megfontolásból – sok kérdésben mértéktartó kivite-

lezésre kell törekedni, legyen bár szó a kiadvány színes-

ségéről vagy a példányszámáról. A Catastrum megjelen-

tetésekor az eredeti szándékok teljes megvalósulását 

azzal kívánjuk elérni, hogy a kiadványt teljes terjedelmé-

ben a világhálón is hozzáférhetővé tesszük, továbbá a 

lapméretekből adódó méret- és információkorlátokat is 

elhárítjuk. A http://www.catastrum.hu/ oldalon a most 

induló lap online társlapját is létrehozzuk, ahol a kép-

anyag kiváló minőségben tanulmányozható, és a tudo-

mányos kutatások további eredményei is elérhetők. 

 

/http://www.mnl.gov.hu/kiadvanyok_bemutatok/megjelent_a_catastrum_elso_szama.html/ 

(F.I.) 
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Koltay Klára 

Mi újság a MOKKA-ODR háza táján? 

A Nemzeti Periodika Adatbázis a MOKKA-ODR 

szolgáltatás keretei között 

A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) integrálása a MOKKA-ODR szolgáltatásaival hármas 

célt szolgált: meg kellett oldani, hogy a dokumentumszolgáltatás használói számára ren-

delkezésre álljanak a folyóirat-állományadatok, az NPA-ba történő állományadat-jelentésre 

online lehetőséget kívántunk adni a MOKKA-ODR adatforgalmi mechanizmusaira és nyil-

vántartásaira építve, és igény jelentkezett arra is, hogy a már korábbi időszakokra bejelen-

tett adatok módosíthatósága a tulajdonos könyvtárak kezébe kerüljön. 

A MOKKA és ODR adatbázist egyesítő projekt 

egyik lényeges kérdése volt a folyóiratok kezelése. 

A MOKKA adatbázis nem foglalkozott folyóiratre-

kordok szolgáltatásával, hiszen a Nemzeti Periodi-

ka Adatbázis ezt sokkal megbízhatóbban megtette, 

mint ahogyan a MOKKA a könyvtárakból beérkező 

helyi rekordokon alapulva képes lett volna rá. 

Ugyanakkor az ODR adatbázisban voltak begyűj-

tött folyóirat-lelőhelyek, amelyeket a könyvtárközi 

kölcsönzések indításakor használtak a könyvtárak. 

Az ezek mögött álló bibliográfiai adatok rendezett-

sége azonban nem érte el a MOKKA által megkö-

vetelt szintet, és arra sem látszott lehetőség, hogy 

a duplumellenőrzés szokásos módszereivel ezt 

jelentősen javítani lehessen. Az egyéb dokumen-

tumtípusok esetében duplumellenőrzésre használt 

adatokban, a folyóiratrekordokban bizonytalanság 

mutatkozott: a folyóiratok egyes adatbázisokban 

megadott „indulási” dátuma esetleges, az adott 

könyvtárban meglévő legelső szám dátuma és 

nem következetes, hogy egyes könyvtárak a folyó-

irat leíró adatainak változása esetén mikor indíta-

nak új rekordot, hogy csak a legkritikusabb ponto-

kat említsük. A duplumok megragadásának egyet-

len pontja az ISSN lehetne, ahol a számok gyakori 

elgépelése, a hibás, törölt ISSN-ek jelzése vagy 

nem jelzése okozhat zavart és természetesen az 

ISSN-ek bevezetése előtti folyóiratok esetére min-

denképpen más megoldást kellene keresni. Ezen 

megfontolások alapján azt a megoldást választot-

tuk, hogy a Nemzeti Periodika Adatbázis Országos 

Széchényi Könyvtárban gondozott rekordállomá-

nyát és a már eddig begyűjtött állományadatait 

emeljük át az egyesülő MOKKA-ODR adatbázis 

folyóiratokra vonatkozó szolgáltatásainak alapjául 

és ezt egészítjük ki a későbbiekben folyamatos 

állomány-bejelentésekkel. 

Az NPA állománybejelentések korábbi mechaniz-

musa mind a jelentő könyvtárak, mind az adatokat 

összegző, szerkesztő Országos Széchényi Könyv-

tár számára meglehetősen munkaigényes volt. E 

helyett körvonalazódott az az elképzelés, hogy az 

állományadatokat ezek után online adatközléssel a 

saját állományuk vonatkozásában közvetlen adat-

bázisba írási jogosultsággal rendelkező könyvtárak 

gondozzák. Az adatbázis alapvető rendezettségét, 

kohézióját az állományadatok központi, ellenőrzött 

adatbevitele helyett az garantálja majd, hogy a 

közvetlen online bejelentések a meglévő, gondo-

san szerkesztett és továbbiakban is az OSZK által 

épített bibliográfiai rekordállományhoz kapcsolód-

nak. 

 

Felmerült annak szükségessége is több adatszol-

gáltató részéről, hogy a korábban bejelentett állo-

mányaikban javításokat végezhessenek. Ezt egy-

részt az indokolja, hogy az eredeti állománybeje-

lentéshez képest sok, nem feltétlenül jelentett vál-

tozás történt a helyi gyűjteményekben, és az in-

tézményi struktúrákban, másrészt az NPA könyv-

társzintű állomány-nyilvántartása több könyvtár 

esetében nem esik egybe a dokumentumszolgálta-

tási pontokkal. 

 

 

A MOKKA-ODR és NPA integráció 

kulcspontjai 

 

A fenti kívánalmak alapján körvonalazódott egy 

olyan MOKKA-ODR és NPA integráció, amely a 

MOKKA adatbázisban tárolja és az egyéb doku-

mentumtípusok esetében is használt feltöltő me-

chanizmusaival folyamatosan fogadja az OSZK-

ban készülő, folyóiratokat leíró bibliográfiai rekor-
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dokat, míg kiszűri a más adatbázisból felküldötte-

ket. Ezeket a rekordokat a szokásos MOKKA-ODR 

csatornákon kínálja továbbhasznosításra a helyi 

katalógusokban, referencia szoftverekben, és letöl-

tésre különféle formátumokban és a MOKKA-ODR 

portál web2-es szolgáltatásait igénybe vevők szá-

mára (kedvencek, saját könyvtár, címke stb.) 

 

Az NPA korábbi állományadatait betölti a MOKKA-

ODR példánytárába és létrehozza azokat az esz-

közöket, amelyek segítségével a szolgáltatók az 

NPA-ból származó állományokat kiegészíthetik a 

MOKKA-ODR-ben megszokott szolgáltatási infor-

mációkkal, kapcsolatot építhetnek ki a helyi adat-

bázisok megfelelő periodikarekordjaival, folyama-

tosan közölhetik az újabb állományokat és karban-

tarthatják a korábbiakat. 

 

Az állományadatokat összekapcsolja a MOKKA-

ODR könyvtárnyilvántartójával, amely a többi do-

kumentumtípus példányadataihoz hasonlóan to-

vábbi szolgáltatási információk közlését teszi lehe-

tővé és biztosítja, hogy a folyóirat-lelőhelyek a meg-

felelő dokumentumellátási szolgáltatási pontokhoz 

kapcsolódjanak. A könyvtárnyilvántartó végzi azt is, 

hogy az ODR szolgáltatások esetében már meg-

szokott módon a könyvtárak maguk menedzseljék 

az NPA műveletekhez kapcsolódó jogosultságaikat. 

 

A bibliográfiai rekordok, a példánytár és a könyv-

tárnyilvántartó információi segítségével a MOKKA-

ODR katalógusban a folyóiratokra is olyan megje-

lenítési formákat alakít ki, amelyek egyéb doku-

mentumtípusok esetében már ismertek, és a meg-

felelő jogosultsággal rendelkező felhasználók 

számára biztosítja egyrészt az ODR kérések cél-

zott indítási lehetőségét, másrészt az NPA karban-

tartó felületek elérését (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra Az NPA adatok a MOKKA-ODR adatbázisban 
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Az NPA adatok HUNMARC folyóiratrekordokként 

érkeznek a MOKKA-ODR-be, amelyek könyvtárak-

ként egy-egy összevont adatsorral adják meg az 

állományokat.  Az állományok összevontak egy-

részt abban az értelem, hogy az esetleges többes 

példányok adatait egy adatsorba olvasztják, más-

részt abban az értelem, hogy a meglévő évfolya-

mokat egy intervallumként közlik, nem adva infor-

mációt a kötetek teljességéről. Az egészében hi-

ányzó köteteket az intervallum megszakításával 

jelzik (2. ábra). 

 

 
 
2. ábra Nincs információ a kötetek teljességéről 

 

 

A MOKKA-ODR a fentiekből háromszintű tárolást 

alakított ki. A bibliográfiai rekordról leválasztotta az 

állományadatok és az egyes lelőhelyek intervallu-

mait évekre bontva helyezte el a példánytárban. 

Az évenkénti bontásra azért van szükség, hogy 

flexibilisebb megjelenítési, keresési, adatmódosí-

tási lehetőségeket biztosítson. A két szint közé a 

bibliográfiai rekordból kiolvasható folyóiratra jel-

lemző megjelenési évlistát hozott létre. A három 

szinthez eltérő kezelési módok és jogosultságok 

tartoznak és együttesen biztosítják az adatbázis 

karbantarthatóságát. 

 

Bibliográfiai rekordok csak az OSZK-ból érkezhet-

nek az adatbázisba, minden más könyvtár eseté-

ben a periodika szintű rekordokra betöltési tilalom 

van konfigurálva a feltöltési rendszerben. (Sajnála-

tos módon egyes helyi adatbázisokban a periodi-

kákat monográfiaként kódolva esetenként éven-

ként külön leírásokat készítve kezelik. Ezeknek a 

monográfiának álcázott periodikumoknak a MOK-

KA adatbázisba való beszivárgása ellen a MOK-

KA-feltöltő nem tud védekezni; adatbázisból való 

törlésükre utólagos adattisztításokat tervezünk.) Az 

OSZK a magyar folyóiratokról MNB szintű, a kül-

földi periodikumokról külföldi adatbázisokból át-

emelt egyszerűsített szintű rekordokat közöl. Ha 

olyan folyóiratot szándékozik egy könyvtár jelente-

ni, amelyik még nem szerepel a MOKKA-ODR 

adatbázisban, a rekord elkészítését kérnie kell az 

OSZK-tól. Erre az NPA felületen van lehetősége. 

 

A példánytár a folyóiratok esetében lehetőséget ad 

a „folyóiratra” jellemző állományjellegű adatok 

megadására:  

● a bibliográfiai rekordban közölt megjelenési ada-

tok alapján tartalmaz egy megjelenési év listát, 

amely meghatározza, hogy a folyóirathoz milyen 

évekhez fűzhetnek állományokat a könyvtárak; 

mivel ez a lista a bibliográfiai rekordból keletke-

zik, a lista megváltoztatására csak az OSZK-nak 

van lehetősége, a bibliográfiai adatainak javított 

felküldésével. (Erre vonatkozó igényeiket a 

könyvtárak az NPA felületen jelezhetik.) 

● az egyes évekhez tartozó kötetadatokat, kivéte-

les megjelenési információkat az NPA felületen 

lehet szerkeszteni külön jogosultsággal. Ez lehe-

tővé teszi, hogy az ilyen adatok szerkesztését is 

megtartsák maguknak az OSZK szakemberei, 

vagy az erre vállalkozó könyvtárak körével meg-

osszák a munkát.  

 

Annak ellenére, hogy az adatok már éves bontás-

ban szerepelnek, tudnunk kell, hogy az NPA jelle-

gének megfelelően itt még összevont állomány-

adatokról beszélünk egyrészt abban az értelem-

ben, hogy az egy lelőhelyre járó több szériáról 

összevontan adunk meg adatokat, másrészt az 

egy éven/évfolyamon belüli hiányokat is legfeljebb 

csak a „hiányos” státusz megadásával és meg-

jegyzésként jelezzük. 

 

Az NPA felülten megjelenített egyes folyóiratok 

lelőhelyei mellett megjegyzésként megtekinthetők 

az eredeti NPA-ból származó adatok, lehetővé 

téve az áttöltés ellenőrzését.  

 

Voltak olyan összevont adatok, amelyek automati-

zált módszerekkel nem voltak egyértelműen fel-

bonthatók, így nem kerültek be a MOKKA-ODR 

példánytárba. A kimaradt adatokról összefoglaló 

lista található a MOKKA wikiben
1
, aminek alapján 

az NPA felületen pótlólag bevihetők. 
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Az NPA felület szolgáltatásai 

 

Az NPA felületet megfelelő jogosultságokkal ren-

delkező felhasználó kezelheti. A bejelentkezés 

történhet adminisztrátorként, amikor központi 

adatkezelési feladatokat végezhetünk, illetve egy-

egy szolgáltatási pont felhasználójaként az adott 

szolgáltatási pont lelőhelyeihez tartozó állományok 

kezelésére. A több szolgáltatási ponthoz tartozó 

jogosultságokkal rendelkezők is egyszerre csak 

egy szolgáltatási pont nevében dolgozhatnak. 

 

Az NPA bejelentő felület alapvetően két funkciót 

kínál: itt kommunikálhatunk az OSZK munkatársai-

val az új folyóiratok bibliográfiai felvételéről és 

meglévő rekordok esetleges javításáról, és itt je-

lenthetünk be állományadatokat korábbi állomá-

nyainkon alapuló listák segítségével vagy egyedi 

folyóiratcímekre (3. ábra). 

 

Az „Új cím bejelentése” űrlapon néhány bibliográ-

fiai adat megadásával és megjegyzésben közölt 

magyarázatokkal kezdeményezhetjük a bejelentés 

elvégzéséhez szükséges új bibliográfiai leírás el-

készítését és MOKKA-ba töltését vagy meglévő, 

MOKKA azonosítójával
1
 jelölt tétel módosítását. Az 

itt kért módosítások csak bibliográfiai jellegűek 

lehetnek. A korábbi állományok módosítását a 

tulajdonos könyvtárak maguk végezhetik az „Állo-

mány-bejelentés” funkció segítségével. A befutó 

címeket az OSZK adminisztratív jelszóval belépő 

munkatársai saját felületükön kezelhetik: státuszok 

(függőben, folyamatban, teljesítve, elutasítva) állí-

tásával jelezhetik a felvétel elkészülésének állo-

másait a kérő fél számára. A teljesítve státusz a 

rekord Nektár adatbázisban való elkészültét jelöli. 

Innen a rekord a következő ütemezett feltöltéssel 

jut el a MOKKA-ODR-be. Ha egy kérést elutasíta-

nak megjegyzésben közölhetik indokaikat.  

 

A leggyakrabban előforduló állománybejelentési 

formát, a folyóiratok új évre való előfizetésének 

jelzését és az előző év rendeléseinek beérkezett-

ként való megerősítését igyekeztünk megkönnyí-

teni azzal, hogy „Aktuális folyóiratlistákat” generá-

lunk az adott szolgáltatási pont egyes lelőhelyei-

hez az előző év állományadatai alapján. A listán 

egyszerre három évet kezelhetünk: az aktuális, az 

azt megelőző évet, illetve a soron következő előfi-

zetés évét. A lista minden címét vagy több-

kevesebb tételét egyszerre kijelölve végezhetjük a 

következő periódusra vonatkozó megrendelés 

bejelentését. Az egész évoszlopra vonatkozóan 

vagy egyenként megjelölhetjük azokat a címeket, 

amelyeket a következő periódusra megrendelünk. 

Hasonlóan, csoportosan adhatjuk meg korábbi 

előfizetések tényleges státuszát. Legördülő menü-

ből kiválasztott év segítségével korábbi évekre 

vonatkozó listákat is lekérhetünk (4. ábra). 

 

 
 

3. ábra Bejelentési felület 
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4. ábra Új megrendelés bejelentése az Aktuális folyóiratlista ablakban 

 

 
Az egyes folyóiratok állományadatait külön-külön is 
módosíthatjuk az „Állomány-bejelentés” oldalon. 
Ennek a jelentési módnak az az előnye, hogy 
könnyebben áttekinthetjük egy-egy cím összes 
szolgáltatási pontunkhoz tartozó állományadatát. 

Láthatjuk azoknak az éveknek a listáját, amelyek-
ben a folyóirat megjelent, és hogy milyen lelőhe-
lyekre, milyen évekre közöltünk már korábban 
állományadatokat. Ezeket aztán egyenként vagy 
csoportosan módosíthatjuk (5. ábra). 

 

 
 

5. ábra Egy címhez tartozó állományadatok csoportos módosítása 
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Az egyedi címekhez több módon juthatunk el: 

● a folyóirat MOKKA-azonosítójának megadásával, 

● az NPA felület „Teljes listájának” megjelenítésé-

vel, rendezésével és kiválasztott címre való kat-

tintással. 

● A legkézenfekvőbb és leggyorsabb, ha a MOK-

KA-ODR katalógusában NPA felhasználóként 

való bejelentkezés után kikeressük a megfelelő 

folyóiratot és „Szolgáltató könyvtárak” megnyitá-

sa után az „ugrás az NPA felületre” feliratra kat-

tintunk. Ha folyóiratra keresünk a MOKKA-ODR 

katalógusban, érdemes minden esetben bejelölni 

a folyóiratra mint dokumentumtípusra való korlá-

tozást. 

 

Az NPA felület a kiválasztott folyóirathoz tartozó, a 

felhasználói jogosultságai által meghatározott szol-

gáltatási pont állományadatait listázza ki. A listázás 

alapja a folyóirat megjelenési éveinek sora. A bib-

liográfiai rekordban megadott megjelenésből 

(008/07-14) képződik, és bejelentő könyvtárak felü-

letén nem módosítható. Ha a kezünkben lévő folyó-

iratszám alapján úgy tűnik, hogy módosítására len-

ne szükség, az „új cím bejelentése” űrlapon kérhet-

jük a módosítást a bibliográfiai leírást kezelő OSZK-

s kollégáktól a rekord MOKKA-azonosító-jának 

megadásával. A megjelenési évekhez kötetjelzések, 

számozási adatok fűzhetők, de ehhez is adminiszt-

rátori jogosultsággal kell rendelkeznünk és ezzel 

belépnünk. A megjelenési év lista akkor is megjele-

nik, ha a mi szolgáltatási pontunkon még nincs beje-

lentett lelőhely. Ezen a ponton fűzhető új lelőhely a 

folyóiratokhoz vagy módosítható, illetve törölhető 

egy korábbi. Ilyen jellegű módosításokra gyakran 

szükség lehet azokban a könyvtárakban, amelyek 

az eredeti bejelentés után mozgatták állományukat. 

 

A szolgáltatási pont nevében adminisztráló könyv-

táros csak azokat a lelőhelyeket kezelheti, ame-

lyek a könyvtárnyilvántartóban szolgáltatási pont-

jához vannak rendelve. Bár az eredeti összevont 

NPA-s állományok szegmentáltabban jelennek 

most meg és egy könyvtáron, szolgáltatási ponton 

belül több különböző lelőhelyet megadhatunk a 

hozzájuk tartozó adatokkal, még ezek az állo-

mányadatok is összevontak abban az értelemben, 

hogy ha egy lelőhelyre több szériánk is jár a folyó-

iratból, ezek adatait összevonva adhatjuk meg egy 

lelőhelyközléshez kapcsolódóan. 

 

Az egyes lelőhelyek évenkénti állományáról több-

féle adatot közölhetünk akár évenként, akár a cso-

portos módosítási funkció segítségével több kijelölt 

év vonatkozásában. 

● Az NPA áttöltéskor minden bejelentett év az 

alapértelmezett „teljes” státusszal került a MOK-

KA-ODR példánytárba, mert ilyen adat az eredeti 

NPA állománysorban nem szerepelt. Szükség 

esetén átállíthatjuk előfizetett, hiányos vagy 

apasztott státuszra, vagy teljesen törölhetjük az 

állományközlést. 

● Megadhatjuk a helyi helyrajzi számokat. 

● Közölhetjük a folyóiratra vonatkozó ODR szolgál-

tatási politikánkat. 

● Megjegyzést fűzhetünk az adatokhoz. 

● Az egyik legfontosabb kötelezően kitöltendő adat 

a helyi katalógus folyóiratrekordjának egyedi azo-

nosítója (001 mező). Ennek megadásával teremt-

jük meg az egyéb dokumentumtípusok esetében 

eleve adott kapcsolatot a MOKKA-ODR és a helyi 

rekordok között, és teremtünk lehetőséget a helyi 

katalógusba való átlépésre vagy későbbi auto-

matikus adatfeltöltésre. 

 

A felületen elvégzett módosítások sikeres mentés 

után megjelennek a felhasználó számára, ha az 

ODR-portálon a folyóirathoz tartozó szolgáltató 

könyvtárakat megjelenítjük. Azoknak a lelőhelyek-

nek az esetében, ahol már beállítottuk a helyi re-

kordazonosító kapcsolatot, a helyi katalógusba is 

átjuthatunk, és megtekinthetjük a helyi részletes 

állományadatokat. 

 

 

Hogyan használjuk? 

 

A fentiekben leírt fejlesztések az NPA állomány-

adat-begyűjtések új módját teszik lehetővé, ugyan-

akkor nem változnak az állományadat-jelentés elvi 

kritériumai: az áttöltött NPA a magyarországi könyv-

tárakban található külföldi időszaki kiadványok lelő-

helyjegyzéke 1965-től, valamint az ODR könyvtárak 

bejelentései alapján 2005. évtől kezdődően a ma-

gyarországi folyóiratok lelőhelyjegyzéke. A külföldi 

folyóiratokat szinte teljes körűen tartalmazza az 

NPA, kivéve, ha a bejelentett állomány a folyóirat 

életéhez képest „szórványos” volt. A magyarországi 

folyóiratok nem teljes körűen vannak az NPA-ban: 

azokat tartalmazza, amelyek jelentősebb folyóirat-

ok/évkönyvek (pl. van ISSN számuk), 2005-ben, 

illetve azóta élnek és az OSZK-n kívül legalább egy 

bejelentője van, valamint a bejelentő tartósan meg-

őrzi, minimum 5 évig, és vállalja az állomány-

bejelentés aktualizálását. A MOKKA–ODR adatbá-

zisba az NPA tartalmán túl bekerülnek azok a ma-

gyar folyóiratok is, amelyek csak az OSZK állomá-

nyában vannak meg. Online folyóiratok közül az 

egyedi előfizetésűek kerülhetnek az NPA-ba, míg a 
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folyóiratcsomagok részét képező címeket nem ve-

szik fel. 

 

Továbbiakban is ezeket az elveket figyelembe 

véve kell adatot szolgáltatnia a könyvtáraknak, 

amennyire megoldható az év elején. A jelenlegi 

rendszer természetesen arra is lehetőséget ad a 

könyvtáraknak, hogy átlépjék a korábbi gyűjtőköri 

határokat az egyes, különösen a dokumentum-

szolgáltatásban érdeklődésre számot tartó címek 

esetében állományaikat a 1965, illetve a 2005 

előtti időszakra is megadják. 

 

Az áttöltés idején az NPA-ban a régi rendszerrel 

regisztrált utolsó év a 2011-es volt, így most indu-

láskor a 2012–2014 évek adatait kell feltölteni, 

majd évente az új előfizetéseket. Az új előfizetése-

ink közlésével egy időben az előző év státuszada-

tait is átállíthatjuk a tényleges beérkezésnek meg-

felelően. Ezekre a műveletekre az „Aktuális folyó-

iratlista” funkciót ajánljuk. 

 

A korábban jelentett állományadatok módosítására 

az „Állománybejelentés” funkciót ajánljuk, ahol 

egy-egy címhez korábban bejelentett állományokat 

áttekintve évenként vagy csoportosan javíthatunk. 

 

Az NPA állományadataiban tájékozódni kívánók 

számára fontos tudnivaló, hogy míg a folyóiratok 

bibliográfiai leírásai továbbra is bekerülnek az 

OSZK katalógusába, az új felületen jelentett állo-

mányok nem íródnak vissza oda, csak a MOKKA-

ODR katalógusban látszanak majd. 

 

Az új felület bemutatására és használatba adására 

az Országos Széchényi Könyvtárban 2013. októ-

ber 21-én tartott NPA Nyílt Napon került sor, és 

további helyszíni bemutatókat is tervezünk. A 

MOKKA, illetve az ODR portálon részletes haszná-

lati útmutató található. Telefonon vagy e-mailben is 

lehet további információkat kérni. 

 

Reméljük, az új szolgáltatás megnyeri a könyvtá-

rak tetszését, és a kezdeti esetleges átállási ne-

hézségek után megkönnyíti munkájukat. 

 

Hivatkozások, megjegyzések 

 
1 

http://wiki.mokka.hu/wiki/NPA_fel_nem_dolgozott_ 

állományadatai 

2 
A MOKKA-azonosító megadásánál figyeljünk arra, 

hogy az eredeti NPA-ból származó rekordra hivatkoz-

zunk és ne egy esetlegesen helyi katalógusból hibá-

san, monográfiaként felküldött rekordra! 

 

Beérkezett: 2014. II. 26-án. 

 

 

Koltay Klára 
Debreceni Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár 

MOKKA projektvezető. 

E-mail.: kkoltay@lib.unideb.hu 

 

 

Digitális adatbázis készült az első világháború emlékére 

Az első világháborúban szolgált több millió férfi és nő emlékét őrző internetes adatbázist hozott létre egy brit múzeum. 

Az Imperial War Museum reményei szerint a nagyszabású történelmi projekt, amelyet az első világháború 100. évfordulójához igazítva 
indítottak, maradandó digitális emlékműve lesz azoknak a Nagy-Britanniából és a Nemzetközösségből származó katonáknak, beteg-
ápolónőknek és másoknak, akik az első világháborúban szolgáltak. A projekt hétfő óta elérhető weboldalára ez idáig 4,5 millió olyan 
ember adatait töltötték fel már létező archívumokból és családi gyűjteményekből, akik a brit hadsereg kötelékében szolgáltak a tenge-
rentúlon. A személyek nagy részéről azonban csak minimális adatok állnak rendelkezésre, ezért a múzeum arra kéri a nagyközönsé-
get, hogy segítsen rekonstruálni ezeknek az embereknek az élettörténetét. 

"Mindenki hozzájárulhat valamivel a Lives of the First World War (Az első világháború élettörténetei) projekthez, akár azzal, hogy 
egyszerűen virtuális emléket állít valakinek, feltölt egy képet a családi albumból, megoszt egy történetet, amely nemzedékeken át 
öröklődött, vagy olyan adatokkal szolgál, amelyek segítenek teljes képet festeni arról, hogy mi történt egy adott személlyel a háború-
ban" – mondta Luke Smith, a projekt vezetője. 

A gyakorlatban a weboldal egy – a Facebook és a Wikipédia kereszteződésére emlékeztető – nyílt közösség által fejlesztett adatbázis 
lenne, amelyen képeket, történeteket és információkat oszthatnak meg a felhasználók. Az intézmény reményei szerint 2018-ra több 
mint nyolcmillió férfi és nő életének történetét fogja tartalmazni a weboldal. A múzeum több millió további adatot készül feltölteni a 
következő hónapokban, köztük olyan emberekéit, akik Kanadából, Ausztráliából, Új-Zélandról és Indiából érkezett katonai erőkkel 
szolgáltak, vagy épp lelkiismereti okból megtagadták a katonai szolgálatot – adta hírül a BBC News. 

http://sg.hu/cikkek/105287/digitalis-adatbazis-keszult-az-elso-vilaghaboru-emlekere 

 

(B.Bné) 

http://wiki.mokka.hu/wiki/NPA_fel_nem_dolgozott_
http://www.bbc.com/news/uk-27369169
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E-könyvészet … 

 
 

E-könyvészet : A digitális könyvkultúra alapvo-

násai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel 

. – Budapest, Kossuth Kiadó, 2013. – 310 p. 

Bibliográfia  

ISBN 978-963-28-4378-0 

 

Az e-könyvek témájában manapság egymást érik 

a konferenciák, workshopok, műhelybeszélgeté-

sek. A Google az „e-könyv” keresőszóra húsz má-

sodperc alatt 1 780 000 találatot dob fel, és szám-

talan nyomtatott kiadvány is folyamatosan foglal-

kozik a témával, tehát olvasó ember legyen a tal-

pán, aki képet akar alkotni arról, hogy hogyan is áll 

ma éppen a világ az elektronikus olvasnivaló terén. 

Az odafigyelés szükségessége vitathatatlan, hi-

szen az olvasás, az információhoz jutás világa 

változóban van. Jellemző adat, hogy az Amazon, a 

világ legjelentősebb online könyváruháza jelentése 

szerint az elektronikus könyv eladásai már 2011-

ben meghaladták a print eladások számát! 

 

Az „E-könyvészet – A digitális kultúra alapvonásai” 

című könyv szerzői ebben az eligazodásban akar-

nak segíteni nekünk. Munkájuk alapján a lehető 

legszélesebb körben áttekinthetjük az e-könyvek 

kérdéskörét a kapcsolódó fogalmak definiálásától 

kezdve a kialakulásuk története, a tartalmi és for-

mai megjelenés, az elérés módjai, a kapcsolódó 

eszközök, a létrehozást, kiadást, forgalmazást 

működtető üzleti környezet és a jogi szabályozás 

elemzésén keresztül egészen a bibliofília e-válto-

zatának megfogalmazásáig. 

 

A szerzők az ELTE BTK munkatársai: dr. Kiszl 

Péter, könyvtáros és közgazdász végzettségű 

egyetemi docens, a Könyvtár- és Információtudo-

mányi Intézet igazgatója, az üzleti információszol-

gáltatás szakértője, dr. Kerekes Pál, címzetes 

egyetemi docens, e-közigazgatás és e-könyv-

kutató, informatikai szakíró, valamint Takács Dániel, 

a Budapesti Ügyvédi Kamara szolgáltatási igazgató-

ja, az „Élet és Könyvtár” című szakblog szerkesztő-

je, s közreműködött a kiadásban Fodor János (lek-

tor), Vass Anna Johanna (olvasószerkesztő) és 

Patkósné Tóth Zsuzsanna (munkatárs) is. 
 

 
 

A szerzők alaposan körüljárták a témát, közel 100 

tételes irodalomjegyzékük mutatja, hogy megis-

merték és összevetették a téma legfontosabb 
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szakértőinek véleményét, látásmódját, megállapí-

tásait, és elemzésüket számtalan üzleti adattal, 

statisztikával támasztják alá. 

 

A magyar e-könyvkereskedelem helyzetét nemzet-

közi kontextusba helyezve jól látható, hogy nálunk 

az e-könyvek vásárlása egyelőre csak a szokásos 

fáziskéséssel terjed. A könyv megállapítása szerint 

a regisztrált forgalom még a teljes könyvforgalom 

1%-át sem éri el, miközben Európa más országai-

ban már a 10%-ot közelíti vagy esetleg túl is szár-

nyalja. Viszont egészen más a helyzet az e-könyvek 

valódi használatát vizsgálva – a fellelhető becslések 

és nemzetközi adatok alapján a teljes olvasás ará-

nyait tekintve az e-könyvek hányada már eléri a 25-

30%-ot! Köszönhető ez a nagy nemzetközi globális 

könyváruházaknál gyakran rendkívül olcsón és 

nagyon egyszerű módon letölthető e-tartalomnak, 

a könyvtári és egyéb, például kiadói kezdeménye-

zésű, szabad elérésű forrásokhoz való aránylag 

nyitott hozzáférésnek, és persze az illegális letöl-

tések beláthatatlan, de kétségkívül vonzó lehető-

ségeinek. 

 

Látható tehát, hogy olyan piaccal kell számolni, 

amely a tartalom és az olvasásra alkalmas eszkö-

zök – PC vagy notebook, tablet vagy iPad, 

okostévé, okostelefon és persze a kifejezetten erre 

a célra fejlesztett és forgalmazott e-könyvolvasó 

(e-reader) – innovációjával, nagyobb és olcsóbb 

elterjedésével szinte felmérhetetlen fejlődés előtt 

áll. Érdekes, hogy a vizsgált számok az eszközök 

tekintetében világszerte egyre inkább a tabletes 

használat bővülését mutatják, még akkor is, ha a 

könyvolvasók az e-Inktechnológiát alkalmazva 

jelenleg alkalmasabbak a hosszú távú olvasásra. 

Maga a könyv egyébként nem mutatja be részlete-

sen a legismertebb e-könyvolvasó készülékeket, 

de a könyv mellékletét képezi egy katalógus, 

amely összehasonlítja a Magyarországon jelenleg 

forgalmazott termékeket.  

 

Elolvasva az új e-könyves fogalmak (e-book, 

e-könyv, elektronikus könyv, digitális könyv, okos 

könyv, intelligens könyv, média-könyv stb.) megha-

tározásait – amit tovább árnyalnak az olvasók és a 

kiadók, forgalmazók értelmezésbeli különbségei –, 

jóval pontosabban tudjuk érzékelni a nagyon finom 

határt, amely a formára és a tartalomra vonatkozó 

megnevezések között húzódik. 

 

Hiánypótlónak tekinthető az e-könyv történetével 

foglalkozó fejezet, amely még a számítógépek 

előtti időkig visszanyúlva hívja fel a figyelmet azok-

ra a korai elképzelésekre, ötletekre, eseményekre, 

amelyek előhangjai voltak annak a gondolatnak, 

hogy könnyen, gyorsan, egyszerűen, és lehetőleg 

mindenki számára olcsón legyenek hozzáférhetők 

a könyvek olyan hozzáadott kényelmi értékekkel, 

mint az automatikus tárgymutató, jó kereshetőség, 

jegyzetelhetőség, azonnali hozzáférés kiegészítő 

tartalmakhoz, szótárakhoz, lexikonokhoz. Kiemeli 

a magyar e-könyvfejlődés jelentősebb állomásait 

is, az Arcanum, a JATE, a MEK, a Typotex, az 

Athenaeum kivételes szerepét a hazai fejleszté-

sekben. 

 

A hazai szolgáltatókkal részletesen foglalkozik az 

e-könyvek lelőhelyeit felsorakoztató fejezet is, 

amely részletesen bemutatja az ingyenes hozzáfé-

rést szolgáltató intézményeket (MEK, EPA, Digitá-

lis Képarchívum, Magyar Digitális Képkönyvtár, 

DIA, Digitális Tankönyvtár, a MANDA egyik elődje-

ként tekinthető NDA, maga a MANDA és az 

Europeana), a különböző könyvtári kezdeménye-

zéseket és a globális e-könyvportálokat. Részlete-

sen foglalkozik a megvásárolható e-könyvek kate-

góriájával, elemzi az online könyvkereskedelem 

szerkezetét a forgalmazási rendszer, a fizetés és a 

szállítás módjai, a forgalmazott tartalom és a ki-

adók gyakorlatai szerint. Itt is új értelmezésekkel 

találkozunk: self-publishing, könyvkeletkeztetés, 

user experience, self-editing… – az elektronikus 

könyvkultúra új jelenségei. 

 

A számunkra egyik legfontosabb fejezet az e-köny-

vek könyvtári kölcsönzésének lehetőségeivel, meg-

oldásaival foglalkozik. Alapvetően két kölcsönzési 

modell működik: eszközkölcsönzés, illetve tartalom-

kölcsönzés (a szöveg mellett hang-, kép-, videoállo-

mány is). A második esetben a könyvet nem kell a 

kölcsönzési idő lejártakor visszavinni, a tartalomhoz 

való hozzáférés határidőre megszűnik. A könyvtári 

szervezetek nyújtotta kölcsönzési szolgáltatások 

mellett a nagy nemzetközi e-könyvolvasó forgalma-

zók is foglalkoznak tartalomkölcsönzéssel, de igen 

nagy korlátozással. Ebben a fejezetben olvasha-

tunk még a magyarországi könyvtárak e-könyvakti-

vitásának két fő irányáról (megőrzés, archiválás, 

illetve kölcsönzés) is. Az e-könyvkölcsönzés hazai 

rendszerének elméleti kereteit az OSZK ELDORA-

DO nevű projektjének keretein belül készítik elő. 

 

A legnagyobb problémát itt a szerzői jogok megfe-

lelő kezelése okozza, illetve az e-könyvek máso-

lásvédelme. Alapvetően kétféle másolásvédelem 

létezik: a hard DRM, ami eszközhöz kötött meg-

osztás, amikor a tartalom hozzáférését és kezelé-

sét szoftveresen szabályozzák, míg a puha DRM 

ezzel szemben fizikailag megadja a lehetőséget 
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akár a jogosulatlan használatra is, ugyanakkor 

valamilyen formában, vízjellel vagy a metaadatok 

kitöltésével ellenőrizhetővé teszi, hogy a tartalom 

vásárlója mennyire tartotta be az adott ország jogi 

szabályozásának előírásait. De ahogyan a szerző 

is megállapítja: „az e-könyv léte és népszerűsége 

már régen nem a technológián, hanem a birtoklás 

és ellenőrzés, valamint a fogyasztói magatartás 

kérdésén múlik. Az e-könyv kölcsönözhetőségé-

nek megteremtése kiadói és könyvtári érdek…”. (p. 

192.) 

 

Érdekes fejezet tárgyalja az e-könyv határterülete-

it: a hangoskönyvet, a gépi felolvasás megoldásait, 

a videokönyvet, sőt, a számítógépet mint a művé-

szi tipográfiai alkotás eszközét. Itt említik az igény 

szerint nyomtatást is: a „Print on Demand”-ot 

(POD), amely a mű elektronikus fájlban rendelke-

zésre bocsátott verziója alapján készített egyedi 

példányszámú nyomtatását jelenti – akár egyet-

lenegy kötetként is. Ehhez hasonló szolgáltatás az 

„E-book on Demand” (EOD), amely a korlátozottan 

hozzáférhető régi könyvek (pl. ősnyomtatványok) 

digitalizálását és ezen keresztül szélesebb körű 

hozzáférhetőségét jelenti. 

 

A továbbiakban a szerzők olyan témakörökkel is 

foglalkoznak, amelyek – bár túlmutatnak az eddig 

tárgyalt témákon – de kapcsolódnak az e-könyv 

kultúrájához. Az e-bibliofilek nemcsak szeretik a 

szép e-könyveket, de gyűjtik is – „a könyv nem-

csak mint tárgy kap szerepet, hanem tema-

tizálójává válik a közösségi képmegosztóknak. 

Naponta keletkeznek újabb és újabb site-ok, ame-

lyek középpontja a könyv, de nem mint tartalom, 

hanem mint használati tárgy, mint környezet-

meghatározó kulturális elem.” (p. 264.) 

 

A záró fejezet frappáns „tíz pontos” összefoglalók 

formájában tárgyalja az ügyfélélmény felől megkö-

zelítve az e-tartalommal, az olvasási technikával 

és az olvasó eszközökkel kapcsolatos impresszió-

kat, és a könyv végén az irodalomjegyzéken kívül 

nagyon hasznos linkgyűjteményt, terminológiai és 

statisztikai mellékletet talál az, aki még mélyebben 

el akar merülni a témában. A http://lis.elte. 

hu/KONYVTAR/e-konyveszet/infografika_e-konyve 

szet.pdf címen egy jól áttekinthető infografikában 

is elérhetők a legfontosabb adatok. 

 

A könyv bemutatója 2014. február 27-én a Centrál 

Kávéházban zajlott, ahol a szerzőkön túl Kocsis 

András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyv-

terjesztők Egyesülésének elnöke, a Kossuth Kiadó 

Zrt. elnök-vezérigazgatója is méltatta a mű hiány-

pótló szerepét, „korszakalkotó jelentőségét a hazai 

szakirodalmi kínálatban” (http://elte-lis.blogspot.hu/ 

2014/03/konyvbemutato-centralban-e-konyveszet. 

html). 

 

A kötetet az ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-

dományi Intézete adta ki a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával, és természetesen megvásárolható 

e-formátumban is!  

 

Kóródy Judit 

(Telekom) 

 
 

A tudásmenedzsment és szellemi tőke tematikájú 

tudományos folyóiratok egyetemes rangsorolása 

A két szerző a tudásmenedzsment és a szellemi 

tőke (knowledge management, intellectual capital, 

KM/IC) tematikájú folyóiratok rangsorolására dol-

goz ki módszert. A kutatásban párhuzamosan két 

különböző eljárást alkalmaztak: a súlyozást és a 

pontozást. A felméréssel egyben arról is képet 

szerettek volna kapni, hogy milyen tényezők alap-

ján ítélik meg a kutatók a folyóiratok minőségét. 

 

Viszonylag új, gyorsan növekvő ágazatokról van 

szó, így a kapcsolódó néhány szakfolyóiratnak 

sincs még elég hosszú múltja ahhoz, hogy a glo-

bálisabb rangsorolásoknál figyelembe vehetők 

legyenek. Alapvető nehézség a tudományos disz-

ciplínák között való elismerés és a tudományterü-

leti önállóság kivívása, ehhez világosan meg kell 

tudni határozni a tudományterület önazonosságát. 

A sajátosságok meghatározásához jól használható 

a reflektív analízis, melynek elengedhetetlen része 

azoknak a kiadványoknak az értékelése, amelyek-

ben a terület kutatói publikálnak. 

 

A folyamatot az ágazatot szorosan lefedő folyó-

iratok rangsorának felállítása is segítheti. Eddig 

csupán néhány KM/IC folyóirat szerepelt más terü-

letekre kialakított rangsorolási jegyzéken, ugyanis 

a KM/IC folyóiratokat általában együtt kezelik a 

kapcsolódó – ám olykor távol eső – területekkel 

http://lis.elte.hu/KONYVTAR/e-konyveszet/infografika_e-konyveszet.pdf
http://lis.elte.hu/KONYVTAR/e-konyveszet/infografika_e-konyveszet.pdf
http://lis.elte.hu/KONYVTAR/e-konyveszet/infografika_e-konyveszet.pdf
http://elte-lis.blogspot.hu/2014/03/konyvbemutato-centralban-e-konyveszet.html
http://elte-lis.blogspot.hu/2014/03/konyvbemutato-centralban-e-konyveszet.html
http://elte-lis.blogspot.hu/2014/03/konyvbemutato-centralban-e-konyveszet.html
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(információs rendszerek menedzsmentje, stratégiai 

menedzsment, humánerőforrás-menedzsment, in-

formációtechnológia). E viszonylatokban a KM/IC 

lapok meglehetősen alacsony rangsorolást kap-

nak. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az szá-

mítástudományi–informatikai folyóiratok gyakran 

közölnek KM/IC témájú cikkeket. A folyóirat rang-

sorolási listáknak ágazatspecifikusaknak kellene 

lenniük és csak egyetlen meghatározott területet 

volna szabad lefedniük, különben a rangsorolás 

érvényessége kétségessé válik. A szerzők épp 

ezért tesznek kísérletet 20 KM/IC szakfolyóirat 

értékelésére. 

 

 

Az eddigi kutatások megállapításai 

 

A tudományos folyóiratok rangsorolása több 

szempontból fontos: a kutatók igyekszenek kézira-

taikat a tématerület minél rangosabb folyóiratába 

elhelyezni. A vezető lapokban megjelenő cikkek 

nagyobb figyelmet kapnak, ismertebbé válnak, és 

magas idézettségről tanúskodnak. A diákoknak és 

a pályájuk kezdetén álló kutatóknak is irányadó, ha 

tudják, hol találhatnak jó minőségű, elméletileg és 

módszertanilag szigorúan megalapozott, megke-

rülhetetlen irodalmat. Több üzleti főiskola a maga-

sabb szintű professzori címek odaítélését rendsze-

res „A” kategóriás folyóiratokban való megjelenés-

hez köti. A folyóiratok minőségi nyilvántartása e 

döntések meghozatalánál is nagy segítséget je-

lenthet. A kormányzatok és az alapítványok pályá-

zatai is figyelembe veszik a jelölt publikációs telje-

sítményét. További szempont, hogy a szerkesztők 

és a kiadók is szeretnék helyesen megítélni a saját 

kiadványaik szakterületen belül elfoglalt szerepét 

és helyét. A rangsor hasznos lehet a könyvtárak-

nak és más szervezeteknek is akkor, amikor dön-

tenek a folyóiratok előfizetéséről. 

 

Az önállósodott tudományágak mindegyike már 

kialakította saját mérlegelési eljárását, amihez két 

módszert használnak: az idézetelemzést és a szak-

értői véleményezést. Előszeretettel használják a 

folyóiratok minőségi értékmérője gyanánt a Thom-

son Reuters által kiszámított impaktfaktort. Az is-

mert indexelő viszont az üzleti szakfolyóiratoknak 

csak a töredékét dolgozza fel. Lowry és szerzőtársai 

kimutatták, hogy az új és hiánypótló tudományágak 

meglehetősen alulreprezentáltak az idézettségi 

elemzési rangsorban, 2008-ig a Thomson egyetlen 

tudásmenedzsment lapot sem indexelt [1]. 

 

A szakértői minősítés során az ágazatban aktív és 

elismert kutatók véleménye lapján alakul ki a rang-

sorolás. Figyelembe veszik a kiadvány minőségét, 

hatását valamint a lap készítőinek felkészültségét 

és hírnevét. A folyóiratok rangsorát a szakterület 

képviselői állítják össze, ez a vizsgált kiadványok-

ról szerzett összbenyomást tükrözi. Mylonopoulos 

és Theoharakis az eljárás fontos előnyére világíta-

nak rá: más-más értékskála alakulhat ki egyes 

kategóriák szerint, amelyek egyébként összemo-

sódnak (kutató – gyakorló munkatárs teljesítmé-

nye) vagy a földrajzi hely szempontjából is másnak 

lehet jelentősége. [2] A módszer főbb hátrányai 

közé tartozik a válaszadás alacsony foka, a visz-

szaélés lehetősége, a mintaválasztás korlátozott-

sága. Körültekintő felmérés nélkül a végeredmé-

nyül kapott rangsor érvényessége kétségessé 

válhat. Mindezek ellenére a folyóiratok véleménye-

zési módszerrel megállapított rangsorolása jól 

bevált és széleskörűen alkalmazzák a legtöbb 

üzleti tudományágazatban. 

 

Az eljárás során a válaszadók különböző tényezők 

alapján mérlegelik az egyes szaklapok színvona-

lát. Rogers és munkatársai [3] kilenc kritériumot 

határoztak meg, amelyek a KM/IC folyóiratok ese-

tében releváns minőségjelzőknek bizonyultak. 

Ezek közé tartozik a vezető és a senior kutatók 

vagy a kollégák véleménye. Tahai és Meyer né-

hány szubjektivitási körülményre figyelmeztet: a 

vezető kutatók és közvetlen munkatársaik egy-

mással szemben elfogultak lehetnek, a vélemény-

nyilvánításnál közrejátszhatnak személyes érde-

kek. Általában túlértékelik azokat a lapokat, ame-

lyekben a megkérdezett alanyok publikálnak, saját 

véleményük pedig nagy erővel befolyásolja a mun-

katársakat vagy a fiatal kutatókat. [4]. 

 

A hivatkozási indexekbe való bekerülés fontos, 

hiszen az idézéseken keresztül idővel megmutat-

kozik a tudományos közlemény hatása. A szerzők 

néhány ellentmondásra is felhívják a figyelmet: 

már-már anekdotikus, hogy egyes kutatók pusztán 

azért választanak publikációjukhoz indexelt folyó-

iratot, mert ezzel kívánják bizonyítani a közlemény 

tudományos hatását. Vannak intézmények, ame-

lyek hajlanak arra, hogy az előmenetelt egyes 

indexelt folyóiratokban való közléshez kötik, annak 

ellenére, hogy önmagában egy szaklap indexelt-

sége még nem jelenti azt, hogy az adott folyóirat 

magas színvonalú. 

 

A cikkek elfogadási/elutasítási arányát is figyelem-

be szokták venni a folyóirat minőségi értékjelzői 

között, azt feltételezve, hogy a vezető folyóiratok-

nál több bíráló vesz részt a munkában, a nagyobb 

mérvű szelekció pedig jobb minőségű cikkeknek 
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enged utat. Ezt a körülményt tudományos körök-

ben magától értetődőnek veszik, holott kimutatták 

már, hogy ezek a szempontok nem vehetők biztos 

támasztéknak a minőség megítélésében. A vezető 

folyóiratok olykor lehoznak csapnivaló cikkeket, az 

alacsony presztizsű lap pedig közölhet jól megírt, 

úttörő munkát. A legszigorúbb bírálati eljárásnak is 

lehetnek hiányosságai: a szakmai lektor és a szer-

kesztő személyes érdeklődése befolyásolhatja az 

elfogadás menetét; megtörténhet, hogy a referen-

sek egymás között sem értenek egyet. Nem garan-

tált, hogy amit egyszer egy lap elfogadott közlésre, 

máskor, más időszakban ugyanazt ne utasítaná el. 

 

Fontosnak tartják a folyóiratok különféle szakterü-

leti indexelő szolgáltatásnál történő követését és a 

globálisabb rangsorolási jegyzékekbe vételt is, ami 

visszahat a lap megítélésére, a szerzőknek pedig 

a kutatómunka elismerését is jelenti. A folyóirat 

kora is számít: a hosszabb életű kiadványokat 

jobban ismerik, gyakrabban idézik mint az újabba-

kat, szélesebb az előfizetői kör és az olvasótábor. 

A terjesztési paraméterek hatással vannak az ol-

vasottságra és az idézésre is, a pillanatnyi népsze-

rűség azonban nem jelent egyben feltétlenül jó 

minőséget és jelentős tudományos hozzájárulást. 

A legszubjektívebb mérce a szerkesztők és a 

szerkesztőbizottsági tagok hírnevének figyelembe-

vétele a presztízs mérlegelésénél. A vezető tudó-

sok közreműködésével készülő kiadványokat nagy 

befolyással bíróknak gondolják, ugyanakkor, a 

szerkesztőbizottsági tagok közvetlen munkája nem 

ismeretes, ezért ez a szempont teljesen szubjektív 

megítéléshez vezet. 

 

Az ellentmondásosnak tűnő kritériumok sok szem-

pontból megkérdőjelezhetők, ám a vizsgálat alá-

támasztja, hogy a tudásmenedzsmenttel foglalko-

zó kutatók számára is fontosak és meghatározott 

súllyal alakítják a rangsorolást és az adott szaklap-

ról kialakult véleményt. 

 

 

Módszer 

 

A szerzők 15 aktív kutató valamint lapszerkesztők 

bevonásával állították össze a kiinduló folyóirat-

jegyzéket. Csak a tudományos, elsősorban a me-

nedzsmenttel foglalkozó periodikát vették figye-

lembe, így a gyakorlati megközelítésű (például a 

KM World Magazine), a technológiára vagy a ke-

reskedelmi világra fókuszáló kiadványok kimarad-

tak a válogatásból. A gyakorlat-orientált szaklapok 

számára egy másik rangsorolási jegyzék összeállí-

tását tartották ajánlatosnak. Az egyes lapok profil-

jának körvonalazásához a szerkesztőségi anyago-

kat és a cikkek tartalmát vizsgálták meg, így a 

címük alapján technikainak tűnő egyes lapok is 

bekerültek a rangsorolási folyamatba. Összesen 

20 folyóiratot vettek számításba. 

 

 

A mintavétel 

 

A mintavétel a folyóiratok minőségéről készített 

szakértői felmérések legkritikusabb pontja. Fontos 

volt az aktív kutatók véletlenszerű kiválasztása, a 

korábbi kísérletek tanulságait leszűrve ezt különös 

körültekintéssel végezték. Periodikumonként 50 

személyt kerestek fel e-levélben azok közül a 

szerzők közül, akik 2003 és 2007 között publikál-

tak. Az egyes folyóiratok négy év alatti átlagos 

cikkszámával arányosan meghatározták, hogy egy-

egy lapból hány szerző vehet részt a megkérdezés-

ben, majd a szerzőket listába szerkesztve, minden 

n-edik személy bekerült a mintába. Eltértek ettől a 

kiválasztási rendszertől az olyan folyóiratoknál, 

amelyek megszűntek vagy nemrég indultak, és még 

túl kevesen publikáltak a lapban, így összesen 925 

aktív egyedi szerző került a névsorba. 

 

A folyóiratok rangsorolásának kialakítása kétféle 

módon történhet: a rangsor szerinti súlyozással és 

pontozással. A súlyozásnál a válaszadók megkap-

ják az értékelendő címek listáját, ezeket meghatá-

rozott kritériumok szerint, értékük szerinti növekvő 

vagy csökkenő sorba rendezik. A másik eljárás a 

Likert-skálára támaszkodik: a válaszoló minden 

kijelentéssel kapcsolatban jelzi mennyire ért vele 

egyet. Az ismertetett vizsgálatban hét fokozatú 

skálán pontozhattak az ismertség, a szakterület 

elméleti és gyakorlati eredményeihez való hozzájá-

rulás szempontjából. Információt gyűjtöttek arról, 

hogy milyen gyakran olvasnak cikkeket a lapból; 

milyen gyakran idézik a lap cikkeit; szívesen publi-

kálnának-e benne; közöltek-e már vagy végeztek-e 

lektorálást az adott folyóiratnál. 

 

A négy részből álló kérdőívet online felületen tették 

közre. Mivel ez a felmérés a szakfolyóiratok rang-

sorolására irányuló első kísérlet volt, a szerzők 

mindkét módszert szimultán használták. 

 

 

Eredmények, következtetések 

 

233 kitöltött, érvényes kérdőív érkezett vissza, ez 

29%-os válaszadást jelentett, ami kielégítőnek 

mondható. 41 különböző országból reagáltak, a 

korábban már kimutatott megállapításokkal össz-
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hangban az USA, az Egyesült Királyság és Ausztrá-

lia mutatkozott a legproduktívabbnak. Válaszok 

érkeztek mind kutatási, mind ipari tapasztalattal 

rendelkezőktől, számos részterülethez kapcsolódva. 

 

A rangsorolás kiszámításához a folyóirat-helyezé-

seket pontozásos rendszerbe konvertálták. A két 

módszer eredményében a lista elejére kerülő hat 

cím megegyezett, a további rangsorban pedig csak 

kisebb eltérések észlelhetők. 

 

Körvonalazódott az egyes minőségi tényezők fon-

tossága is, ezek három típusba sorolhatók: 

1. kiemelkedően fontos (a szerkesztő és a szer-

kesztőbizottsági tagok hírneve, a hivatkozási 

indexekben való nyilvántartás, a vezető kutatók 

véleménye, rangsorolási listákra kerülés, im-

paktfaktor); 

2. mérsékelten fontos (kollégák véleménye, a 

folyóirat életkora); 

3. kevésbé fontos (az elfogadott/elutasított cikkek 

száma, terjesztés – például az előfizetők szá-

ma). 

 

Az eljárással sikerült felállítani egy elfogadható, a 

KM/IC területet speciálisan lefedő folyóiratrangsort 

és megállapítani a presztízst meghatározó faktorok 

fontosságát. A két alkalmazott módszer a legran-

gosabb hat cím esetében megegyező eredmény-

nyel járt, s csak kis eltéréssel járt a többi lapra 

nézve. A rangsorolási technika legfőbb előnye az 

egyszerűség: a válaszadók rövid kérdőívet kapnak 

kézhez, rövid választ kell adniuk. A pontozás ezzel 

szemben minden egyes folyóirat egyenkénti, több 

szempontú értékelését igényli. Ezért a jövőben az 

egyszerűbb rangsorolási eljárás használatát java-

solják. 

 

A válaszadók következetesen az első helyre sorol-

ták a Journal of Knowledge Management című 

lapot, a vezető második a rangsorban pedig a 

Journal of Intellectual Capital, mindkettő az 

Emerald kiadványa. Fontos eredmény az is, hogy 

sikerült nevesíteni a minőséget befolyásoló legki-

emelkedőbb tényezőket, ami a kiadók számára 

lehet hasznos támpont ahhoz, hogy saját kiadvá-

nyuk színvonalát javíthassák, például vezető kuta-

tók, szakértők meghívásával a szerkesztőbizott-

ságba. Az elfogadott/elutasított cikkek számának 

indikátorát alacsonyra értékelték, ez azt is jelenti, 

hogy akik ennek nagyobb jelentőséget tulajdoníta-

nak, esetleg indokolatlanul utasítanak el kézirato-

kat abban a hitben, hogy a lap színvonala ettől 

emelkedik. Hasonlóan, kis jelentőséget tulajdoní-

tottak a terjesztésnek, ami azt bizonyítja, hogy a 

kutatók ennél fontosabbnak tartják a tudományra 

gyakorolt hatás kifejezését az idézettségen keresz-

tül. 

 

A szerzők megjegyzik: az ismertetett rangsorolási 

programba csak az angol nyelvű folyóiratokat von-

ták be. Annak ellenére, hogy a legkiemelkedőbb 

KM/IC folyóiratok angol nyelvűek, akadnak más 

nyelven is megjelenő szakterületi folyóiratok. Sok 

nehézséget jelentene a nem angol nyelvű folyó-

iratok egységes, egyetemes rangsorolási jegyzék-

be való bekapcsolása, a kérdést országok vagy 

nyelvek szerinti folyóiratlista rögzítésével lehetne 

megoldani. 

 

A tanulmány a legjelentősebb kiadványok feltérké-

pezésével segíti a fiatal ágazat önazonosságának 

meghatározását, erősítheti fejlődését. Felkeltheti 

az indexelő szolgáltatások figyelmét, reményt adva 

arra, hogy az ágazat cikkei is bekerülhetnek adat-

bázisaikba. A rangsor felállítása egyben az általá-

nosabb menedzsmentágazaton belül a két speciá-

lisabb tudományterületi leágazás minőségi érde-

mének szignálása. 
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A könyvtárak mint a tudományos műveltség és a közösségi 

tudomány központjai 

Könyvtárak és írástudás 

 

Az amerikai felsőoktatási és tudományos könyvtá-

rak szövetsége, az ACRL (Association of College 

and Research Libraries) már 25 évvel ezelőtt felhív-

ta a világ figyelmét az information literacy fontossá-

gára. Mivel a technológia gyors fejlődése zavarokat 

okozhat az információkhoz való egyenlő hozzáfé-

résben, illetve az elérhető információk megértésé-

ben, ezért az információs írástudás terjesztése el-

engedhetetlen feltétele a demokrácia fenntartható-

ságának. A jelentés közreadása óta számtalan pub-

likáció és konferencia foglalkozott már ezzel a kér-

déssel, és ezen belül a könyvtárak szerepével. 

 

A science literacy, vagyis a tudományos írástudás 

vagy műveltség, hasonlóképpen fontos feltétele a 

modern világban való eligazodásnak. Az állampol-

gárok életére hatással vannak a tudományos viták 

és az ezek eredményeképpen megszülető dönté-

sek. Az elmúlt húsz év jelentős változást hozott: a 

nagyközönséget már nem pusztán „üres edény-

nek” tekintik, amelyet meg kell tölteni tudományos 

ismeretekkel, hanem egyre inkább a laikusoknak a 

tudományos kutatásokba való bevonására helye-

ződik a hangsúly. A könyvtárak és a könyvtárosok 

különleges helyzetben vannak, az általuk szolgált 

közösségen belül elősegíthetik a tudományos mű-

veltség terjedését. 

 

A könyvtárak mindig is sokat tettek a hagyományos 

értelemben vett írástudás és műveltség terjesztésé-

nek érdekében, például azzal, hogy referenszmű-

veket, folyóiratokat és könyveket biztosítottak a 

használóiknak. A tudományos és információs írás-

tudás ösztönzésének felvállalása egyszerre lehető-

ség és kötelesség a könyvtárak számára: jobb szol-

gáltatásokat nyújthatnak és láthatóbbá tehetik ma-

gukat egy olyan információs környezetben, amely-

ben az emberek egyre kevésbé támaszkodnak a 

könyvtárosok közvetítői segítségére, mivel az isme-

reteket közvetlenül a webről szerzik be. Meg kell 

tanítani például a diákokat arra, hogy hogyan kezel-

jék az adatáradatot, és az információs írástudás 

oktatását be kell építeni a tantervbe. 

 

 

Civil tudomány és írástudás 

 

A magyarra állampolgári vagy közösségi vagy civil 

tudományként fordítható citizen science egy terje-

dőben lévő kutatási forma. A 2012-es PPSR (Pub-

lic Participation in Scientific Research) konferenci-

án több száz szakember vitatta meg azokat a lehe-

tőségeket, amelyekkel a laikusok is bevonhatók a 

tudományos kutatásokba. Számos jó példa létezik 

már, többek közt környezetmonitorozó programok, 

melyek az amerikai kormányzat környezetvédelmi 

politikájára is hatással vannak, vagy széles körű 

madármegfigyelő akciók (pl. az e-Bird adatbázis 

köré szerveződött mozgalom). A National Science 

Foundation támogatásával megvalósuló DataONE 

projektben pedig egy olyan infrastruktúra épül ki, 

amely a természeti környezetről – jelentős részben 

önkéntes állampolgárok által gyűjtött – adatok 

világméretű terjesztését teszi lehetővé. 

 

A könyvtárak abban a helyzetben vannak, hogy 

fontos partnerei lehetnek ezeknek az állampolgári 

részvétellel megvalósuló tudományos programok-

nak. A civilek számára hozzáférési pontként szol-

gálhatnak a szükséges információkhoz, eszközö-

ket (pl. GPS készülékeket) kölcsönözhetnek az 

adatgyűjtéshez, helyet adhatnak közös érdeklődé-

sű (pl. az invazív fajokat megfigyelő) amatőr kuta-

tóknak. Emellett az információs klíringközpont 

(data clearinghouse) szerepét is felvállalhatják, 

ahol az összegyűjtött adatok minőségellenőrzése 

zajlik, valamint szoros együttműködéseket alakít-

hatnak ki egy sor szakterületeken a tudósokkal. Az 

ilyen szerepvállalások révén a könyvtárak segítsé-

gével az emberek teljes jogú résztvevői lehetnek a 

helyi közösségeknek és az egész társadalomnak, 

ahogy ez az IMLS (U.S. Institute for Museum and 

Library Services) 2011-ben összeállított ötéves 

stratégiai tervében megfogalmazást nyert. 

 

Annak, hogy a könyvtárak bekapcsolódjanak a 

civileket aktivizáló tudományos programokba, je-

lenleg még van néhány akadálya. Ilyen például a 

lehetőség fel nem ismerése; a könyvtárosok járat-

lansága a tudományos ismeretterjesztésben; va-

lamint az oktatáshoz, illetve az eszközök beszer-

zéséhez szükséges anyagi források hiánya. A 

lehetséges megoldások ezekre a problémákra: 

tudósok „beépítése” a könyvtárakba; a tudományos 

ismeretek lefordításának és kommunikálásának 

felvállalása és integrálása a könyvtárak küldetésé-

be; és olyan új technológiák – mint például virtuális 

terek – adoptálása a meglévő könyvtárakban, ame-

lyekkel támogatni lehet ezt a tevékenységet. 
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A jövő könyvtárai 

 

A könyvtárak hagyományosan egyfajta fókuszpon-

tok voltak az egyetemi kampuszokon és a telepü-

léseken. A kutatás helyszíneként és a múltból 

származó információk megőrző helyeiként is szol-

gáltak. Az új digitális technológiák megváltoztatták 

ugyan a dokumentumkezelés folyamatát, de a 

könyvtárak továbbra is fontos fizikai terek a tudo-

mányos kutatás és a közösségformálás számára. 

Az egyetemi könyvtárakban manapság olyan tanu-

ló és információszerző köztereket alakítanak ki, 

ahol a diákok, az oktatók és egyéb tanszéki dolgo-

zók találkozhatnak és együtt dolgozhatnak. Ezek 

az új terek egyben a különféle írástudások oktatá-

sára is alkalmas helyszínek lehetnének. 

 

A jövő könyvtárai a könyveknél és az újságoknál 

jóval többet nyújthatnak majd a felhasználóiknak: 

segíthetik őket abban, hogy jobban megismerjék 

az őket körülvevő világot és változtathassanak is 

rajta. Az egyik jó példa erre az ún. eszköz-

könyvtárak megjelenése egyes lakóközösségek-

ben, amelyek többnyire fizikai eszközöket, szer-

számokat kölcsönöznek tagjaiknak különféle dol-

gok előállításához vagy megjavításához. Ennek az 

ötletnek a továbbfejlesztései a maker lab-nak vagy 

hackerspace-nek nevezett helyek, melyek gomba-

módra szaporodnak néhány év óta az Egyesült 

Államokban. Ezek olyan közösségi pontok, ahol az 

emberek összejönnek és segítik egymást valami-

lyen – jellemzően műszaki vagy tudományos – 

feladat megvalósításában. Ilyen közös projekt le-

het például a világító grafitiként szétdobálható 

öntapadós LED lámpácskák készítése, de akár 

egészen bonyolult robotok összeállítása is. 

 

A civilek által végzett tudományos tevékenységek 

felkarolásával a könyvtárak új területeken segíthe-

tik a használóikat valós problémáik megoldásában 

és kapcsolatba kerülhetnek más szervezetekkel, 

melyek szintén érdekeltek az élethosszig tartó 

tanulásban és oktatásban. Sok ember azért megy 

a könyvtárba, hogy valamilyen új képességet vagy 

tudást szerezzen. A jövőben arra is használhatnák 

a könyvtárat, hogy maguk is hozzájáruljanak a 

tudományhoz. 

 
/SUOMELA, Todd – ALLARD, Suzie: Libraries as 

Centers for Science Literacy and Public Science. 

Proceedings of the 21
st

 International BOBCATSSS 

Conference, Ankara, Hacettepe University Depart-

ment of Information Management, 2014. p. 152−154./ 

http://bobcatsss2013.bobcatsss.net/proceedings.pdf  
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Kedves Kollégák! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén első alkalommal hirdet pályázatot a 

rangos Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére. A kitüntetést elnyerő intézmény a Díszoklevél mellett 2 000 000 Ft-ot 

vehet át 2015-ben, a magyar kultúra napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség keretében.  

A pályázat célja azon minősített könyvtárak elismerése, amelynek kiemelkedően magas szintű, innovatív szolgálta-

tásait a használók, a partnerek és a fenntartó sokoldalúan visszaigazolja.  

A Könyvtári Minőségi Díjat a Minősített Könyvtár címet elnyert hazai könyvtárak pályázhatják meg. A Díj vissza nem 

vonható és évente egy könyvtár nyerheti el. 

A beérkezett pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság bírálja el a benyújtott dokumentáció és a helyszíni szemle 

alapján. 

A pályázatok benyújtásának határideje:  2014. szeptember 15. 

További részletek, a pályázati felhívás és az adatlap az alábbi linken érhető el: 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iden-eloszor-lehet-

palyazni-a-konyvtari-minosegi-dijra 

Sikeres pályázást kívánunk! 

Üdvözlettel: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkárság 

Könyvtári és Levéltári Osztály 

 

Forrás: katalist@listserv.niif.hu 

http://bobcatsss2013.bobcatsss.net/proceedings.pdf
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iden-eloszor-lehet-palyazni-a-konyvtari-minosegi-dijra
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iden-eloszor-lehet-palyazni-a-konyvtari-minosegi-dijra
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30/2014. (IV. 10.) EMMI 

rendelet 

Hatályos: 2014.04.25 – 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet  

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a 

nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az 

állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-

tásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-

vény 100. § (3) bekezdés x) pontjában, valamint a 10. § 

tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 100. § (3) bekezdés o) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás-

köréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 

következőket rendelem el: 

1. Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, 

a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az 

állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatai 

1. § (1) E rendelet tartalmazza 

a) az országos múzeum és az országos szakmúzeum 

(a továbbiakban együtt: múzeum), 

b) a nemzeti könyvtár, 

c) az országos szakkönyvtár, valamint 

d) az állami egyetem könyvtára (a továbbiakban: egye-

temi könyvtár) számára a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 

alapján ellátott feladataik körében a kiemelt feladato-

kat, valamint a kiemelt feladatok ellátásának rendjét. 

(2) A múzeum a gyűjtőkörében, valamint az (1) bekez-

dés b)–d) pontja szerinti könyvtár a szakterületén ki-

emelt feladatként 

a) minőségi gyűjteményfejlesztést folytat, 

b) tudásközpontként módszertani, tudományos, szolgál-

tató és archiválási feladatokat lát el, 

c) képzési és továbbképzési tevékenységet végez, 

d) részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és 

szakmai együttműködésekben, különös tekintettel a 

határon túli magyar közösségekkel és intézményeik-

kel való együttműködésre, 

e) elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkri-

mináció csökkentését, célzott programjaival elősegíti 

a kulturális értékekhez való általános hozzáférés ja-

vítását, ennek keretében a hátrányos helyzetű terüle-

tek és csoportok felzárkózását, 

f) hozzájárul ahhoz, hogy az infokommunikációs kom-

petenciák mindenki számára hozzáférhetővé válja-

nak és ezzel csökkenjen a digitális írástudás hiánya, 

g) hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, vala-

mint 

h) részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzé-

seinek megvalósulásában. 

(3) Kiemelt feladatainak ellátásáról a múzeum éves 

szakmai munkajelentést, az (1) bekezdés b)–d) pont-

ja szerinti könyvtár beszámolót készít, amelyet leg-

később a tárgyévet követő év február 28-áig megküld 

a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: 

miniszter). 

(4) A miniszter a kiemelt feladatok ellátását a muzeoló-

giai szakfelügyelet és a könyvtári szakfelügyelet út-

ján legalább háromévente ellenőrzi. 

(5) A kiemelt feladatok ellátásához szükséges forrást az 

érintett intézmény költségvetése és a költségvetési 

bevételi előirányzaton felüli egyéb támogatási forrá-

sok biztosítják. 

2. A múzeum kiemelt feladatainak ellátása 

2. § Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti kiemelt 

feladata ellátása érdekében a múzeum tudásközpont-

ként 

a) a gyűjtemények gyarapítása, feldolgozása, valamint 

közreadása és társadalmi hasznosítása során tu-

dásátadó tevékenységet, ennek keretében mentoráló 

és tanácsadó tevékenységet végez, 

b) gyűjtőkörében a muzeológiai, illetve múzeumpeda-

gógiai, digitalizálási vagy állományvédelmi tevékeny-

ség országos szakmai kompetenciaközpontjaként 

működik, 

c) a miniszter által akkreditált képzéseket, valamint 

tanfolyamokat és szakterület-specifikus képzéseket 

szervez vagy foglalkoztatottjai ilyen képzéseken ok-

tatói tevékenységet látnak el, 

d) működteti a gyűjtőkörébe tartozó, a tudományos 

kutatás szempontjából jelentős kulturális javak or-

szágos központi szakági adattárát, 

e) a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat tartalmazó 

magángyűjteményekkel szoros együttműködést épít 

ki, közös kiállításokat és kutatási programokat valósít 

meg, valamint 

f) koordinálja a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 

digitalizálását, központi online adatbázisok kiépítését. 

3. § Az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kiemelt fel-

adata ellátása érdekében a múzeum gyűjtőkörében 
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a) tudományszervezési feladatokat lát el, 

b) szakmai konferenciákat szervez, 

c) nemzetközi partnerkapcsolatokat tart fenn, 

d) elősegíti a hungarikumok külföldi megismertetését és 

népszerűsítését, valamint 

e) kiállítási politikájával biztosítja a gyűjteményi mobili-

tás elvének való megfelelést. 

4. § Az 1. § (2) bekezdés e)–f) pontja szerinti kiemelt 

feladata ellátása érdekében a múzeum 

a) célzott programjaival elősegíti a kulturális értékekhez 

való szélesebb körű hozzáférés javítását, ennek ke-

retében a hátrányos helyzetű területek és csoportok 

felzárkózását, 

b) olyan programokat szervez, amelyek alkalmasak a 

szemléletformálásra, így jelentős mértékben hozzá-

járulnak a toleranciára neveléshez, a diszkrimináció 

csökkentéséhez, valamint 

c) képzéseivel és konferenciáival hozzájárul ahhoz, 

hogy az infokommunikációs kompetenciák mindenki 

számára hozzáférhetővé váljanak, és ezzel csökken-

jen a digitális írástudás hiánya. 

5. § Az 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kiemelt fel-

adat ellátása érdekében a múzeum 

a) részt vesz a köznevelési tartalomfejlesztésekben, 

beleértve a kerettantervi szabályozást is, továbbá a 

formális, nem formális és informális képzésekben, 

b) fogadó szervezetként részt vesz az iskolai közösségi 

szolgálat teljesítésében, valamint 

c) részt vesz az iskolai tehetséggondozás és felzárkóz-

tatás céljainak megvalósításában. 

6. § Az 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti kiemelt felada-

ta ellátása érdekében a múzeum a Nemzeti Önkéntes 

Stratégiával összhangban önkéntes programot működtet. 

3. A muzeális intézmények együttműködési 

kötelezettsége 

7. § (1) A Kultv. 37/A. § (6) bekezdése szerinti együtt-

működési kötelezettség körében az 1. § (2) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott kiemelt feladatok ellátása 

során a múzeum és a gyűjtőkörének megfelelő, a fel-

adatellátással érintett muzeális intézmény köteles 

együttműködni. 

(2) A 2. § d) pontja szerinti feladat teljesítése érdeké-

ben a muzeális intézmény a múzeum megkeresése 

esetén a gyűjteményéről és a tudományos kutatá-

sairól személyes adatot nem tartalmazó informá-

ciószolgáltatási kötelezettséggel tartozik a gyűjtőkö-

re szerinti múzeum országos központi szakági 

adattára részére. 

4. A nemzeti könyvtár kiemelt feladatainak ellátása 

8. § (1) A kiemelt feladatok ellátása érdekében a nemze-

ti könyvtár a Kultv. 60. § (1) bekezdésében meghatáro-

zott központi szolgáltatások keretében 

  1. a hozzáférhetőség széles körű biztosítása és a 

hosszú távú megőrzés érdekében digitalizálási terv 

alapján digitalizálja a gyűjteményében lévő könyv-

tári dokumentumokat, 

  2. a könyvtárak országos elektronikus tartalomkezelé-

si és elektronikus dokumentumszolgáltatási kompe-

tenciaközpontjaként működik, 

  3. a könyvtári rendszerre vonatkozóan előkészíti az 

elektronikusan előállított és a digitalizált dokumen-

tumok hozzáférhetővé tételére vonatkozó országos 

stratégiát és annak módszertani útmutatóját, 

  4. koordinálja a könyvtári dokumentumok digitalizálá-

sát, működteti a könyvtárak által megküldött elekt-

ronikus (digitalizált) dokumentumok nyilvántartását, 

gondoskodik a dokumentumok hosszú távú archi-

válásáról, a dokumentumokat a megküldő könyvtár 

által meghatározott korlátozások figyelembevételé-

vel szolgáltatja, 

  5. szervezi és koordinálja a könyvtárak együttműkö-

dését a Magyar Országos Közös Katalógus fejlesz-

tésében, meghatalmazás alapján gyakorolja az 

adatbázis előállítói jogokat, 

  6. részt vesz a nemzeti névtér létrehozásában és 

koordinálja a közgyűjtemények részvételét a fej-

lesztésében, 

  7. a könyvtárakkal együttműködve koordinálja a 

könyvtári szabványok, szabályzatok és ajánlások 

előkészítését, 

  8. szervezi és koordinálja az országos szakkönyvtárak 

és egyetemi könyvtárak részvételét a humántudo-

mányi tanulmányok és cikkek adatbázisának fej-

lesztésében, 

  9. szervezi a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár és az or-

szágos szakkönyvtárak együttműködését a nemzeti 

bibliográfia teljessé tétele, a nemzeti adatcsere 

formátum kialakítása és a használatához szüksé-

ges útmutató elkészítése érdekében, 

10. lehetővé teszi a nemzeti bibliográfiai leírások díj-

mentes felhasználását a könyvtárak számára, 

11. kidolgozza a kulturális örökség részét képező ma-

gyar internet oldalak archiválásának szakmai kon-

cepcióját, és előkészíti annak működtetését, 

12. a muzeális könyvtári dokumentumok országos nyil-

vántartásának működtetése érdekében koordinálja 

az abban résztvevő könyvtárak tevékenységét, 

13. az országos szakkönyvtárakkal és az egyetemi 

könyvtárakkal együttműködve részt vesz a közne-

velési elektronikus tartalomfejlesztésben, a formá-

lis, nem formális és informális képzésekben, 

14. fogadó szervezetként lehetőséget biztosít a tanulók 

számára a közösségi szolgálat teljesítéséhez, 

15. részt vesz az iskolai tehetséggondozás és felzárkó-

zás céljainak megvalósításában, 

16. együttműködik a határon túli könyvtárakkal a ma-

gyar vonatkozású könyvtári dokumentumok cseréje 

és hozzáférhetővé tétele, valamint a digitalizálási 

tevékenység összehangolása érdekében, 

17. együttműködik a nemzetiségek anyanyelvű könyv-

tári ellátását koordináló országos szakkönyvtárral, 

valamint 

18. részt vesz nemzetközi szakmai programokban, fej-

lesztésekben, kiemelten az Europeana hazai aggre-

gációjában. 
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(2) A kiemelt feladatok ellátása érdekében a nemzeti 

könyvtár a Kultv. 61. § (4) bekezdése szerinti alap-

feladatai keretében 

a) gondoskodik az archivált könyvtári dokumentumok 

megfelelő őrzéséről, védelméről, beleértve a megfe-

lelő tárolás, megelőző állományvédelem, szakszerű 

karbantartás, könyvkötészet, konzerválás és restau-

rálás, állományvédelmi mikrofilmezés és elektronikus 

másolatkészítés (digitalizálás) feladatait, 

b) az Országos Dokumentumellátási Rendszerhez 

kapcsolódva működteti az országos elektronikus do-

kumentumküldő rendszert, amelynek keretében 

ba) szolgáltatja a szerzői jog által védett művek 

elektronikus változatát, 

bb) figyelembe veszi a könyvtárak által megküldött 

elektronikus dokumentumok szolgáltatására vo-

natkozó korlátozásokat, valamint 

bc) a könyvtárak helyett – megállapodás alapján – 

végzi az elektronikus dokumentumküldés lebo-

nyolítását, 

c) elektronikus könyvtárat működtet, internetes tarta-

lomszolgáltatást végez, internetes referenszszolgál-

tatást működtet, 

d) a magyar irodalomtudomány, a magyar nyelvtudo-

mány, a magyar történettudomány, a könyvtörténet 

és a könyvtártudomány területén ellátja az országos 

szakkönyvtári feladatokat, valamint 

e) a kötelespéldányok alapján statisztikai adatokat 

szolgáltat a könyvkiadásról. 

(3) A kiemelt feladatok ellátása érdekében a nemzeti 

könyvtár szervezeti egységeként működő Könyvtári 

Intézet a Kultv. 60. § (3) bekezdése szerinti szakmai 

szolgáltatások keretében 

a) elemzéseket, kutatásokat végez a könyvtárak műkö-

dése, használata, története, a könyvtári rendszer mű-

ködése, az országos szakkönyvtári feladatok, valamint 

az olvasási kultúra fejlesztése vonatkozásában, 

b) a könyvtárakat átfogóan érintő projekteket tervez, 

szervez, bonyolít le, továbbá pályázati tanácsokat ad 

a könyvtárak számára, 

c) országos könyvtári portált és országos könyvtári prog-

ram- és rendezvénykereső szolgáltatást működtet, 

d) szakképzési és továbbképzési tanfolyamokat akkre-

ditáltat és szervez, továbbá ellátja a vizsgaszervezé-

si feladatokat, 

e) koordinálja a könyvtárosképző helyek együttműkö-

dését, 

f) szakmai támogatást nyújt a határon túli magyar 

könyvtárosok anyanyelvű képzéséhez, továbbképzé-

séhez, valamint 

g) szakmai irányelvek, normatívák és módszertani 

ajánlások kidolgozását szervezi és végzi. 

5. Az országos szakkönyvtár és az egyetemi 

könyvtár kiemelt feladatainak ellátása 

9. § (1) Az országos szakkönyvtár és az egyetemi 

könyvtár a kiemelt feladatai ellátása érdekében a Kultv. 

63. § (1) bekezdése szerinti feladatai keretében 

a) részt vesz a szakterületi információellátás szervezé-

sében, az elektronikus információszolgáltatás bizto-

sításában, 

b) segítséget nyújt a kutatóknak a nyílt hozzáférés 

követelményeinek való megfeleléshez, 

c) elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elter-

jedését, 

d) elősegíti a tudományos információk (publikációk és 

adatok) tárolására és megosztására alkalmas, hazai 

és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra 

fejlesztését, valamint 

e) részt vesz a hazai tudományos tevékenység ered-

ményeinek elektronikus formában történő hozzáfér-

hetővé tételében, amely kiterjed 

ea) a kutatás eredményeként születő közlemények, 

publikációk nyilvántartására, továbbá 

eb) a nyílt és korlátozott hozzáférésű elektronikus 

és nyomtatott publikációk gyűjtésére, számba-

vételére, jogszerű megőrzésére és szolgáltatá-

sának biztosítására. 

(2) Kiemelt feladataik ellátása érdekében szakterület-

ükön az országos szakkönyvtár és – a felsőoktatási 

képzéshez és kutatáshoz kapcsolódó feladatai ellátása 

során – az egyetemi könyvtár a Kultv. 63. § (4) bekez-

dése szerinti alapfeladatai körében 

  1. gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar 

és nemzetközi szakirodalmát, 

  2. szakterületén hazai és nemzetközi szak- és tudo-

mányos adatbázisok előfizetésével biztosítja a 

szaktájékoztatást és a dokumentumszolgáltatást, 

  3. megőrzi a számára átadott kötelespéldányokat, 

  4. elvégzi a beszerzett könyvtári dokumentumok tar-

talmi feltárását, szakbibliográfiai számbavételét és 

biztosítja a leírások országos használatát, 

  5. a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdeké-

ben figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által meg-

határozott feltárási követelményrendszert és törek-

szik a bibliográfiai leírás párhuzamosságának ki-

küszöbölésére, 

  6. elektronikus könyvtári dokumentumot készít (digitali-

zál), amelynek elektronikus másolatát – a használa-

tára vonatkozó korlátozások meghatározásával –, 

továbbá az azonosításához szükséges metaadatokat 

nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti 

könyvtárnak, 

  7. az adatbázis előállítójával kötött megállapodás alap-

ján részt vesz a magyar szakfolyóiratok analitikus 

szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázi-

sának építésében, ennek során az országos rend-

szerrel kompatibilis adatcsere formátumot alkalmaz, 

  8. a nemzeti könyvtár által meghatározott adatcsere 

formátumot alkalmazva részt vesz az országos 

gyűjtőkörű cikkadatbázis építésében, 

  9. részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs progra-

mokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben, ha-

zai és nemzetközi tudományos együttműködések-

ben, a tudományos kutatás értékelésében, a biblio-

metriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a 

tudományos információk elektronikus szolgáltatá-

sában, 
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10. részt vesz a nyílt hozzáférésű repozitóriumok orszá-

gos infrastrukturális hálózatának kialakításában és 

üzemeltetésében, rekordjait nemzetközileg szabvá-

nyos csereformátumban hozzáférhetővé teszi, 

11. szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít, 

12. szakterületi kompetenciaközpontként működik, 

13. részt vesz nemzetközi adatbázisok építésében, 

fejlesztésében, 

14. tanácsadással és koordinációs tevékenységgel 

segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak 

szolgáltatásait, 

15. gyakorló helyként részt vesz a könyvtárosképző 

intézmények oktatási tevékenységében, 

16. részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzé-

sében és iskolarendszeren kívüli képzésében, elő-

segíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát, 

17. a használóknak felkészítő programokat szervez, 

18. fogadó szervezetként lehetőséget biztosít a tanulók 

számára a közösségi szolgálat teljesítéséhez, va-

lamint 

19. részt vesz a tehetséggondozás és felzárkóztatás 

céljainak megvalósításában. 

(3) A kiemelt feladatok ellátása érdekében a nemzeti 

gyűjtőkörű könyvtár az egyetemi könyvtár számára 

az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tevékeny-

ségeken túl 

a) gyűjti, őrzi és feltárja a hozzá érkező kötelespéldá-

nyokat, 

b) a nemzeti könyvtárral kötött megállapodás alapján 

gyűjti, archiválja és szolgáltatja a termékinformációs 

kötelespéldányokat, 

c) archiválja az elektronikus kötelespéldányok egy 

másolatát, 

d) a nemzeti könyvtárral együttműködve gondoskodik 

az archivált könyvtári dokumentumok megőrzéséről, 

e) a nemzeti könyvtárral együttműködve fejleszti a 

könyvtári dokumentumok országos lelőhely-

nyilvántartásának adatbázisát, 

f) az Országos Dokumentumellátási Rendszer elektro-

nikus szolgáltató központi feladatainak ellátása során 

együttműködik a nemzeti könyvtárral, 

g) együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos 

tartalmi feltárási rendszer kialakításában, 

h) részt vesz a tudományos kutatás eredményeinek 

nyílt hozzáférését biztosító tevékenység koordinálá-

sában, valamint 

i) részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében. 

6. A gyűjtőköri szabályzat 

10. § (1) A nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár 

és az egyetemi könyvtár kiemelt feladatait a fenntartó 

által meghatározott szakterületen, a szakterületnek 

megfelelő gyűjtőkörben látja el. A szakterületnek megfe-

lelő gyűjtőkört a könyvtár tevékenységét szabályozó 

szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező 

gyűjtőköri szabályzatban kell meghatározni. 

(2) A gyűjtőköri szabályzat tartalmazza: 

a) a szakterületi témákat és dokumentumtípusokat, 

amelyeket a könyvtár archiválási céllal gyűjt, 

b) a gyűjteményfejlesztés részletes tartalmi szempontjait, 

c) a beszerzett dokumentumok megőrzési szabályait, 

valamint 

d) az állományból történő törlés szakmai szempontjait. 

(3) A gyűjtőköri szabályzatot az e rendeletben foglalt 

feladatok ellátásának összehangolása érdekében a 

fenntartó a jóváhagyását megelőzően előzetes vé-

leményezésre megküldi a miniszternek. 

7. A nyilvános könyvtárak együttműködési 

kötelezettsége 

11. § (1) A kiemelt feladatok megvalósítása érdekében a 

nyilvános könyvtárak kötelesek együttműködni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése 

során a nyilvános könyvtár 

a) az elektronikus katalógusa építése során törekszik 

az online hozzáférhető bibliográfiai leírások, különö-

sen a nemzeti bibliográfia és a Magyar Országos 

Közös Katalógus felhasználására, 

b) az általa készített elektronikus könyvtári dokumen-

tum másolatát archiválás céljából beküldi a nemzeti 

könyvtárnak – ennek során a használatra vonatkozó 

korlátozásokat határozhat meg –, továbbá 

c) az általa készített elektronikus dokumentumok előírt 

metaadatait megküldi a 8. § (1) bekezdés 4. pontja 

szerinti nyilvántartás számára, valamint 

d) együttműködik a köznevelés eredményességét szol-

gáló könyvtári feladatok megvalósításában. 

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak a nem 

nyilvános könyvtárakra is vonatkoznak. 

8. Záró rendelkezések 

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon 

lép hatályba. 

(2) A nemzeti könyvtár felé a 9. § (2) bekezdés 6. pontja 

alapján, valamint a 11. § (2) bekezdés b) és c) pontja 

alapján fennálló megküldési kötelezettséget 2015. január 

1-jétől kell teljesíteni. 

13. § A 10. § szerinti gyűjtőköri szabályzatot első alka-

lommal az e rendelet hatálybalépését követő 8 hónapon 

belül kell a miniszter részére megküldeni. 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 

A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekinte-

tében a Közlönykiadó minden jogot fenntart! 

 

/http:www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK

14053.pdf/ 

(F.I.) 
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Vajda Erik 

1930–2014 

 
„…ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok kulcsszerepét…” 

 

Beszélgetés a 70 éves Vajda Erikkel 
 
– My way is to begin with the beginning – szokta volt mondani lord Byron. Kezdjük tehát mi is az elején! Arra kérlek, szólj 
gyökereidről, indíttatásodról! 
 

– Azt hiszem, nagyon szerencsés ember vagyok az indíttatásomat illetően. Apám kettős végzettségű volt, jogász és botani-
kus–biológus, az egyiket Magyarországon, a másikat Németországban végezte. Botanikus volt és ügyvéd, méghozzá sikeres 
és jól kereső ügyvéd. Botanikusként elsősorban a növénytársulásokkal, cönológiával foglalkozott, és mivel ezt nem lehetett a 

hagyományos módon, préselt növényekkel dokumentálni, fényképezni kezdett. Így derült ki, hogy művészi tehetsége is van, 
fotóművész lett, később a Magyar Fotóművész Szövetség elnöke. Ügyvédi munkájáról talán csak annyit, hogy neki sikerült 

“hazahoznia” a Bartók-hagyaték (jogdíjak) itt élő örökösöket illető nagy részét. De igazi polihisztor volt, méghozzá nemcsak 

sokrétű-sokirányú érdeklődéssel, de mélyre hatolóan foglalkozva olyan területekkel is, mint a filozófia, a politika, a közgazda-
ságtan, a pszichológia stb. Több nyelven beszélt, nagy zeneértő volt, művészetrajongó… Szóval igazi polihisztor. Anyám 
festőművész volt, nagyon tehetséges posztimpresszionista festő. Gyenge idegzetű, rendkívül érzékeny és ennek következté-

ben sokat adni képes ember. A bátyámat kezdettől a természettudományok érdekelték, apámnak ezt a “vonalát” folytatta. 
Vegyész lett, kandidátus, docens stb. A család nagyon sok nyelven beszélt, az angol, német, francia mintegy a minimumnak 
számított. Ehhez képest én le is maradtam, hisz franciául csak gyengén tudok. Viszont oroszul csak én tanultam meg a csa-

ládból, apám épp csak annyira, amennyire az első világháborús hadifogságban ragadt rá. 
 
Kultúrát árasztott a családi légkör, amely telítve volt zenével, képzőművészettel (nemcsak anyám képei révén, de a rengeteg 

reprodukciós gyűjtemény okán is), apám politikai, jogfilozófiai gondolataival/elképzeléseivel, Rathenaut mint a jövő Európa 
letéteményesét aposztrofáló koncepcióival. Ehhez járult még az én aktív és passzív irodalmi terelgetésem. Hatalmas könyvtá-
runk volt, és mindent olvashattam, amit csak akartam, de jóindulatú tanácsokat is kaptam apámtól: ezt vagy azt kézbe vehet-

néd, arra talán ráérsz még, stb. Olvasottságomat, amely – szeretném remélni – nem csekély (legfeljebb csak a moderneket 
illetően), túlnyomórészt tizennyolc–huszonkétéves koromban szereztem meg az apai házban. 
 

A másik életre szóló indíttatást az iskola adta. A budapesti református gimnáziumba jártam, a híres Lónyayba, ebbe a nagy-
szerű iskolába. Természetesen egyházi iskola volt, egyházilag kötött, mint voltam én is abban az időben. Református vagyok. 
De jellemezte a Lónyayt egy, a legjobb protestáns hagyományokat követő liberalizmus és alkotó szellem is. Ezt a nevelést 

adta az iskola, ezt az osztálytársak, ezt az egész környezet. Szóval szerencsés volt az indíttatásom. A kultúra szinte minden  
ágában intenzív eligazítást, útmutatást kaptam volna akkor is, ha magam nem törekedtem volna erre, de hát – persze – töre-
kedtem is. Ez nem az én érdemem, ez rendkívüli szerencse. Nemcsak megbízható, de alkotásra ingerlő örökséget kaptam 

családomtól is, az iskolámtól is. 
 
– Pályakezdésed hosszú ideig elhúzódott, 1956 után évekig szó szerint a mélyben voltál. Hogyan történt mindez?  

 
– Nehéz lesz a bajokról – a személyes tragédiákon kívül – úgy szólni, hogy ne derüljön ki belőle “a jó, mit ott találtam az 
úton”. No meg a bajok és következményeik leírásakor kénytelen vagyok kisebb önéletrajzi töredéket is adni. 

 
Kezdjük azzal, ami a legjelentéktelenebb: A tragédiák és bajok súlya mellett eltörpül, de könyvtáros/tájékoztató szakmai 
életemben többször, kétszer súlyosan is kerültem szembe főnöki szintű kisszerűséggel, politikai elfogultsággal, hozzá nem 

értéssel és ostobasággal, ami általában hidegre tevésemmel is együtt járt. Szerencsére “keljfeljancsi” természetem van, meg 
amikor az itt személyesen nem említendő urak és hölgyek mellőztek vagy mellőzni próbáltak, akkor már túl mélyen benne 
voltam a hazai és nemzetközi szakmai életben ahhoz, hogy teljesen félre lehessen tenni. 

Pályakezdésem egyébként egyáltalán nem húzódott el, csak éppen nem könyvtárosi pályakezdés volt. 25 éves koromban – 
mint három éve végzett agrárközgazdász – 25 állami gazdaság gazdálkodási, pénzügyi, jövedelmezőségi (bizony, már akkor 
eszünkbe jutott ez a szó) dolgaiért voltam felelős. És-ha hiszik a könyvtáros kollégák, ha nem – azt is szerettem, sőt később 

sok hasznát vettem már e szakmában, gazdasági emberekkel vívott csatákban vagy nekik nyújtott szakmai segítségben.  
 
Ami viszont könyvtárosi pályakezdésemet illeti, az nemcsak elhúzódott, hanem véletlenszerű is volt. Ennek előzménye 1956 

és azt követő sorsom. Bár amit tettem a forradalomban, illetve inkább közvetlenül utána, azt- hála Istennek-nem tudták, (röp-
cédulázás, stb.), de mindenféle hülye vádponttal lecsuktak, aztán-igen pocsék egy hónap után (aminek az elejét szó szerint a 
mélyben, a nyíregyházi volt ÁVH épület pincéjében töltöttem) – Kistarcsára internáltak, de megjártam más “gyógyhelyeket” is. 

Nem szeretnék részletekbe menni, talán csak annyit, hogy akkor rájöttem: a legrosszabb is jobbra fordítható. Akaraterőből, 
humanizmusból, a magam baját a mások bajával való törődés útján feledni tudásból sok évtizedig, remélem máig tartó lecké-
vé tudtam változtatni a „mélységet”. 

 
Utána fel sem merült, hogy valamirevaló szellemi munkára – 1957 vége felé, szabadulásomkor – felvegyenek. Így fizikai 
munkás lettem, hőszigetelők mellett segítő, majd hőszigetelő, majd három műszakban dolgozó gépmunkás, utóbb anyag-



TMT 61. évf. 2014. 5. sz. 

205 

mozgató. Jó erőben voltam, és így maradhatósan kerestem, no meg maszek hőszigetelőnél is dolgoztam a szabad műsza-
komban, utóbb meg fordítottam is. Végül 1960-ban volt osztálytársaim és egyetemi kollégáim unszolására mondtam, hogy ha 

tudnak állást. szóljanak. Így lettem szakkönyvtáros és szaktájékoztató a Lőrinci Fonóipar nevű vállalatnál. És ezzel “felmerül-
tem a mélységből”, aminek bejárásából sok emberi hasznot húztam. 
 

– Hogyan és miért lettél végül is könyvtáros? 
 
– Azt hiszem, hogy ha valakinek a szellemi energiáit évekig lefojtják, akkor szinte függetlenül a munkaterületétől jó teljesít-

ményekre lesz képes. E szempontból a könyvtárosi munka különösen testhezálló volt, mert zsenge ifjúkorom óta az emberi 
kommunikáció elvi és gyakorlati szerelmese voltam-és ez örök szerelem. 
 

Amikor könyvtárosi/szaktájékoztatói állást kaptam, nem voltam könyvtáros, csak könyvtárlátogató ember, de gyorsan felfog-
tam, hogy mire van szüksége a felhasználóknak, az én akkori esetemben a műszaki szakembereknek. Tudtam, hogy hiába 
tanulom meg a könyvtárosságot és a tájékoztatást, ha nem értek ahhoz, amiről tájékoztatnom kell. Ezért megtanultam a 

fonástechnológiát és ami még ehhez kellett. Emellett hamar elmentem az akkori OMKDK-ba könyvtárosságot tanulni, és még 
a formális tanfolyamok előtt tanultam Balázs Sanyitól egy csomót. Utána szakkönyvtárosi tanfolyam, aztán a Polzovics Iván 
féle felsőfokú dokumentalista képző tanfolyam és- amellett, hogy rendbe tettem a könyvtárat-hamarosan létrehoztam egy új 

tercier tájékoztatási rendszert az üzemben. Erre felfigyeltek a “hálózatosok”, kivált amikor megnyertem leírásával (ez lett 
később első monografikus publikációm) a MTESZ éves szakmai pályázatát. Később kidolgoztam egy tervet a textilipari szak-
mai tájékoztatás egészére is, de a nagyvállalati összevonás után senki sem figyelt oda többé a tájékoztatásra. 

 
Így hallgattam a hívó szóra, és elmentem az OMKDK-ba, ahol referenszes (ha úgy tetszik: tájékoztató könyvtáros) lettem, ami 
nagyszerű iskola, ha nyitott szemmel és szívvel csinálod. Aztán állománygyarapító lettem, majd Lázár Péter mellé kerültem, 

aki mind mesteremként, mind pályám segítőjeként olyan nagyon fontos volt nekem, mint amilyen fontos volt a hazai szaktájé-
koztatás egész történetében. 
 

Szégyen de való: a mai napig nincs formális könyvtárosi képesítésem. Amikor a hathónapos és a két és fél éves műszaki 
könyvtárosi tanfolyamok között különbözeti vizsgát lehetett volna letenni, már vizsgáztattam. Amikor elvégezhettem volna a 
„posztgraduális” szakinformációs tanfolyamot, már tanítottam ezen a tanfolyamon. Így hát nincs papírom. Az akkori könyvtári 

osztálytól kaptam egy levelet. amely szerint “honoris causa” elismerik felsőfokú könyvtárosi végzettségemet. ami nagyon szép 
volt tőlük, de köztünk szólva erre nem voltjoguk. Mindezzel nem azt mondom, hogy mellőzhető a formális képzés. Helyzetem 
viszont adott volt, így hát sokat olvastam és – nagyszerű szakemberekkel, az említetteken kívül mindenek előtt Sebestyén 

Gézával – dolgozhattam. A szabványosítási és információkereső rendszerekkel kapcsolatos munkák során olyan kitűnősé-
gekkel dolgozhattam együtt és olyanoktól tanulhattam, mint – elnézést, hogy csak kettejüket említem – Fügedi Pétemé, Ung-
váry Rudolf. Utána a nemzetközi munkában Dorothy Andersontól, Henriette Avramtól (a MARC nagyanyja) és másoktól, 

akikkel együtt dolgozni sok tanfolyammal felért. Végül mestereim a bírálni és segíteni kész tanítványok és kollégák is. Egyikü-
ket sem említem név szerint, hiszen sokan voltak és vannak. 
 

Hát ilyen az én – korántsem követendő vagy követhető – szakmai történetem. 
 
– Súlyos magánéleti tragédiák is kísértek utadon. Szólnál ezekről is? 

 
– Magánéletbeli tragédiáim talán nem is tartoznának ide, ha elvesztett, drága fiam, Vajda Gábor nem lett volna könyvtáros, az 
OSZK fiatal, munkatársai által joggal becsült és szeretett főosztályvezető-helyettese. Ha “keljfeljancsi” természetemet örökli, 

ma már alighanem engem említenének úgy, hogy az ő apja vagyok, amint akkoriban – sajnos – gyakran említették, hogy az 
én fiam. Mikor Gábor meghalt, feleségem, 16 éves korunk óta szerető társam már halálos beteg volt, és négy hónappal Gá-
bor halála után ő is meghalt. Mindezt túlélni nem volt könnyű. 

 
Az UNIDO-nak, az ENSZ iparfejlesztési szervezetének első, fejlődő országba – Nigériába – szólító meghívását azért fogad-
tam el, mert úgy éreztem, hogy túlélésemhez kemény kihívásra van szükségem. 

Az élet persze azóta is produkált bajokat, nehézségeket, de nem olyan súlyúakat, hogy ezekhez mérhetőek lennének. 
 
– Mint könyvtárost a szakma régről és közelről ismer, annál is inkább, mivel számos esetben/poszton kiemelkedőt nyújtottál. 

Te magad mit tartasz munkásságodban igazán jelentősnek, mire vagy büszke eddigi pályádon elért eredményeid, sikereid 
közül leginkább? Hogyan értékeled eddigi pályafutásodat? 
 

– Talán könyvtári és – ne felejtsük el, hogy szakmai életem legnagyobb részében szakirodalmi tájékoztatási irányultságú 
voltam, ha mindig ellenkeztem is azokkal, akik a két (?) területet szét akarták választani vagy éppenséggel szembe akarták 
állítani – tehát könyvtári és tájékoztatási munkásságom legáltalánosabb jellemzője az, hogy részben önszántamból, részben 

körülményeim folytán a szakma nagyon sok részterületét műveltem aktívan, ha szabad mondani: az átlagosnál mélyebben. 
Amikor bekerültem a szakma nemzetközi életébe – mint annyi mindent, ezt is Lázár Péternek köszönhettem – a későbbi 
tudásom fő forrását jelentő, nem egyszer világhírű szakmai személyiségek mindig azon csodálkoztak, hogy miként lehetek 

több területen is “specialista”. A nagy és gazdag országokban ugyanis jellemző az egy-egy területen utolérhetetlen tudással 
és – gyakran – invencióval rendelkező alkotó, de sokkal kevesebben vannak, akik “áttekintését vágyják az egésznek” (vagy 
legalább jelentős részének). El is mondtam nekik, hogy egy kicsiny és szakemberekben sem a nagy országokhoz mérhető 
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potenciállal bíró országban az ember rákényszerül, hogy a szakma több területét művelje az átlagosnál mélyebben. Hát én is 
erre “kényszerültem”, és ezért sem könnyű a válasz. 

 
Ha mégis választanom kell, azt hiszem, hogy a – napjainkban még inkább felértékelődő és egyben oktatási szempontból is 
nélkülözhetetlen – tájékoztatási és könyvtári szabványosítás, az információs rendszerek (és ezen belül is kiemelten az infor-

mációkereső rendszerek) és szolgáltatások szervezése/fejlesztése, a tájékoztatási-könyvtári együttműködés ösztönzése és 
szervezése, a gépesítés/automatizálás mindenkori eredményeinek gyakorlati hasznosítása és az oktatás területén hagyhat 
leginkább maradandó nyomokat az, amit tettem/tenni igyekeztem, akár itthon, akár nemzetközileg, akár néhány külföldi or-

szágban, ahol volt szerencsém dolgozni. És azért megemlíteném a szakmai közéletben – mindenek előtt a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületében (korántsem csak elnökként, hanem például az egész egyesületi létet forradalmasító Műszaki Könyvtá-
ros Szekció alapító elnökeként) végzett munkámat. A pálya csúcsait – ha vannak – persze sohasem az képes igazán objektí-

ven értékelni, akinek a pályájáról szó van. 
 
– A mai magyar könyvtárügyről kevesen tudhatnak nálad többet, hisz igen sok oldalról, látószögből tekintettél rá. Milyennek 

látod ezt a könyvtárügyet? Mik az erősségei, mik a gyengéi, merrefelé tart? És merre vinnéd Te, ha ez egyedül rajtad állna?  
 
– Nem könnyű okosan beszélni a magyar könyvtárügyről általában. Ebben a könyvtárügyben egymás mellett vannak jelen a – 

korántsem optimális helyzetben gyorsan fejlődő, a nemzetközi fejlődéssel az anyagiak okozta korlátok ellenére is lépést tartó 
szak- és felsőoktatási könyvtárak, a hagyományos értékeik megőrzése mellett új irányokban is fejlődő közkönyvtárak és a 
másik oldalról az anyagi nehézségeikkel megbirkózni nem tudó, a fenntartóik által elhanyagolt és – valljuk meg időnként a 

gyenge könyvtárosi felkészültség súlya alatt is ingataggá váló kisebb-nagyobb könyvtárak. 
 
Egészében mégis azt mondanám – nem a nemzetközi összehasonlítás tükrében, mert erre sem a sokkal jobb helyzetben 

lévő erősekkel való összehasonlítás, sem a fejlődő országok gyakran gyermekcipőkben járó könyvtáraival való összehasonlí-
tás nem ad támpontot -, hogy a magyar könyvtárügy jelentős része eddig derekasan állja a kor, az információs társadalomhoz 
való közeledés kihívásait. Ez – a képzés színvonalát (tisztelet a kivételnek) ismerve – különösen számottevő eredmény. 

Sajnos azonban a társadalom átlagának jóllakottsága nem vigasz az éhen halónak. 
 
A törvény keretekben és anyagilag sokat segített. Sajnálatos azonban, hogy törvényileg garantált pénzeszközök illannak el, 

mások pedig – a pályázati rendszer áldásai melletti átkai következtében – nem koncepciózusan használtatnak fel. 
 
Merre vinném a könyvtárügyet, ha egyedül rajtam állna? Ezt úgy értsem, hogy korlátlan anyagi forrásokkal is rendelkeznék? 

Egyrészt – és ez (akár a többi) nem, vagy nem csak pénztől függ – megkísérelném méltó és jövőt ígérő színvonalra emelni a 
képzést, és felszámolnám a néhol talán formálisan törvényes, de megfelelő akkreditáció híján burjánzó “zugképzést”. Ennek 
másik oldalaként rendezném a könyvtárosok (különösen az alsó és középszint) tarthatatlan bérhelyzetét. Nem általános 40%-

kal, hanem a béralapok legalább 40%-os emelését követő differenciált béremeléssel. Másodsorban – tudom, még korlátlan 
eszközök birtokában is csaknem reménytelen igyekezet – igyekeznék átgondoltabbá, az “ő is kapjon valamit” és hasonló 
“elvek” helyett a világos fejlesztési koncepciót szolgáló célokat finanszírozóvá tenni a fejlesztési összegek juttatását. Fokozott 

törvényi és végrehajtási kényszerhelyzetbe hoznám az állami és önkormányzati könyvtárfenntartókat. 
 
Egyszóval: arra törekednék, hogy a szakkönyvtárak a szakinformációs igényeket a teljes elektronikus és hagyományos for-

ráskészletből a legjobb európai vagy amerikai szinten szolgálják ki, a közkönyvtárak pedig hagyományaik megőrzése és a 
kultúra közvetítése mellett váljanak területük információs központjaivá. 
 

Csak az a kár, hogy nincs pénzem, nincs hatalmam és öreg vagyok. 
 
– Mik a tanulságai a nemzetközi terepen és a fejlődő országokban végzett munkádnak? 

 
– Nemzetközi szervezetekben végzett munkám nem kizárólag, de elsősorban a nemzetközi szabványosításra terjedt ki. Ez 
még az IFLA-ra is vonatkozik, amelyet- akár mint a Tudományos és Műszaki Könyvtárak Szekciójának társalapítója, alaku-

láskori, első titkára, majd elnöke, akár mint az IFLA konferenciák és közgyűlések résztvevője – valaha, és sokak számára ma 
is, elsősorban tapasztalatcsere-fórumnak és nemzetközi könyvtárpolitikai szervezetnek tartottam, de olyannak, amely egyre 
több nemzetközi, szabványosítási jellegű projektnek is letéteményese. Különösen igaz persze az ISO-ra és annak a mi terüle-

tünkkel foglalkozó 46. sz. műszaki bizottságára, és igaz volt a sajnálatosan meggyengült, a mi szakmánk számára jelentős 
pozícióit vesztő Unescora, amelynek sokrétű munkát végeztem, például az UNISIST-program nemzetközi tanácsadó bizott-
ságának tagjaként, a “Unisist Guide to standards for informations handling” (UNISIST útmutató az információkezelés szabvá-

nyaihoz) összeállítójaként, az adatcsere-formátumokkal foglalkozó nemzetközi munkacsoport tagjaként, nemzetközi tanfo-
lyamok oktatójaként. A fő tanulság: a fejlődés gyorsulásával és a nagy cégek és rendszerek de facto szabványalkotó világá-
ban egyre nehezebbé válik, de mégsem nélkülözhető a nemzetközi konszenzuson alapuló szabványosítás, amely – szeren-

csére – szinte minden könyvtári szakterületre kihat, és mindegyiken mélyreható szakértelmet igényel. 
 
Ami a fejlődő országokban az UNIDO megbízásából végzett munkámat illeti, a fő tanulság kettős (persze csak azon orszá-

gokból ítélve, ahol dolgoztam): 
A legtöbb fejlődő ország nehézkes – és emellett gyakran korrupt – állami intézményeivel és – különösen – közigazgatási 
szerveivel csak nagyon lassan lehet eredményesen előrehaladni. A magánszektorra alapozott projekteket viszont a magán-

cégek többnyire elterelik az eredeti ipari, technológiai, gazdasági és piaci információs céloktól, és ehelyett a nemzetközileg 
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kapott infrastruktúrát a legtöbb profitot ígérő információs vállalkozásokba fektetik (pl. internetszolgáltatás, alap-és középfokú 
számítástechnikai képzés stb.). Igaz, ez az utóbbi tapasztalatom egyetlen projektre épül, általában állami szervek voltak a 

partnerek. 
A fejlődő országokban működő könyvtárak gyakran fejletlenek, és a könyvtári tevékenységtől teljesen idegen a korszerű 
információszolgáltatás. Még érdeklődővé sem nagyon tudtam tenni a működő (általában nemzeti és egyidejűleg közművelő-

dési) könyvtárakat az információs projektekben. Persze ez alól van kivétel, de – gondolom – most nem az a feladatom, hogy 
országonkénti bizonyítványosztást tartsak. Az azonban biztos, hogy e munkámnak (a fejlődő országokban végzett oktatáson 
kívül) nem sok kifejezetten könyvtári foganatja volt. 

 
– Te, aki szinte féltucat nyelven tudsz kommunikálni, akit szenvedélyesen érdekel a világ, nyilvánvalóan nem a könyvtárügy 
szűk kreclijéből tekintesz a világfolyamatokra, trendekre, hanem inkább fordítva. E folyamatok felől a könyvtárügyre (is). Ily 

módon az átlagostól, közismerttől eltérő, egészen más kép tárul eléd. Milyen az? Olyasmikre gondolok – csak példaként – 
mint a globalizáció és a könyvtárügy kapcsolata stb. 
 

– Nem hiszem, hogy bármi különösen bölcset tudnék erről mondani. Talán – első közelítésben a globalizációra szűkítve a 
témát – annyit azért mondanék, hogy a globalizáció nem egyszerűen egy jelenség, amit lehet szeretni és utáln i, ami ellen 
lehet tiltakozni. Óh, nem! A globalizáció megállíthatatlan folyamat, az évezred technológiájának és gazdaságának nincs más 

alternatívája. Az ellen viszont a legkülönbözőbb kulturális eszközökkel, így könyvtári eszközökkel is lehet és kell küzdeni, 
hogy a globalizáció – ahogy azt sokan beállítják és aminek számos jele van egyet jelentsen a sekélyes, a talmi uralmával, a 
híg vacak kultúráját mindennapi löncsként fogyasztó társadalommá alakulással. És itt mérhetetlenül nagy a könyvtárak fe l-

adata, majdnem akkora, mint az oktatásé és – gondolom azt se furcsállod olvasó, hogy ez idekerül – a szülőké. 
 
Amit még e kérdés kapcsán lényegesnek tartok, az, hogy az információs társadalom hajnala nemcsak agyonkoptatott szlo-

gen, hanem kegyetlen erejű valóság. Megvalósulásának-és hazai megvalósulásának-mikéntjén rengeteg múlik, mégpedig az 
emberek (ha tetszik a nemzet) sorsát mélységesen érintő fejlődés iránya. Ennek tudata az agyakban – a könyvtáros agyak 
sem kivétel – nem nagyon dolgoztatott fel, legfeljebb egy jelszóval többet jelent. Jó lenne ha ezen mielőbb – még nem a 

mindenről elkéső vesztes helyzetéből – tudnánk változtatni. És ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok 
kulcsszerepét ebben is. 
 

– Aki rólad keveset vagy szinte semmit sem tud, az is tudja, hogy a modern (könyvtári) technikáknak és metodikáknak hazai 
szakértői, mesterei közé tartoztál és folyamatosan tartozol, lépést tartva a számítógépesítés, elektronizáció, digitalizáció (stb.) 
új meg új fiorituráival. Sokkal kevésbé tudott, de nem egy megnyilatkozásodból adatolható, hogy számodra a technika, a profi 

szaktudás nem minden. Tán csak sine qua non. Szólj hát kérlek a másik oldalról, a hivatásról, küldetésről, az értelmiségi 

hozzáállásról, a szolgálat, szolgáltatás etikájáról is. Annál is inkább, mivel ezekről a kérdésekről sok lilaság, érzelmes fecse-
gés van forgalomban. Te pedig a keményebb állásfoglalások, meghatározások, tendenciakijelölések embere, híve vagy. 

 
– Egyrészt: a technika, a profi szaktudás nem idegen a küldetéstudattól, a szakmai etikától, sőt nem etikus annak a könyvtá-
rosnak (vagy bármely más közszolgának) a szakmai léte, aki nem törekszik arra, hogy a legtöbbet hozza ki a technikából, 

hogy lehetőleg maximalizálja profi szaktudását. Másrészt: elárulhatom, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke-
ként, illetve elnökségi tagjaként is mindig hideglelést kaptam a könyvtáros-etikai kódex kidolgozásának bizonyára nemes 
érzülettől fűtött terveitől. Külön könyvtáros-etika szerintem nincs. Szolgáltatási, kulturális és tudományos szolgáltatási és 

általában közszolgálati etika nagyon is van. Kódexe is van vagy lehetne. Ezt kell a könyvtárosoknak követniük. No meg mind-
azt, ami a könyvtár alapítóleveléből és szolgáltatási szabályzatából következik. Vagy gondolod, hogy az, hogy a könyvtáros 
nem lehet ingerült, hogy nem lehet kirekesztő, hogy nem sumákolhat el neki kevésbé szimpatikus eszméket (persze itt nem 

ordas eszmékről van szó, bár elsumákolni azokat sem szabad) stb., hogy törekednie kell a lehetőségek szerinti legmagasabb 
színvonalú szolgáltatásra, kifejezetten könyvtárosi parancsolat? Korántsem. Gondolj például a pedagógusra. Mindezek elő-
ször általános emberi, aztán szolgáltatási, és ha nagyon le akarod szűkíteni, akkor kulturális közszolgálati parancsolatok, 

számos más hasonló ívású etikai szabállyal együtt. 
 
– Ennek az interjúnak az adott alkalmat (alkalom nélkül kötélnek sem álltál volna), hogy e hónapban töltötted be 70. életéve-

det. Engedd meg, hogy ehhez. a kerekszámú, szép születésnaphoz ne csak a magam, hanem az egész hazai könyvtáros 
szakma nevében igen melegen gratuláljak. Tehetem ezt annál könnyebb szívvel, mivel – mindenki tudja, látja/láthatja – kitűnő 
fizikai és szellemi erőben vagy, a gratuláció nem egy öregembernek szól. A munkát – ha akarnád sem hagynád abba, szá-

mos funkciót kell betöltened, teljes erőbedobással kell dolgoznod. Mik állnak most tevékenységed középpontjában, és mit 
tervezel a közeljövőben? 
 

– Szívből köszönöm a gratulációt és a biztató prognózist. Mint sokan tudják – egyebek között a 3K-ból is – projekt-szervezője 
(ha így szebben hangzana: prozsekt-menedzsere) vagyok az eredetileg Mader Béla által kezdeményezett Magyar Országos 
Közös Katalógus (MOKKA) projektnek a hasonló nevű, 17 nagykönyvtárból álló egyesület megbízásából. A közös katalógus, 

amely egyidejűleg a hazai könyvtárközi szolgáltatásokat megoldó lelőhely-nyilvántartás, a katalogizálás ésszerűsítésének és 
egyszerűsítésének eszköze és – főként – a magyar könyvtárügy nagy és egyre növekvő részét az olvasó számára egyetlen 
könyvtárrá tevő rendszer, több mint méltó tárgya igyekezetemnek és lelkesedésemnek. Eddigi útja nem volt sikertörténet. 

Különböző, balszerencsével, hibákkal, emberi gyöngékkel és azok következményeivel megtűzdelt története remélem most 
már sikertörténetté válik. Emellett nem csekélyek a szabványosítási feladatok sem, és még aktívan tevékenykedek a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének elnökségében. No meg írok, előadok, ha kérdeznek, még tanácsadást is megkockáztatok. A 

központ persze a MOKKA. 
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Nem tudom, meddig tudok és akarok dolgozni még. Az igazság az, hogy még a legnyomasztóbb restanciák, kétségtelenül 
progrediáló (van miből) feledékenységem vagy a legbosszantóbb hülyeségek hatására sem jut komolyan eszembe az, hogy 

abba kellene hagyni, vagy legalább is “lazítani”. Persze az is biztos, hogy egyszer ez is eljön. De – ha élek, nem butulok és 
egészséges vagyok – a MOKKA teljes kibontakozását még aktívan szeretném megélni és elősegíteni. 
 

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy régóta ismerhetem feleségedet. Nem kell hát megkérdeznem, hogy mi adja-
biztosítja számodra tenger munkádhoz, elfoglaltságodhoz a biztos hátteret, az arzteuszi erőforrást. Azt azonban megkérdez-
ném., hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, amikor nem a szakmában, a szakmának dolgozol? A lexikonból is tudható, hogy 

hobbid a kertészkedés. Annyira talán nem idegenkedsz a személyes kérdésektől, hogy erről ne szólnál néhány szót. Meg 
persze utazásaidról, olvasmányaidról, a kerti merengésekről. 
 

– Semmi kifogásom a személyes kérdések ellen. Nincs a kérdésben, de itt kell elmondanom, mert eddig nem mondtam el, 
hogy én állandó háborúságban élek. Háborúságban az idővel. Általában többet vállalok, mint amit meg tudok csinálni, hogy 
aztán a végén mégiscsak megcsináljam. Mindebből az következik, hogy nincs időm. A kert nagyszerű és nagy öröm. Nem 

állítom ugyanakkor, hogy – különösen most, aszály idején – ne venné el óráimat, amelyek alatt öntözőkannával a kezemben 
rohangálok vagy éppenséggel a meggyfán kuksolok és “betakarítok”. Így aztán kerti merengésekről szó sincs, vagy csak (és 
ez sem utolsó) fizikai munka közben van szó. Emellett néha egymásra nézünk feleségemmel, Évával, és elmondjuk egymás-

nak, hogy milyen nagyszerű, hogy ilyen szép környezetben és kedvünk szerint élünk együtt. Az ő lénye, fészekrakó termé-
szete – és nem utolsó sorban minden, amit egymás iránt érzünk – amúgy is életem egyik fő építőeleme. 
 

Nagyon szeretem/szeretjük a zenét. Így aztán alcsútdobozi szívünkcsücske otthonunkból a Múzeum utcába menet és jövet  
szól a Muzsikáló reggel, illetve a Muzsikáló délután a Bartókon. Otthon is hallgatunk CD-ket, lemezeket, rádiót. Néhanapján 
hangversenyre, operába is eljutunk. Néha elmegyünk Ottovay Laci barátom feleségének, Ecsedi Katusnak a Vízivárosi Olva-

sóteremben szervezett kitűnő „Laza Klubjába”. Sajnálatosan rég voltunk színházban, moziba pedig gyakorlatilag nem járunk 
– a TV-t sem sokkal érdemén (?) felül nézzük. Utazni – mint az eddigiekből is kiderült- rengeteget utaztam. Bejártam a „fél 
világot”, de azért még mindig nem elég. Amennyire időnk és pénzünk engedi, bővítjük a “repertoárt”. 

 
Az olvasás napjaim bánata és szégyene. Hajszás életemben a publicisztikán kívüli olvasmányok ritkák, mint a fehér holló, és 
akkor is viszonylag gyakran nyúlok korábbi nagy élményekhez. Persze azért – ha ritkán is – olvasok újat is, még verseket is, 

de messze-messze nem annyit, amennyit kellene és szeretnék. 
 
És még mielőtt befejezném: a munka örömén kívül örömforrás kiterjedt rokonságom (Éva unokáit is beszámítva hét unokám 

is van, na meg nevelt gyerekeim is voltak, és az ő révükön többszörös dédapa is vagyok) és – a legkevésbé sem itteni emlí-
tésük sorrendjében meghatározható fontosságú – sok nagyszerű közelebbi-távolabbi barát – jórészt a szakmából. 
 

Ami pedig a szakmán kívüli élet jövőjét illeti, mindig bízom abban, hogy egyszer megtalálom a tevékeny élet és a szabad idő 
összhangját. Remélem, hogy még egy ideig – alighanem reménytelenül – keresni fogom. 
 

– Köszönöm a beszélgetést! 

(Vajda Kornél) 

 
(Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2000. július) 
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