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1 Szervezeti kérdések 
 

2010. január 1-jétől az Országos Széchényi Könyvtár új főigazgatója Dr. Sajó Andrea lett. 2010. 

november végén lépett hatályba az új Alapító Okirat. A könyvtár szervezetében nem történtek 

jelentős változások, de az év folyamán két projekt indult el, amelyek közvetlenül a főigazgató 

irányítása alatt működnek. A két projekt a honlap korszerűsítését, valamint a XIX. századi 

dokumentumok rekatalogizálásának erősítését célozza. 

2 Üzemszerű működés 

2.1 Egységes országos lelőhely-nyilvántartások fejlesztése 
 Az NPA gyűjtőkörébe tartozó, csak az OSZK-ban megtalálható magyar időszaki 

kiadványok bejelentése az NPA-ba (a más könyvtárak által 2005-től már bejelentett lapok 

OSZK-s lelőhelyének és állományadatainak rögzítése megtörtént) 

 A 2005 előtt belföldi folyóirat-állományok adatrögzítésének megkezdése az NPA-ban. – A 

két munkatervi pontra együttesen: A rögzítés folyamatos, az NPA rendelkezésére álló 

kapacitás függvényében (2 fő – egyikük napi 6 órás alkalmazásban) 

 Az NPA továbbfejlesztési tervének kidolgozása összhangban a MOKKA-fejlesztéssel; 

pályázati támogatás elnyerése esetén a megvalósítás elkezdése. – A MOKKA fejlesztéséhez 

elvi nyilatkozatot adtunk arról, hogy az OSZK hozzájárulna a Nemzeti Periodika 

Adatbázisnak (NPA) a MOKKA-ban való folytatásához. Pályázati lehetőség hiányában, 

illetve a MOKKA-fejlesztés elhúzódása miatt a tervezés nem kezdődött meg. 

 Továbbfejlesztési terv kidolgozása a Könyvek Központi Katalógusának korszerű 

hasznosítására MOKKA-fejlesztéssel összhangban. – A tervezés elmaradt, részben a 

MOKKA-fejlesztés elhúzódása, részben a KKK rendelkezésére álló személyzeti kapacitás 

szűkös volta (2 fő) miatt. 

 A HUNMARC Besorolási rekordok adatcsere formátuma c. szabályzat elkészítése a 

központi katalógusok szakértőinek bevonásával. – 2011-re áthúzódik. 

2.2 Gyűjteményfejlesztés 
 

Törzsgyűjtemény 

2.2.1 Kötelespéldány Szolgálat és kiadvány-azonosító számok: 

 A kötelespéldányok kézi naplózásának kiváltása gépi adatbázissal, a tervezett, és eddig 

teljes egészében meg nem valósult ISBN-adatbázis fejlesztésének újragondolásával, az új 

nyilvántartási elemek beépítésével (elmaradt + új, ill. módosított feladat) – megvalósítása 

együttműködést igényel az Informatikai Igazgatósággal. Az ISBN-adatbázis 

programfejlesztése ez évben – egyéb informatikai teendők miatt – lelassult. Az adatbázis 

webes információs felületének tesztelése folyik, az adatbázis felkészítése a kötelespéldányok 

naplózására 2011-ben kezdődik. 

 Az új ISBN útmutató magyar nyelvű kiadása, a nemzetközi kiadás megjelenése esetén 

(korábban is tervezett, de a nemzetközi kiadás késése miatt elmaradt feladat). – Mint ahogy 

már tavaly is jelentettük, a nemzetközi kiadás elmaradása miatt nem került sor új magyar 

útmutató kiadására. (A 2010. évi munkatervben azért szerepelt a feladat, mert a munkaterv 

előbb készült, mint ahogy a nemzetközi kiadás elmaradásáról hírt kaptunk.) 



 4 

 Új országazonosító bevezetése az ISBN-nyilvántartásban, a kiadók tájékoztatása. – Az 

országazonosító bevezetése és ezzel kapcsolatban a kiadók tájékoztatása zökkenőmentesen 

lezajlott, illetve folyik. 

 az ISMN szabvány honosítása – anyagi forrás megléte esetén (új feladat). – A szabvány 

honosítására anyagi forrás hiánya miatt nem került sor. 

2.2.2 Állománygyarapítás, gyűjteményszervezés 

 

Törzsgyűjtemény 

 A nemzetközi cseretevékenység 2009-ben elkészítendő szabályzata alapján a csere-

nyilvántartás átszervezése (a belső ellenőrzés során tapasztalt hiányosság megszüntetése). – 

A cserenyilvántartás átszervezése és a cserére szolgáló kiadványok készletnyilvántartása a 

Gyarapítási Osztályon személyzeti gondok miatt nem készült el, 2011-re áthúzódik. 

 Bejelentő felület az állományi hiányok jelzésére (wiki vagy egyéb adatbázis megtervezése) 

– új feladat, az Informatikai Igazgatóság közreműködését igényli. – Személyzeti gondok 

miatt nem készült el, 2011-re áthúzódik. 

 A periodikumok szolgálati katalógusának gépesítésére létrehozott IDA adatbázis bevezetése 

a kollacionálás munkafolyamatába; a papír-alapú szolgálati katalógus adatainak rögzítése 

visszamenőlegesen (folyamatban lévő feladat) – a feladat végrehajtása a Tájékoztatási 

Igazgatóság közreműködését igényli, mivel az új adatbázis kiváltja a raktári és a 

szabadpolcos nyilvántartást is. Az adatbázis kifejlesztése és tesztelése megtörtént, az 

időszaki kiadványok 2010. évi számainak kollacionálását már ennek alkalmazásával fogjuk 

végezni. 

 A periodikumok gyűjteményi helyzetének áttekintése (2009-es feladat) után hozandó 

döntések alapján az esetleges átirányítások végrehajtása a Plakát- és Kisnyomtatványtárból 

a törzsgyűjteménybe (állomány-nyilvántartási és –feldolgozási konzekvenciákkal). – A 

felmérés elhúzódik, a gyűjtőköri szabályzat átdolgozása keretében a tárak közötti 

gyűjteményhatárok – egyéb dokumentumtípusokat is érintő – újragondolása után fog 

lezajlani.  

 

Különgyűjtemények 

A gyarapítás négy forrásból történik: 

Kötelespéldány 

 A Plakát-és Kisnyomtatványtár, a Zeneműtár és a Térképtár állományának bővítése részben 

kötelespéldányokkal történik. A gyarapítás a terveknek megfelelően halad: Zeneműtár 610 

db; Plakát- és Kisnyomtatványtár 33.000 db. 

 A legalább 20 perc időtartamú hírműsorok digitális rögzítése a Történelmi Interjúk Tárában. 

865 felvétel 

 Az Országos Rádió és Televízió Testület által az OSZK rendelkezésére bocsátott digitálisan 

feldolgozott híradó-műsorszámok gyűjtése és megőrzése. A terveknek megfelelően haladt. 

Részarányos teljesítés megtörtént. 

 A Magyarországon előállított vagy forgalomba hozott filmekből, elektronikus 

dokumentumokból és videókból az előállított példányszámtól függetlenül kötelespéldány 

gyűjtése. A terveknek megfelelően halad: 865 db. 

 Az Interjútár speciális archívuma az 1996/I. évi törvény 138.§ (4) pontja értelmében a 

Parlament plenáris üléseiről készített, az OSZK részére kötelezően szolgáltatott 

audiovizuális dokumentumok gyűjteménye. A terveknek megfelelően haladt. Részarányos 

teljesítés megtörtént. 
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Vásárlás, ajándék, csere 

 Nehezen tervezhető feladatkör, mely függvénye a tárgyi és személyi feltételeknek, 

kapcsolatoknak, valamint a pénzügyi lehetőségeknek; hangsúlyos feladat a pályázati és 

szponzori támogatások megszerzése. Összesítés még nem történt meg a decemberi aukciók 

miatt. Kézirattár esetében 2010. november 30-ig: 3.585 dokumentum. Zeneműtár: Erkel-

hagyaték: 91dokumentum 

 A kolozsvári egyetemi könyvtárral és a szlovák nemzeti könyvtárral kötött szerződések 

alapján 60 régi könyv másolatát kaptuk meg. 

Belső átcsoportosítás  

 A kisnyomtatvány-átcsoportosítás tervezésének megkezdése. Jelenleg az állományrészek 

felülvizsgálata és a folyamat tervezése folyik. 

Saját előállítás 

 Belső fejlesztéssel történő gyarapítás, 34 új interjú elkészítése a Történeti Interjúk Tárában 

2010-ben. Ebből 27 készült el 2010. október 31-ig. OSZK-ban történt események rögzítése: 

11 db. 

2.2.3 A gyűjtemények feldolgozása 

 

Törzsgyűjtemény 

 A Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Igazgatóság alapfeladatai: a törzsgyűjteményi 

dokumentumok – könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok – 

katalogizálása. Az igazgatóság a napi feldolgozó munka mellett a következő feladatokat 

tervezi: 

 a fizikai hordozón megjelent, korábban állományba vétel nélkül a Tájékoztatási 

Igazgatóságra került elektronikus dokumentumok feldolgozása. – A feladat 2011-re 

áthúzódik. 

 Az alkalmi lapok visszamenőleges feldolgozása (állományba vétel, katalogizálás) 

(folyamatban lévő feladat) – A munka befejeződött. 

 Az iskolai értesítők rekatalogizálásának befejezése (folyamatban lévő feladat) – Egy fő 

folyamatos munkájaként zajlik a rekatalogizálás, 2011-re áthúzódik. 

 Az adatbázisba eddig nem került „Cs” jelzetű periodikumok feldolgozása (elmaradt feladat) 

– összhangban az időszaki kiadványok gyűjtésének gyűjtőköri felülvizsgálatával. – A Cs 

jelzetű időszaki kiadványok feldolgozása elkezdődött, 2011-re áthúzódó feladat. 

 

Különgyűjtemények 

 Alapszintű tevékenység a csoportosan beérkező dokumentumok (hagyatékok, fondok) 

előrendezése, leltárba vétele és jegyzék megírása.  

 A Térképtárban folytatódott a gróf Széchényi Ferenc által a nemzetnek adományozott 

nyomtatott térképek és atlaszok katalógusának készítése. A leírások mellett folyamatosan 

történik a Széchényi provenienciájú kartográfiai dokumentumok állományvédelmi 

digitalizálása is. 

 Elkészült Gereben István, Szakolczay Lajos, Ney Klára Mária fondja. Elkészült Rónay 

György fondjának előrendezése. Létrehoztuk és feldolgoztuk a Kézirattár kamarakiállításai 

c. fondot, valamint az ún. Lymbus anyagból válogatva Csontosi János fondját. Előrendezés 

alatt áll Teleki Béla, Apponyi Geraldine és Harsányi Lajos fondja. Továbbhalad a Széchényi 

családi archívum, illetve Széchényi Zsigmond hagyatékának rendezése (folyamatban, 85%). 

Harsányi Lajos hagyatékának jegyzéke (folyamatban, 80%). Schöpflin Gyula hagyatékának 
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jegyzékének feldolgozását ideiglenesen felfüggesztettük. Szeleczky Zita hagyatékának 

feldolgozása folytatódik, rendezett, kutatható, jegyzék elkészült (folyamatban, 75%). 

 Folytatódott a német nyelvű, kötetes kéziratok leírása (700 tétel) 

 Megoldandó a Kézirattári jegyzékek AMICUS-ba, vagy más elektronikus adatbázisba 

konvertálása. 2011-re áthúzódik. A szükséges szöveges adatbázis-kezelő megvásárlása 

megtörtént (TESUJI), beüzemelés alatt az EDK-ban. 

 Folytatódik a Fénykép-és Fotóművészeti Tár I. világháborús fényképgyűjteményének 

feldolgozása, készültség: 50%, és elkezdődött az üvegelemezek, diafilmek és fotóművészek 

alkotásainak adatfeldolgozása is, készültség: 35%. Az OSZK Történeti Fotógyűjtemény 

adatainak rögzítése elkezdődött 9.854 kép leírása elkészült. 

 Elektronikus adatrögzítés egyéb adatbázisokban (OTKA-Hungarika kéziratkataszter; 

Escher-gyűjtemény, OSZK történetére vonatkozó fényképek) időarányos teljesítés 

megtörtént. 

 A Plakát és Kisnyomtatványtár 4.715 plakát feldolgozását vállalta, ennek időarányos 

teljesítése megtörtént. 

 A Színháztörténeti Tárban, a Térképtárban folyamatosan folyik a rekordrevízió. 

 Folytatódik az ARCANUM Kft. által digitalizált, 1926-ig terjedő grafikai plakátállomány 

teljes revíziója is. Az adatbázisrekordok magasabb szintű adatfeldolgozása is a feldolgozó 

munka része. Elkezdődik az ősnyomtatványok, RMK I-II. és Ant. gyűjtemény proveniencia 

adatainak rögzítése. Az ősnyomtatványok possessorbejegyzései elkészültek és folyamatosan 

folyik az RMK possessorok rögzítése is. 

 Lehetővé vált a digitális másolatok és adatrekordok összekapcsolása a Magyar Digitális 

Képkönyvtárban, a Magyar Elektronikus Könyvtárban és az OSZK DK-ban. 

 Tezaurusz karbantartás – A Térképtár és a Zeneműtár folyamatosan karbantartja a 

szakterületi tezauruszokat. 

Jelentős új munka a Tárakban a digitális másolatok ellenőrzése és a fájlok elnevezése, illetve 

beadása a digitális raktárba (a számszerű adatok még nem teljeskörűek). 

2.2.4 Retrospektív konverzió, retrospektív katalogizálás 

 A cédulakatalógus retrospektív konverziójának folytatása (1926–1950 közötti anyag) 

TÁMOP-pályázat keretében (kiemelt feladat). – A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a 

nyertes vállalkozóval történt szerződéskötés után június végén indult el a retrospektív 

konverzió, miután az Informatikai Igazgatóság munkatársai kialakították a távmunka 

feltételeit. A november végéig átadott 190 ezer cédulából 171 ezret rögzítettek és több mint 

81 ezret ellenőrzés után hitelesítettek. A MOKKA-ba való betöltés napi rendszerességgel 

folyik. 

 A könyvtár törzsgyűjteményét feltáró cédulakatalógusok retrospektív konverziójának 

folytatása belső erőkkel: a sorozati jelzettartományba (1-45.000) tartozó könyvek 

céduláinak rögzítése, az ún. monografikus jelzettartományokba tartozó, a retrospektív 

konverzió eddigi szakaszaiban nem rögzített katalóguscédulák adatainak rögzítése.  – A 

munka folyamatosan zajlik. 

 A retrospektív konverzióba be nem vonható állományrészek rekatalogizálásának (az ún. 

„müncheni” gyűjtemény) folytatása – főleg az EOD-program igényeihez igazodva. – A 

feladatot – az új SZMSZ szerint tervezett átszervezést megelőzően – projekt-keretben 

indítottuk, a teljes rekatalogizálásra terv készült, amelynek megvalósítása elkezdődött. 

2.3 Nemzeti bibliográfiai munkálatok 
A könyvtár 2010. évi kiemelt feladata a teljes és egységes (kurrens és retrospektív) nemzeti 

bibliográfiai rendszer gyűjtőkörének és adatbázis-szerkezetének újragondolása, a nyomtatott 

részbibliográfiák betöltött részegységeinek láthatóvá tétele, valamint közös kereshetőségének 
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biztosítása. A közös keresőfelület alapváltozata elkészült a Bodza rendszerben, a szoftverfeltételek 

átgondolása után a feladat 2011-ben folytatódik. 

Kurrens nemzeti bibliográfia 

 A Magyar Nemzeti Bibliográfia WWW nevű elektronikus bibliográfiai folyóirat 5 

ágazatban készül: Könyvek Bibliográfiája (félhavonként), Új Periodikumok 

(negyedévenként), Kartográfiai Dokumentumok (negyedévenként), Zeneművek: Kották 

(negyedévenként), Zeneművek: Hangfelvételek (negyedévenként). – A könyvek, 

periodikumok, kartográfiai dokumentumok, kották füzetei rendben megjelentek. A 

hangfelvételek 2009-es elmaradt füzetei pótlólag elkészültek, 2010-es tárgyévi füzet még 

nem jelent meg. (A beérkező kötelespéldányok számát figyelembe véve megfontolandó, hogy 

a kartográfiai dokumentumok, kották és hangfelvételek kurrens nemzeti bibliográfiájának 

periodicitását módosítsuk, és az eddigi negyedévenkénti füzetek helyett félévenkénti vagy 

évente megjelenő füzeteket állítsunk össze.) 

 A NEKTÁR-beli MNB-gyűjtemény feltöltésének folytatása. – A kurrens MNB megfelelő 

füzeteinek megjelenésével egyidejűleg a gyűjtemény automatikusan bővül, a retrospektív 

konverzió során létrehozott rekordok automatikus betöltésére a program lezárulása után 

kerül sor. 

Retrospektív nemzeti bibliográfia 

 A retrospektív nemzeti bibliográfiai munkálatok keretében erőteljes ütemben haladtak a 

Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. (1656-1670) című kötetének munkálatai. Bitskey 

István és Borsa Gedeon lektori észrevételeinek megfelelően javítottuk, illetve kiegészítettük 

a 2800 lap terjedelmet is meghaladó kéziratot. A tíz mutató közül elkészült A nyomdahelyek 

mutatója időrendben, a Nyomda- és nyomdászmutató, a Címmutató, a Nyelvi mutató, a 

könyvtárak mutatója és a Konkordanciák, illetve a bevezető részek (Előszó; Útmutató a 

kötet használatához) latin és angol nyelvű fordítása is. Befejeződött a kötetben közölt 

személy- és intézménynevek, helynevek és a magyar nyelvű versek kezdősorának 

adatgyűjtése is, és megkezdődött ezeknek a több ezer nevet, illetve verskezdetet felölelő 

mutatóknak a szerkesztése. Több tucat az RMNY kéziratából eddig hiányzó szlovák és 

román tételleírása is elkészült. Befejeződött a Mikrofilmtár segítségével az RMNy-ben leírt, 

példányból ismeretes nyomtatványok címlapgyűjtése. A közlendő fotók száma meghaladja 

a 900-at. Elkészült az RMNy IV-ben szereplő összes tétel (1070) kollációjának ellenőrzése 

is. Autopszia alapján ellenőriztük és kiegészítettük nyilvántartásainkat több budapesti 

gyűjtemény hungarica-példányainak terjedelemadataival (Egyetemi Könyvtár, a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtára, Magyar Országos Levéltár, Országos Evangélikus 

Könyvtár, Ráday Könyvtár). Vidékről és külföldről levelezés útján szereztük be a példányok 

teljességére vonatkozó adatokat. Felvidéken és Erdélyben kollégáink több helyszínen 

(Pozsony gyűjteményeiben, a nagyszebeni Levéltárban és a Brukenthal Múzeum 

könyvtárában) személyesen végeztek kutatásokat az RMNy IV. kötete számára. Erdélyi 

kutatóútnak köszönhetően elkészült a csíksomlyói nyomda XVII. századi betű- és 

díszkészletének a feltérképezése a Csíkszeredán és az OSZK-ban fellelhető példányok 

alapján. XVIII. századi adatgyűjtésünk a turócszentmártoni Matica Slovenska által 

közreadott bibliográfia adataival (862 tétel) és 300 darab Füleken őrzött hungarika-

nyomtatvány adatával bővült. 2010 során elkezdődött a kismartoni Esterházy-könyvtárból 

kapott bibliográfiai adatok azonosítása, az ismert nyomtatványok nyilvántartásba vétele és a 

bibliográfiai újdonságok leírása. Kollégáink Klebelsberg-ösztöndíjas hungarica-kutatóútjain 

Turócszentmártonban több mint 300, Liptószentmiklóson 100, Lőcsén 30, Alsókubinban 50 

könyvet ellenőriztek, illetve kutatásokat folytattak Prágában. A XVIII. századi 

nyomtatványok esetében címlapgyűjteményünk az egri nyomtatványok címlapjaival 

egészült ki. Az 1801 előtti hungarika-nyomtatványokra vonatkozó bibliográfiai adatgyűjtő 

munka részeként folytatódott a XVIII. században Magyarországon használt betűtípusok és 
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díszek feltérképezése Bécsben és Pozsonyban. A typographia (http://typographia.oszk.hu/) 

honlap látogatóinak száma meghaladta a 30.000-t.  

 A XIX-XX. századi Könyvtörténeti Osztályon befejeződött a Petrik-féle bibliográfia 

korábban a RETROBI-Könyvek adatbázisba betöltött tételeinek (több mint 60.000 rekord) 

összevetése az 1801-1850 közötti időszak kiadványtermését feltáró nyomdakatalógus 

céduláival (22.840 tétel). A munka eredményeképpen 2010 folyamán 2.600 új bibliográfiai 

és besorolási rekord került rögzítésre és 10.000 rekord adatainak kiegészítése történt meg. 

 A Sajtótörténeti Osztályon kiemelt feladat volt a Retrobi-Sajtó adatbázisba betöltött 

rekordok bibliográfiai adatainak ellenőrzése, az adatsor teljessé tétele, a duplikált adatok 

kiszűrése. Autopszia alapján folytattuk az 1705-1849 korszak bibliográfiai adatfelvételét. 

Munkatervben nem szereplő feladatként az osztály elkezdte az eddig nyomtatásban 

megjelent sajtóbibliográfiák címanyagának összevetését az OSZK elektronikus 

katalógusával; jelenleg 37 bibliográfia 18.919 címadata került behasonlításra. Folyamatosan 

zajlott az adatbázisba került, 2010-ben nyomtatásban megjelent A magyarországi hírlapok 

és folyóiratok bibliográfiája, 1921-1944 összeállítás tételeinek adatszerkezeti, illetve leírási 

szabványnak megfelelő javítása. Az osztály munkatársai 2010-ben számos, helyi és 

országos szintű rendezvényen vettek részt, számoltak be a retrospektív sajtóbibliográfia 

jelenlegi helyzetéről, illetve az azzal kapcsolatos elképzelésekről.  

 Megtörtént a Magyar Nemzeti Bibliográfia gyűjtő-honlap (www.mnb.oszk.hu) közös 

keresőfelületének kialakítása. Az eddig elérhető, nyolcnyelvű honlap további 

szolgáltatásaként az év folyamán közzétettük az orosz és ukrán nyelvű változatokat. A 

honlap látogatottsági adatai 2010 során havonta átlagosan elérték a 40.000 találatot, éves 

átlagos látogatottsági szám 421.935.  

2.4 Tudományszervezés, intézményi tudományos tevékenység 
 A házban folyó kutató, feltáró, előkészítő tudományos munkák jelentős része nem szűkül 

különálló szervezeti egységekre, a szervezett tudományos kutatás általános felügyeletét a 

Tudományos Igazgatóság látja el. Az intézményben tudományos munkát végző kollégák 

egyéni publikációinak száma meghaladja 240-et. Ebből 11 könyv, illetve könyvfejezet, 

141 tanulmánykötetben vagy tudományos szakfolyóiratban megjelent publikáció, 117 

előadás, 19 lektori és/vagy szerkesztői munka, 27 interjú, illetve számos lexikon-szócikk. 

Mindemellett kiterjedt az oktatói, a különböző szakbizottsági és opponensi tevékenység (13 

szakbizottsági tagság és 14 féle oktatói tevékenység, 5 opponensi vélemény). 

 Az intézményi Tudományos Bizottságba tömörült minősített kutatók száma a tavalyi 29-hez 

képest – a sikeres Ph.D. védések következtében – 2010-ben elérte a 34-et, melyből 4 fő 

akadémiai doktor. Rajtuk kívül az intézményben 33 fő rendelkezett 2010 során 

kutatónappal.  

 Az intézményben 8 munkatárs részesült állami vagy intézményi kitüntetésben! 

 A széles körű humántudományi alapkutatások keretén belül folytatódott az MTA-OSZK Res 

Libraria Hungariae közös kutatócsoportjának műhelyeiben a rendszerező munka. A 

Fragmenta codicum műhely 2010-ben folytatta az OSZK kódextöredékeinek rendszeres 

feldolgozását, egységes szempontrendszerű leírását és adatbázisba rendezését. 40 

kódextöredékkel készült el, mindemellett folytatódott a töredékek digitalizálása. Az OSZK 

kódextöredékei mellett a műhely teljes kódexek tudományos feltárását is végzi. Jelenleg az 

Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kéziratainak feldolgozását is végzi. Egy provizórikus 

leírás valamennyi kódexről elkészült, a részletes leírások folyamatosan készülnek. Év 

végéig 25 kódexszel készül el a csoport. Az OSZK egykori munkatársának, Holl Bélának 

kéziratban maradt, a középkori magyarországi himnuszköltészeti forrásokat összegyűjtő 

munkája a középkori latin nyelvű irodalmunk forrásainak egyik legfontosabb adatbázisa, 

melyet a kutatócsoport tervez megjelentetni. A közel 200 oldalas kézirathoz elkészültek a 

http://typographia.oszk.hu/
http://www.mnb.oszk.hu/
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szükséges forrásmutatók, megtörtént a források és a szövegközlések adatainak ellenőrzése. 

Megkezdődött az OSZK illuminált kéziratainak repertorizálása, 2010 folyamán 100 kódex 

készül el. A 19. századi könyv és sajtótörténeti műhelyben folytatódott a 

könyvkereskedelemre, könyvkiadásra, sajtótörténetre és olvasástörténetre vonatkozó 

levéltári források szisztematikus feltárása, kiértékelése. A munka két helyszínen, Budapest 

Főváros Levéltárában és az Országos Levéltárban folyt. A BFL-ben elkezdődött egy újabb 

nagyobb forráscsoport, a cégbírósági anyag vizsgálata. Áttekintésre kerültek a levéltári 

mutatókönyvek és ennek alapján elkezdődött az egyéni- és társasvállalkozások 

cégjegyzékeinek kigyűjtése az 1873–1920-as időszakra, digitalizálásra történő előkészítése. 

 Az intézmény 2010-ben is részt vállalt a hazai kutatási infrastruktúra középtávú fejlesztési 

koncepciójának kidolgozásában. Az intézményi kutatási kapacitás elismerésének 

egyértelmű jeleként a NEKIFUT (Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Utiterv) 

projekt keretén belül a nemzeti könyvtár által működtetett infrastruktúrákból 19 kutatás-

fejlesztésben szerepet játszó infrastruktúrát ismertek el stratégiai fontosságúnak, két 

országos hálózatba tömörítve. 

 Részben intézményközi együttműködések, részben új tudományos kutatási eredmények 

fórumaiként 8 szakmai konferenciát, 6 nemzetközi szimpóziumot, illetve az intézmény 

kutatói számára éves OSZK Tudományos Ülésszakot rendeztünk - két ülésnappal - 

decemberben, illetve januárban. Ez utóbbi válogatott, szerkesztett anyaga, neves akadémiai 

és egyetemi oktatók, vendégelőadók részvételével, idén először - a Gondolat kiadóval 

közösen - nyomtatott formában is megjelent, részben új sorozatot indítva, részben az 

egykori OSZK-évkönyveket pótolva. 

 Az ország egész területére kiterjedő középkori magyarországi írásbeliséggel foglalkozó 

forráskutatás részeként sikerrel zárult a nemzeti könyvtár Nyelvemlék kiállítása, a hozzá 

kapcsolódó programcsokorral (tárlat, honlap, ülésszak). Január 21-én a könyvtár Magyar 

Kultúra Napi nyílt napot rendezett a kiállítás köré. Munkatársaink 75 alkalommal másfél 

órás vezetést tartottak a kiállításon. Több rádió- és tv-riport mellett a 3K folyóirat számára 

tanulmány készült a kiállításról. Bemutatásra került az interaktív Nyelvemlék-honlap is, a 

kiállítás egyik maradandó eredménye. Az MTA a kiállítás koncepciójáért a kurátort 

Akadémiai Díjban részesítette, a kiállítás rendezéséért pedig az intézmény Magyar Nyelv 

Éve Emlékérmet kapott! A kiállításon szereplő, megsemmisülés határán álló Apor-kódexet 

intézményünk restaurálta, a megmentett fontos nyelvemléket ünnepi keretek között 2010 

áprilisában adtuk vissza a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak. 

 Áprilisban Papír- és Vízjeltörténeti kiállítás nyílt könyvtárunkban Hét évszázad papírtitkai 

címmel, ősszel pedig újabb nagykiállítást nyitottunk Magyar Föld- és Éggömbök a 

kezdetektől napjainkig címmel. Számos egyéb tárlat (pl. az Erkel-emlékév kapcsán az MTA 

Zenetudományi Intézetével közösen rendezett kiállítás) mellett az intézményben egész éven 

át sikeres rendezvények zajlottak. Három alkalommal intézményi nyílt napot tartottunk 

(Magyar Kultúra Napja, Múzeumok Éjszakája, Alapítási Ünnep). Vendégünk Dánia címmel 

három kamara kiállítással kapcsolódtunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál 

programsorozatához. OSZK képviseletében Bécsben megnyitottuk a Digitalisierte Medien. 

Die Pressburger Zeitung c. kiállítást, melyet 2010 júniusában az OSZK-ban is bemutattunk. 

Előkészítettük a Dicső 19. század című tematikus évad jövő évi nagykiállításait, 

(Nagyvárosi angyalok illetve Heckenast Gusztáv: Vállalkozás, kultúra, polgárosodás) 

számos hazai muzeális intézménnyel együttműködésben. 2010 őszén a Teleki Alapítvánnyal 

és a Budapest Történeti Múzeummal közösen konferenciát szerveztünk a gyulafehérvári 

római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti feltárásainak eredményeiről 

Erdély 1000 éves püspöksége címmel.  

 Műhelybeszélgetések címmel 2010 során új sorozat indult a könyvtár szervezeti keretein 

belül zajló munkák szakmai közvélemény elé tárására. Az év első felében két ilyen 
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alkalomra került sor: elsőként az OSZK-MTA Kutatócsoport 19. századi könyv és 

sajtótörténeti műhelyének munkatársai bemutatták a sajtó- és nyomdatörténeti levéltári 

források készülő adatbázisait, majd a teljes hazai sajtó retrospektív bibliográfiai feltárását 

célzó munkálatokat és az alapelveket mutatta be nagy érdeklődés mellett a Sajtótörténeti 

Osztály. 

 Tudományos kutatásszervezésre, illetve a kutatási eredmények publikálására 2010-ben a 

Tudományos Igazgatóság 17 pályázatot nyújtott be, illetve ilyeneket koordinált, többségüket 

nagykiállítások támogatására, kiadványok megjelentetésére, adatbázisok fejlesztésére és 

működtetésére. Az intézményi könyv- és nyomdatörténeti alapkutatás kiemelkedő 

eredményeként ezeknek köszönhetően jelent meg V. Ecsedy Judit A régi magyarországi 

nyomdák betűi és díszei. XVII. század. című munkájának első kötete. Értékes és hiánypótló 

sajtóbibliográfiai összegzések láttak napvilágot: Ferenczyné Wendelin Lídia A 

magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfia 1921-1944. I-III. kötetei, illetve Lakatos 

Éva A magyar sajtótörténet bibliográfiája 1. kötete. NKA pályázatoknak köszönhetően több 

kutatási eredmény kerülhetett nyomtatott formában megjelenésre (pl. Borsa Gedeon Brassói 

román nyomda a 18. század első felében című munkája a Nemzeti Téka sorozatban). 

Professzionális kiadói együttműködések keretében több neves sorozatunk jelent meg, illetve 

értékes fakszimile kiadásokat jelentettünk meg (többek közt Mélius Juhász Péter, Kulcsár 

György, Heltai Gáspár, Toldy Ferenc munkáit). Szakmai felügyeletünkkel ünnepi 

kiadványok, összegző tanulmánykötetek láttak napvilágot, illetve az egyetemi/akadémiai 

együttműködés jeléül több közös könyvbemutatónak adtunk otthont. 2010 során 

összességében 35 kiadványt jegyzett a nemzeti könyvtár. 

 

Zirc Reguly Antal Műemlékkönyvtár 

 

A Reguly Antal Műemlékkönyvtár állományát 2010-ben a kutatók 128 alkalommal használták. A 

könyvtár látogatóinak száma megközelítette a 13 ezret. Idei rendezvényeink közül két 

nagykiállításunk („festmény+táj” illetve Gróf Széchenyi István emlékkiállítás) önmagában mintegy 

5.000 látogatót vonzott. A nagysikerű „Barokk Termi Előadásokra” idén négy alkalommal került 

sor: 

 Földesi Barnabás: Festmény és táj. Rendhagyó kiállítás megnyitó. (április 1.) 

 Baksa Péter: Katolikus költők a 20. században.(április 16.) 

 Jankovics József-Schiller Erzsébet: Ányos Pál (május 14.) 

 Baksa Péter: Dsida Jenő (május 28.) 

Idén a Múzeumok Éjszakája mellett a Műemlékkönyvtár a Múzeumok Őszi Fesztiválja, illetve a 

Múzeumok Őszi Éjszakája országos programokban is részt vett.  

 

2.5 Szakmai együttműködés a hazai könyvtári- és intézményrendszerrel 
Az országos kiemelt feladatok közül a MOKKA, az országos lelőhely-nyilvántartások fejlesztése, a 

Magyar Digitális Képkönyvtár, a Könyvtári Intézet programjai, valamint a közgyűjteményi 

digitalizálás előkészítése a könyvtári rendszerrel való szoros együttműködés keretében valósul meg. 

Ezeken túl a következő feladatok elvégzését tervezzük: 

2.5.1 Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 

 A MATARKA-HUMANUS együttműködésének kidolgozása és a rekordcsere beindítása 

(közreműködés a miskolci TÁMOP-pályázat megvalósításában). – A MATARKA-ból a 

HUMANUS gyűjtőkörébe tartozó időszaki kiadványok cikkrekordjainak áttöltése 

megtörtént, a rekordok javítása és kiegészítése elkezdődött, befejezése 2011 elején várható. 
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 Az IKER konverziójának befejezése, a HUNI és a MANCI konverziójának elindítása; egyéb 

adatbázis-konverziók külön ütemterv szerint. – Az IKER konverziója megtörtént. A MANCI 

konverziója segédadatbázisban lezajlott, a rekordok ellenőrzése után áttölthető az „éles” 

HUMANUS-ba, a HUNI konverziója még várat magára, de a HUNI és a HUMANUS 

együttes keresése lehetséges. 

 A külföldi hungarika-cikkek feldolgozásának nagyobb ütemű beindítása a HUMANUS-ban. 

– A munka megindult, de az osztály személyzeti helyzete miatt (csökkenés 9 főről 6 főre) a 

kívánatosnál lassabb ütemben halad. 

 A partneri szerződések megkötése a konzorciumba belépő megyei könyvtárakkal, az 

együttműködés technikai-technológiai kereteinek biztosítása. – A HUMANUS 

feladatkörének tervezett bővítése miatt a megyei könyvtárakkal való együttműködés 

szervezése átmenetileg szünetel. Más könyvtári körből tárgyalásokat folytattunk újabb 

potenciális tagokkal, illetve a minket felkereső intézményekkel (pl. Országos Evangélikus 

Könyvtár) kialakítottuk a közös munka kereteit. 

 Részvétel a külföldön kiadott magyar szépirodalom Recepciós Adatbázisának kialakításában 

és építésében (együttműködés az MTA Irodalomtudományi Intézettel, a Balassi Intézettel, a 

Magyar Könyv Alapítvánnyal és a Petőfi Irodalmi Múzeummal) – A recepciók feldolgozása 

az irodalomtudományi cikkek, tanulmányok feldolgozásának keretében folyt. (A PIM és a 

Magyar Könyv Alapítvány rekordjainak betöltése, illetve a HUMANUS-ra épülő új 

szolgáltatás kialakítása a Magyar Könyv Alapítvány honlapján, a Bodza szoftver ez irányú 

fejlesztésének alapítványi finanszírozásával megtörtént.) 

 Részvétel a humán tudományi hivatkozásindex létrehozásában (együttműködés az MTA-

val) – Az MTA Irodalomtudományi Intézet számára a szükséges rekordok átadása a 

HUMANUS-ból megtörtént. 

2.5.2 Libinfo 

A hazai könyvtárak közötti együttműködés keretében működő Libinfo online tájékoztató 

szolgáltatás már megkezdett Web 2.0 alapú teljessé tétele. Ennek megfelelően: 

 A LibBlog véglegesítése, az Archívum formai rendezése, hozzáférhetővé tétele a LibTár 

keretében. – Megtörtént. 

 A teljes információs-rendszer közvetlen kapcsolódása az Amazon közreműködésével 

megvalósuló iPOD szolgáltatáshoz és más távszolgáltatásokhoz (EOD, POD, MATARKA). 

– A program átgondolás alatt. 

 A szakreferensi taglista aktualizálása, a válaszadó pontrendszer kidolgozása. – 2010 végéig 

befejeződik. 

 Részletes szakmai tanulmány megírása a Libinfo 10 éves fennállása alkalmából (statisztikai 

analízis, kérdések-válaszok elemzése, jövőbeli tervek). – Áttolódik 2011-re. 

2.6 Tájékoztató szolgálat, tájékoztató eszközök 

2.6.1 Tájékoztatási tevékenység 

A könyvtár tájékoztatással kapcsolatos alapfeladata az olvasók nyilvántartása, a könyvtár központi 

tájékoztató szolgálatának ellátása, az olvasótermek tájékoztatói felügyelete, illetve a szabadpolcos 

állomány gondozása, rendezése, bibliográfiai tájékoztatás, valamint a szolgáltatással kapcsolatos 

általános tájékoztatás nyújtása a helyi és a távfelhasználók számára, tematikus jegyzékek, 

bibliográfiák készítése, forráskutatás végzése. 

Egyéb tevékenységek: 
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 Előkészület az elektronikus akta-ügyintézésre, az akták nyomtatásának és papír alapon való 

tárolásának megszüntetése a társigazgatóságokkal együttműködve. – Anyagi lehetőségek 

hiányában nem valósult meg (az ügyintézést megalapozó szoftver beszerzési  költségének 

hiánya miatt).  

 Új beléptető- és regisztráló rendszer kialakítása az MFO-val és az Informatikai 

Igazgatósággal együttműködve, ehhez kapcsolódóan fokozatosan a chippes olvasói kártyák 

bevezetése (megfelelő anyagi bázis megléte esetén). – Anyagi feltételek hiánya miatt nem 

valósult meg 

 A cikk- és képkeresés-szolgáltatás kiterjesztése, illetve a folyamatos, gyors munka 

feltételeinek megteremtése (ügyeleti beosztás módosítása). – Megvalósult. 

 Az Irodalomtudományi Olvasó és az Általános Olvasó irodalmi és nyelvészeti anyaga 

összevonásának előkészítése. – Folyamatban van.  

 A Történettudományi Olvasó és az Általános Olvasó történelmi anyaga összevonásának 

előkészítése. – Folyamatban van. 

 A PR tevékenység növelése (Az OSZK honlapja lehetőségeinek jobb kihasználása és 

különböző – külsőleg szervezett - rendezvényeken való részvétel). – Részben megvalósult, 

az új honlap fejlesztése folyamatban, várható indulás 2011. január. Közösségi oldalakon 

való aktív megjelenés 2010 végén megkezdődött. 

 Dokumentumok módszeres keresése, gyűjtése révén az állományvédelmi digitalizálás 

támogatása. – Folyamatos. 

 Az OSZK honlapjának folyamatos tartalmi aktualizálása. – Új projekt szervezése révén a 

feladat elkerült a Tájékoztatási Osztályról, folyamatban van. 

 A retrospektív konverzióval párhuzamosan – lehetőség szerint azzal egyidejűleg - a 

szabadpolcos állomány jelzeteinek AMICUS-ban való rögzítése, és teljes befejezése. Az 

olvasótermi jelzetrendszer egyszerűsítése maximum 6 karakterre. – Részben megvalósult, 

befejezése 2011-ben várható. 

 A zirci Reguly Antal műemlékkönyvtár olvasószolgálati és tájékoztató munkájának ellátása, 

a tájékoztatói felügyelet technikai fejlesztése, saját honlap kialakítása. – Megvalósult. 

2.6.2 Olvasószolgálat, dokumentum-ellátás 

Alapfeladat az egységes olvasószolgálati rendszer fenntartása, a törzsgyűjteménybe tartozó 

könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus kiadványok, mikrofilmek és a Történeti Interjúk 

Tárának állományába tartozó video dokumentumok forgalmazása, a könyvtárközi kérések 

lebonyolítása. 

Kiemelt tevékenységek: 

 A POD és iPOD szolgáltatás adminisztrációs feladatainak ellátása, lebonyolítása. – A 

megvalósítás a tevékenység újragondolásáig szünetel, 2011-re áttolódik. 

 Az elektronikus és az audiovizuális dokumentumok forgalmazásának átszervezése, a 

dedikált hálózati helyek bővítése az Informatikai igazgatósággal együttműködve. – 

Forráshiány miatt nem valósult meg, 2011-re tolódik át. 

 A 2010-ben rendezett intézményi- és külső kiállítások törzsgyűjteményi anyagának 

forgalmazása – Folyamatos. 

 A könyvtárközi kölcsönzés megrendelő felületének webes korszerűsítése – Forráshiány 

miatt nem történt meg, források megléte esetén 2011-ben valósulhat meg. 
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 Részvétel az „egypontos” központi olvasói nyilvántartás és regisztráció kidolgozásában a 

társigazgatóságokkal együttműködve. – Folyamatban van. 

2.6.3 Reprográfiai tevékenység 

Alapfeladat az olvasói professzionális munkaállomások (OPM) rendszerének működtetése és 

tartalmi fejlesztése, a Reprográfiai Szolgálat és Digitalizáló Műhely működtetése az olvasói 

igények kielégítése céljából. 

Egyéb tevékenységek: 

 Az EOD (e-könyvek igény szerint) rendszerben a megrendelések teljesítése, az Amazon.de-

vel együttműködve az e-Bookshop és az e-Reader rendszerhez (POD, iPOD) való 

kapcsolódás kialakítása – Kb. 40 db EOD megrendelés elkészült, az Amazonnal a 

tárgyalások átmenetileg megszakadtak. 

 Egyedi megrendelések alapján digitalizálási és gyorsmásolási munkák elvégzése – 

Folyamatos. 

 A digitálisan készült anyagok, a születésnapi ajándékcsomag megrendelő,- nyilvántartó-, és 

átadórendszerének kidolgozása, karbantartása és egységesítése a teljes intézmény 

vonatkozásában (Workflow rendszer) – Forráshiány miatt nem valósult meg. 

 A szerzői jog által nem védett dokumentumok direkt online kölcsönzésének és iPOD-

letöltésének előkészítése – Forráshiány miatt nem valósult meg. 

 A nemzetközi- és kétoldalú együttműködések, valamint EU-pályázatok keretében a magyar 

vonatkozású, német nyelvű napilapok, folyóiratok digitalizálásának folytatása, portál-szintű 

megjelentetése (DifMOE, DigiHung, HuSk stb.) – Az EU-s projektet nem hosszabbították 

meg, így a munka megszakadt. A Pozsonyi Egyetemi Könyvtárral kétoldalú megállapodás 

alapján a Pressburger Zeitung hiánypótló digitalizálása folyamatosan történik. 

 Intézményen belüli egyéb digitalizálási feladatok végzése, a dokumentumok átadása az 

Elektronikus Dokumentum Központnak. – Megvalósult, illetve az újabb digitális 

dokumentumok bejelentése és átadása folyamatosan történik.  

Szolgáltatási célú digitalizálás: 

 A városi könyvtárak hírlapanyagának digitalizálása projekt keretében beérkező 

megrendelések elkészítése, (közel 800 ezer negatív mikrofilm kocka digitalizálása). – 

Elkészült. 

 A különgyűjteményi osztályokon megrendelt dokumentumok digitális fényképezése. 

Folyamatos. 

 A mikrofilmes születésnapi csomagok elkészítése – Folyamatos. 

2.6.4 Raktári tevékenység 

Mivel a könyvtár raktárai megteltek, minden lehetséges módon törekedni kell új raktári terek 

biztosítására. Ennek megvalósulása nélkül is alapfeladat a raktári nyilvántartások vezetése, a 

dokumentumok raktári forgalmazása az olvasószolgálati és belső használói rendszerben, az 

állomány biztonságos megőrzése és a teljes törzsgyűjteményre érvényes állományvédelmi előírások 

betartása. 

Kiegészítő feladatok: 

 A Régi Fóti úti telephelyen a Gyarapítási osztályról érkező, állományból kiiktatott 

fölöspéldányok fogadása - Folyamatos. 
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 A fogyatéki jegyzőkönyvek alapján összeállított listák térítésmentes kiajánlása a Könyvtári 

Intézet honlapján keresztül – Folyamatos. 

 A beérkező igények összesítése, a helyszíni válogatás lehetőségének biztosítása. – 

Folyamatos. 

 A maradék fölöspéldányok kiselejtezése. – Folyamatos. 

Egyéb tevékenységek: 

A törzsgyűjtemény raktárai beteltek. A raktári rend fenntartása érdekében: 

 A meglévő raktárakban a 200 cm-es telepítési magasságot átlépve a raktári férőhely 

növelése plusz polc behelyezésével. Ez a vár épületben lévő raktári területen érinti az OA, 

OB, OC, OE, MB, MA jelzettartományokat: 4350 pfm áttelepítése, 340 db új polc 

behelyezésével. (A 200 cm felett tárolt dokumentumok forgalmazása bizonyos esetekben 

csak fellépő segítségével oldható meg.). – Részben megtörtént, az MB és MA 

jelzettartomány áthelyezése 2011-re tolódik. 

 A csillaghegyi raktárban az archívális B jelzetű könyveknél 3125 pfm áttelepítése, 387 új 

polc behelyezésével. – Folyamatosan megvalósul, várhatóan 2011-ben fejeződik be. 

 A 2818-44.999 jelzettartományba tartozó sorozat muzeális pédánysorának (1327 pfm) 

kitelepítése az időközben kialakításra kerülő új ideiglenes raktárba; ezáltal az MHC, MHB 

muzeális időszaki kiadványok növekedési helyének biztosítása. (Az új raktár részletes 

betelepítéséi tervének elkészítése a terület férőhely adatainak pontos ismerete birtokában 

lehetséges.). – Nem került sor új ideiglenes raktár üzembe helyezésére. 

 A Tájékoztatási Igazgatóság társosztályaival és az Informatikai Igazgatósággal 

együttműködve felkészülés a raktári terek informatikai kiépítésére. – Nem történt meg 

anyagi eszközök hiányában. 

 A Rezerv-raktárban tárolt dokumentumok felülvizsgálata: a Gyarapítási osztály 

jóváhagyásával bizonyos dokumentumok törzsgyűjteménytől való elkülönítésének 

megszüntetése és az eredeti helyére történő visszairányítása. Ehhez kapcsolódva, az 

állomány biztonságosabb megőrzése érdekében a 490, 500 és 600 ezres jelzettartományok 

felülvizsgálata. – Folyamatos. 

 

2.7 A könyvtárhasználók magas színvonalú kiszolgálása (infrastruktúra, 
információ, PR) 

 

Informatikai feladatok 

 Sikeresen biztosítottuk a retrospektív konverzió informatikai hátterét; 

 Kialakítottuk az ISBN adatbázis webes moduljához tartozó belső felhasználói felületet; 

 Sikeres próbaaratást végeztünk a teljes magyar Internet tartomány aratása érdekében; 

sajnos alkalmas szerverek hiányában éles aratást nem tudunk végezni.  

Fejlesztések 

 Az OSZK Digitális Könyvtárát szemantikus alapokra helyeztük: a dokumentumok 

strukturális metaadatait az OAI-ORE szabvány felhasználásával tároljuk és szolgáltatjuk; 

 Elkészült a digitális tartalmak Europeana számára való szolgáltatásához a MARC ESE 

konverzió; 

 Az OSZK teljes katalógusát, név és tárgyi besorolási állományát sikeresen publikáltuk a 

szemantikus weben. Az OSZK a második könyvtár a világon, amely teljes katalógusát 

publikálni tudta a szemantikus világhálón; 
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 Bevezettük az AMICUS legújabb verzióját; 

 A hardvernyilvántartást kiegészítettük, naprakésszé tettük; 

 Támogattuk az ERKEL webes tartalomszolgáltató oldal létrehozását; 

 Elkészült az Időszaki kiadványok adatbázisának (IDA) új verziója. 

Az informatikai infrastruktúra fejlesztésének feladatai 

Kiemelt feladatok 

 Elkészült az új számítógépterem; 

 Novell szerver szolgáltatásainkat kiváltottuk a Windows szerver szolgáltatásaival, a 

Novell szervert leállítottuk. 

Fejlesztések 

 Folytattuk a szervervirtualizációt; 

 Központi azonosítást egyre szélesebb körben valósítjuk meg az activ directory 

segítségével; 

 A mentések napi ellenőrzése megtörténik, a Windows szerverek mentését újraterveztük; 

 Az activ directoryban leképeztük a könyvtár felépítését. 

Forráshiány miatt meg nem valósult feladatok 

 A LAN rendelkezésre állásának növelése redundanciát biztosító elemek beépítésével; 

 Az informatikai infrastruktúra korszerűsítése program keretében a személyi számítógépek, 

szerverek, és egyéb informatikai eszközök cseréje; 

 Az informatikai infrastruktúra kritikus elemeinek duplázásával a szolgáltatások 

rendelkezésre állásának növelése; 

 Az OPM rendszer bővítése a szükséges mennyiségű vékony klienssel és szerverekkel. A 

jelenlegi kliensek cseréje nagyobb egységekben; 

 Vírusvédelem kiterjesztése valamennyi munkaállomásra 

 Tároló szerver tárhely és szolgáltatás bővítése az igényeknek megfelelően, 

3 Hozzáférés 

3.1 Beiratkozott olvasók száma, könyvtárhasználók száma (távhasználatok is) 
 

Az Országos Széchényi Könyvtár 2010-ben a hivatalos statisztikában korrekciót hajtott végre a 

regisztrált és az aktív használók számára vonatkozóan, pontosan követve a statisztikai űrlaphoz 

mellékelt útmutatót. Jelenlegi teljesítményértékelési beszámolónkban a 2009. évi hivatalos 

statisztikai adatok jelentik a viszonyítási alapot. A beiratkozott olvasók száma október 31-ig 6.558 

fő volt, szemben a 2009-ben mért 8.597 fővel. Az év végéig várható 8.200 beiratkozott olvasó 

száma is mintegy 5%-os csökkenést jelez előre a tavalyi évhez viszonyítva. Ugyanez a tendencia 

vonatkozik a belépést rögzítő adatbázis tanúsága szerint a könyvtárba belépők számadataira is, 

amely szemben a 2009-es 69.239 fővel az év végéig várhatóan csak 57.000 belépést jelent, ami 

mintegy 18 százalékos csökkenést mutat. Ez utóbbi adat arra utal, hogy többen iratkoznak be 

alkalomszerű könyvtárhasználatra, szemben a könyvtárat rendszeresen használó olvasókkal. Ez a 

könyvtárhasználati szokások változását jelzi.  

A törzsgyűjteményi dokumentumok forgalmazási adatai szintén enyhén csökkenő tendenciát 

mutatnak. Valamennyi dokumentumtípust tekintve a csökkenés mintegy 9%-os 2010-ben. 

 

A távhasználati adatok a következőképpen alakulnak: jelen teljesítményértékelésünkben és a 

jövőben egységesítjük a statisztikai adatok kezelését, és a webstatisztikák közül a látogatások, 

valamint az oldalletöltések számát vesszük alapul. A korábban rögzített adatok tartalma 

bizonytalan, ezért összehasonlításra nem használjuk. 2010-től kezdve a mérések tartalmának 
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rögzítése révén az összehasonlítás biztosított lesz. A nemzeti könyvtár weben elérhető 

szolgáltatásai közül a MEK és az EPA látogatottsága a legmagasabb (MEK látogatások száma 

közel 15 millió, az EPA-é több mint 3 millió, a letöltések a MEK-ről: 46,8 millió, az EPA-ról 15,5 

millió) Az OSZK összes webes szolgáltatásának együttes számadatai: látogatások száma: mintegy 

20 millió, az oldalletöltések száma meghaladja a 75 milliót. 

 

3.2 A gyűjtemények digitalizálása, internetes hozzáférhetőség teljesülése 
 

A nemzeti könyvtár digitalizálási tevékenysége tovább bővült. Annak ellenére, hogy a 2009-ben 

megvalósult nemzetközi digitalizálási programok (DigiHung, DIFMOE) és az MTI-vel kötött 

megállapodás véget értek, a belső állomány-digitalizálás mennyisége tovább növekedett.  

Az állományvédelmi digitalizálás a különgyűjtemények anyagai mellett a mikrofilmről készült 

digitális másolatokkal 2010-ben magas felvételszámot eredményezett (350 ezer felvétel). 

Az on demand digitalizálás mennyiségét növelte a TÁMOP pályázat keretében a retrospektív 

konverziót elősegítő 250 ezer cédula beszkennelése, valamint a Nyelvtudományi Intézettel kötött 

megállapodás alapján mintegy 20 ezer oldal digitalizálása. 

 

 

Állományvédelmi 

digitalizálás 

350.000 384.700 395.000 +13% 

On Demand 

digitalizálás 

280.000 
410.000 

417.000 +48% 

 

 

Állományvédelmi digitalizálás  

A korábbi évek tervezési adataihoz képest rendszeresen kevesebb állományvédelmi céllal 

digitalizált dokumentum készült. Alapvető fontosságú az állományvédelmi digitalizálás 

rendszerének átalakítása és ütemezésének integrálása az OSZK teljes digitalizáló tevékenységébe.  

Az állományvédelmi célú videó-, (Történeti Interjúk Tára) kép- (Fénykép és Fotóművészeti Tár) és 

hangdigitalizálás (Zeneműtár) az illetékes különgyűjtemények felügyeletével történik. 

 Kézirattár: középkori kéziratok, kódexek digitalizálásának folytatása (4.000 felvétel) – A 

terv túlteljesítése, 10 ezer felvétel készült el. 

 Régi Nyomtatványok Tára: az RMK I és RMK II körbe tartozó kötetek digitalizálása (5000 

felvétel) – 12 ezer felvétel készült  

 Zeneműtár: a Haydn kéziratok digitalizálásának folytatása, az évfordulóhoz kapcsolódóan 

az Erkel-dokumentumok digitalizálásának kiegészítése (4.000 felvétel) – 2.000 felvétel 

készült el. 

 Színháztörténeti Tár: A Nemzeti Színház színlapjainak, valamint az operaházi 

szövegkönyvek digitalizálása (4.000 felvétel) – 2.000 felvétel készült 

 Plakát és Kisnyomtatványtár: Az 1927-1938 közötti plakátok digitalizálásával a 2009-ben 

megkezdett munka folytatása (3200 db + 300 db duplumfelvétel) – 2.500 felvétel készült el. 

 Térképtár: A Széchényi gyűjtemény térképei digitalizálásának folytatása (3.000 felvétel) – 

12.000 felvétel készült. 

 A Res Libraria kutatócsoport által összegyűjtött kódextöredékek digitalizálása. Ebben az 

évben a töredékek digitalizálási száma kb. 200. 
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 Az új Zeutschel mikrofilm szkenner beszerzésének köszönhetően a digitalizált mikrofilm 

kockák száma radikálisan növekedhetett, összesen 350.000 felvétel készült. 

3.3 Tartalomszolgáltatás 
 

 Gyászjelentés szolgáltatás elindítása 

 A 2009-ben történő tervezés, előkészítés után 2010-ben el kell indítani a mormon egyház 

által digitalizált gyászjelentés gyűjtemény szolgáltatását. A Web 2.0-es alapú szolgáltatással 

internetes önkéntesek bevonásával kell biztosítani a nagy tömegű dokumentumállomány 

feldolgozását. – A nyers digitalizált alapanyagot előkészítettük. Elkészítettük a teljes anyag 

karakterfelismert változatát, a digitális képeket javítottuk, konvertáltuk, vízjellel láttuk el.  

Számos könyvtáros-hallgató kezdte el rögzíteni a neveket, jelenleg az állomány 

egyharmada, több mint 200.000 név készült el. 

 Ki kell dolgozni a mormon projekt után beérkezett gyászjelentések digitalizálásának és 

szolgáltatásba illesztésének folyamatát, lehetőség szerint a gyászjelentések digitális 

formában való érkeztetését is. – Az utólagosan beérkezett gyászjelentések rendszerbeállítása 

még nem történt meg. 

 Az EPA-MATARKA-HUMANUS együttműködés elindítása – A TÁMOP projekt elindult, a 

szegedi Bodza rendszerben kísérleti üzemmódban már működik a három adatbázis közös 

lekérdezése. Sikerült az EPA rekordok megfelelő konverziója is a közös adatbázisban. Egy 

előzetes felmérés, tervezés után elindult az osztályon a szükséges adatrögzítés, az 

elektronikus folyóirataink tartalomjegyzékeinek XML alapú feldolgozása a másik két 

adatbázis, a közös lekérdező számára. 

 Az offline digitális gyűjtemény (CD-ROM, DVD) biztonsági ellenőrzése, 

virtualizációjának elindítása, folytatása. 

 Fontos feladat az osztályra került offline digitális gyűjtemény hosszú távú megőrzését 

biztosító ellenőrzési módszertanának kidolgozása. – A tervezett módszertan kidolgozása 

megtörtént, az offline digitális gyűjtemény konverziója, ’virtualizációja’ elindult. A virtuális 

(ISO) fájlokra alapozott hálózati szolgáltatás feltételeinek nagy része létrejött. 

 Struktúrált és teljes szövegű keresés elindítása 

 A Képkönyvtár kapcsán a Könyvtár üzembeállította a strukturált szövegállományok 

hatékony visszakeresését biztosító Anacleto programot. A program használatát ki kell 

terjeszteni a Képkönyvtáron kívüli feladatokra, pl. a MEK-ben meglévő, szolgáltatott 

összetett szöveges dokumentumok (pl. Finaly latin-magyar szótár, értelmező szótár, Pallas 

Nagy Lexikon) hatékony visszakeresésére). – A tervezett strukturált és teljes szövegű 

keresés elindítása anyagi feltételek hiány miatt még nem valósult meg. 

 Babits Dokumentumtár kialakítása a Babits-hagyatékban lévő digitalizált fényképanyag és 

digitalizált levelezésanyag alapján. – Folyamatban van, de a munka még nem jutott abba a 

fázisba, hogy kialakíthassuk hozzá a szolgáltatást. 

 A www.typographia.oszk.hu honlap teljessé tétele. – A pályázat nem nyert, ezért a tervezett 

továbbfejlesztés - forráshiány miatt - egyelőre nem valósult meg,. 

 A Corvina honlap megújítása. – Forráshiány miatt elmaradt, átütemezzük 2011-re. 

 Multimédiás oktatási segédanyag készítése az OSZK-ban őrzött egyedi és ritka 

dokumentumok felhasználásával, közösen a különgyűjteményekkel: a három XIX. századi 

nemzeti klasszikus dráma projektje: Katona József: Bánk bán – Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde – Madách Imre: Az ember tragédiája. – Forráshiány miatt elmaradt, 

átütemezzük 2011-re. 

http://www.typographia.oszk.hu/
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 Tematikus honlapok kialakítása: a Széchenyi Emlékév honlapjának kialakítása külső 

partnerekkel együttműködve; a nyelvemlék honlap további feltöltése. – Az OSZK nem vett 

részt a projektben. 

 A dinamikusan épülő honlapok tartalmi bővítése (OSZK történeti honlap, Jeles napok) – 

Folyamatosan zajlik, szinte minden lezáratlan honlap (a fentieken kívül pl. a Nyugat is) 

bővült újabb tartalmakkal. 

4 Martketing tevékenység 

4.1 Kiállítások 
CORVINA KIÁLLÍTÓTERMEK 

"Látjátok feleim…" Magyar nyelvemlékek a kezdetektől 

a 16. század elejéig 

áthúzódó – február 28. 

Hét évszázad papírtitkai április 9 – július 17. 

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetektől 

napjainkig 

október 15 – áthúzódó 

ARS LIBRORUM 

"Látjátok feleim…" Magyar nyelvemlékek a kezdetektől 

a 16. század elejéig 

áthúzódó – február 28. 

Hét évszázad papírtitkai április 9 – július 17. 

Üzenetek William Shakespeare-től – kiállítás Katona 

Szabó Erzsébet és Kodolányi Gyula műveiből 

szeptember 2 – október 2. 

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetektől 

napjainkig 

október 15 – áthúzódó 

NEMZETI EREKLYE KIÁLLÍTÓTÉR 

„… Angyal suhog át a sötéten” Romániai forradalom Áthúzódó – január 16. 

Öreg-szem, friss látó január 22 – február 25. 

Korunk lenyomata március 19 – április 10. 

Karl Gottlieb Windisch és Emil Portisch – a pozsonyi 

németnyelvű sajtótörténet két kiemelkedő alakja 

Június 5 – június 17. 

Fejadag - 100 karikatúra – kiállítás Könczey Elemér 

munkáiból 

június 19 – július 17. 

Rejtőzködő életmű c. fotókiállítás - Válogatás Escher 

Károly fotóművész munkáiból 

október 22 – december 22. 

MANUSCRIPTORIUM KIÁLLÍTÓTÉR (KÉZIRATTÁR) 

NYELV.EMLÉK.TEREMTÉS.KAZINCZY áthúzódó – február 28. 

Egy különös házasság. Mikszáth és Révai Testvérek június 3 – szeptember 30. 

Nehéz szerelem. Vas István 100 éve. október 1 – december 23. 

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR ÉS ZENEMŰTÁR 

Mezey Mária (1909-1983) 100. születésnapjára áthúzódó – január 16. 

Major Tamás – portrék január 26 – június 15. 

Dohnányi emlékkiállítás – a zeneszerző halálának 50. február 18 – július 18. 
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évfordulója alkalmából 

"...s látom magamat nem vénülve, hanem megifjodva." 

– Kamarakiállítás Márkus Emília születésének 150. 

évfordulójára 

szeptember 16 – áthúzódó 

PLAKÁT- ÉS KISNYOMTATVÁNYTÁR 

Választási küzdelmek plakátokon 1910-1949 február 9 – június 17. 

Az ezerarcú papír Június 19 – december 23. 

TÉRKÉPTÁR 

Tabula Peutingeriana – A Római Birodalom 

úttérképének története 

január 28 – április 30. 

Glóbuszritkaságok a Térképtárban október 15 – áthúzódó 

VI. EMELETI DÍSZTEREM ÉS ELŐTERE 

Szép Magyar Térkép 2009 és Digitális Magyar Térkép 

2009 

március 27 – április 30 

VII. EMELETI KATALÓGUSTÉR 

Maszk-játékok március 19 – április 10. 

Blixen-emlékkiállítás március 19 – április 10. 

90 város május 11 – június 12. 

Gombák, növények, állatok június 19 – július 17. 

VIII. EMELET KÖNYVTÁRUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR 

Amit a papír elbír – buszok, könyvmolyok, könyvek és 

könyvtárak 

június 19 – november 30. 

V. EMELETI FOLYOSÓ 

Korunk lenyomata március 19 – április 10. 

Papírba zárt kalandok - A Magyar Filatéliai 

Tudományos Társaság kiállítása 

június 19 – július 17. 

REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, ZIRC 

Földesi Barnabás: Festmény+táj április 1 – június 1. 

Ilyenek vagyunk: Arcok a Bakonyból – Juhász Sándor 

József fotói 

Június 19 – szeptember 14. 

"...az áldozatban van a hazafiság!" - Gróf Széchenyi 

István emlékkiállítása 

szeptember 21 – december 31. 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK 

A budavári palota – a világörökség része (V. emeleti gyorslift folyosó) 

A nemzet könyvtára, a szolgálat műhelye. Válogatás az OSZK Múzeum anyagából (V. emeleti 

folyosó) 

 

A 2010. október végéig megnyitott kiállítások száma összesen 27. Rendezvényeink száma 150, 

ezek többsége szakirányú könyvtári rendezvény volt, illetőleg tudományos konferencia, ülésszak, 

szimpózium, kiállításmegnyitó, könyvbemutató, szakbizottsági ülés, stb. 
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Kiállításaink és rendezvényeink látogatóinak száma eddig összesen 24.155 fő volt, amely a tavalyi 

év hasonló időszakához képest +23,4% növekedést jelent.  

Az év folyamán eddig 83 alkalommal tartottunk könyvtárvezetést, melyen összesen 2.210 fő vett 

részt, ez a tavalyi év hasonló időszakához képest 10,6%  növekedést jelent. 

4.2 Kiadványok 
 

Nemzeti Téka (közös kiadás a Gondolat Kiadóval) 

A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660–1798 (1815) / Katalógus. Összeáll: 

Hegyi Ádám. (Sorozatszerk.: Boka László, Kégli Ferenc.) Bp. Gondolat Kiadó-OSZK. 2010. p 276. 

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század első felében. (Sorozatszerk.: Boka László, 

Kégli Ferenc.)Bp. Gondolat Kiadó-OSZK. 2010. p 164. 

 

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi és ritka könyvei, kéziratai 

5. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya (összeáll. 

Emődi András) Nagyvárad. Szatmári Római Katolikus Püspökség Varadinum Script Kiadó. 2010. p 

240. 

 

Bibliotheca Scientiae et Artis (közös kiadás a Gondolat Kiadóval) 

1. Érték és értelmezés (szerk. Boka László, Sirató Ildikó) Bp., OSZK - Gondolat, 2010. p 312.  

Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (közös kiadás az Argumentum Kiadóval) 

2. Nemerkényi Előd (szerk.): Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. 

Argumentum- OSZK. 2009. p 360. 

3. Heltai János (szerk.): Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi bibliák a filológiai 

tudományokban. Konferencia-anyag. Argumentum- OSZK. 2009. p 216. 

 

Adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (közös kiadás a Szegedi 

Tudományegyetemmel) 

13/5 Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643–1750. Sajtó alá rend. Czeglédi László, Kruppa 

Tamás, Monok István. p 250. 

 

Bibliográfiák 

A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921–1944. I–III. kötet, Összeáll. 

Ferenczyné Wendelin Lídia. Budapest. OSZK 2010. Nalorsgrafika Kft. p 2504. 

Lakatos Éva: A magyar sajtótörténet bibliográfiája 1. (A–J) Budapest. OSZK. 2010. Nalorsgrafika 

Kft. p 372. 

Sütő András életműve. Annotált bibliográfia. Összeállította: Kuszálik Péter Budapest–Csíkszereda. 

OSZK–ProPrint Könyvkiadó. 2009. p 592. 

 

Hungarica typographica (közös kiadás a Balassi Kiadóval) 

II. V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei. XVII. század (I. kötet, Nyugat 

és Észak-magyarországi nyomdák) p 928. 

 

Amor Librorum (közös kiadás a Kossuth Kiadóval, klub-terjesztés) 

Heltai Gáspár: Száz Fabula (1596), 2010.  

Toldy Ferenc: A magyar irodalom története (1851), 2010. 

Benkő Ferentz: Parnassusi időtöltés (1792), 2010.  

 

Hasonmás kiadások 
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Melius Juhász Péter: Az ket Samvel könyveinek és az ket Kirali könyveknek való fordítasa. (szerk. 

Ötvös László) Debrecen, 516 p. 

Kulcsár György: Az ördögnek a penitenciatartó bűnössel való vetekedéséről és a kétségbeesés ellen 

a reménységről való tanúság.  OSZK - Galeria Muzeum Lendva. 2010. 

 

Ünnepi kiadványok 

 „…de még szebb a színház” – Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. (szerk. Somorjai Olga) 

OSZK - Argumentum Kiadó. 2010. p 312. 

 „Mint gyümölczös, termett szőlővesszőcz”. Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (szerk. 

Stemler Ágnes, Varga Bernadett) Budapest. OSZK - Balassi Kiadó. 2010. 

 

Egyéb kiadványok 

Kelemen Éva: Dohnányi Ernő családi levelei. OSZK - Gondolat Kiadó,. Bp., 2010.  

Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 I–III. (Összeállította: Gerő Gyula) Bp., 2010. I. 

kötet p 503. II. kötet p 964. III. kötet p 360. 

Legendák lovasa– Jelenetek Buda, Pest, Bécs albumából. (Buza Péter szerk.) OSZK–Budapesti 

Városvédő Egyesület (Budapest Könyvek sorozat) 2010. p 218. 

Dede Franciska: „Tartsd jól a bestiát!” Emma asszony (Ignotus) receptpályázata és A Hét 

szakácskönyve. Egy századfordulós „blog” története. Bp., OSZK - Kortárs Kiadó. 2010. p. 188. 

Frédéric Barbier: A modern Európa születése. Gutenberg Európája. OSZK–Kossuth Kiadó. 2010. p 

352. 

 

METEM Könyvek (Magyar Egyháztörténei Enciklopédia Munkaközösség) 

Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Mediveval Kingdom of Hungary. 1150–1387. Budapest. 

2010. 

 

Nemzetközi együttműködésben megjelenő kiadványok 

Vernetztes Europa: Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches  

VI. „Ars longa, vita academica brevis” Studien zur Stammbuchpraxis des 16–18. Jahrhunderts 

Szerk.: Klara Berzevizy, Péter Lőkös, Zsófia Hornyák. Budapest. 2009. 200 p. 

 

Időszaki kiadványok 

Bulletin, 2009 

Mercurius, 2010 

Lymbus, 2010  

Hungarian Studies Review, 2009 

Hungarian Studies Review, 2010 

Magyar Könyvszemle (közös kiadás a MTA Irodalomtudományi Intézetével és az Argumentum 

Kiadóval) évi 4 szám, megjelenése folyamatos. 

Könyv, könyvtár, könyvtáros 2010/1–12. 

Könyvtári figyelő, 2010 

HLISA (Hungarian Library and Information Science Abstracts) évi 2 szám, megjelenése 

folyamatos. 

OSZK 2011, zsebnaptár. 

5 Országos feladatok végzése 
 

A TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002 számú program 2011. március 31-én zárul, a teljes elszámolásra 

július 31-ig van lehetőség. 
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MOKKA-ODR – Januárban elindult a MOKKA fejlesztése a szakértői munkacsoport 

összehívásával. Az első negyedévben a tervek szerint elkészült a szakértői ajánlás, amely több 

forrásmunka felhasználásával megfogalmazta a rendszerrel szemben támasztott elvárásokat. Ennek 

alapján jelent meg 2010 augusztusában a közbeszerzési felhívás, amely október 25-én a 

szerződéskötéssel sikeresen lezárult. 2010 decemberében elkészült a rendszerterv, amely alapul 

szolgál a 2011-ben megvalósuló fejlesztésnek. 

 

Könyvtári Intézet országos programjai a TÁMOP keretében 

 Könyvtár 2.0 (K2) fejlesztések kísérleti műhelyének kialakítása – A virtuális kutatócsoport 

kialakítása megtörtént ennek keretében kialakítottunk egy KOHA, Dspace gyakorlási 

felületet. Oktató videókat helyezünk el a konyvtar.hu weblapon k2-es fejlesztési 

lehetőségekről, Elkészül a 23 Things magyar változata. Felvettük a wikipédia magyar 

koordinátoraival a „könyvtári portál” tárgyszavainak megírására. K2 blog működtetése 

amelyen folyamatosan új híreket közlünk a nemzetközi valamint hazai trendekről. Elérése: 

htttp://blog.konyvtar.hu/k2/ 

 Szakmai napok sorozata a korszerű könyvtári technológiákról: - A vállalt 6 rendezvényt 

megtartottuk. 

 Interaktív tematikus szolgáltatási felületek kialakítása – Folyamatban. A fejlesztő céggel 

szerződést kötöttünk, hogy a konyvtar.hu felületének fejlesztésével a pályázatban vállalt 

célokat megvalósítsuk. A tervezett befejezés ideje: 2010. december 31. 

 Olvasásfejlesztés, kutató-elemző tevékenység – A tervezett négy rendezvényt megtartottuk. 

 Olvasási szokások 2010-ben. Országos reprezentatív felmérés elkészítése. – A felmérés 

elkészült az első összefoglaló anyagok elkészültek. Az eredményekről sajtóbemutatót 

szerveztünk. 

 Olvasásfejlesztés, biblioterápia – Ennek keretében két biblioterápiás rendezvényt tartottunk. 

2010. november 15-én és 22-én. Elkészült Beth Doll és Carol Doll „Biblioterápia 

gyermekeknek és serdülőknek” című könyv fordítása. A témában kiadásra kerül egy 

kézikönyv is. Ennek előkészítése rendben zajlik.  

 Olvasásfejlesztés, esélyegyenlőség, esélyteremtés a hátrányos helyzetűeknek.  – Országos 

felmérés készült „A könyvtárhasználat lehetőségei és tényezői fogyatékos személyek 

körében” címmel. Az ebből készülő szakértői anyagok megjelentetése folyamatos.  

 Olvasásfejlesztés, értő olvasás – Az akciót a Debreceni Megyei Könyvtárral közösen 

meghirdettük. Jelenleg ennek keretében a különböző rendezvények forgatókönyveinek 

begyűjtése és feldolgozása folyik. 

 Olvasásfejlesztés, olvasási háló.  – A feladat megvalósításának szakértői anyag elkészült, 

jelenleg a szoftveres fejlesztés folyik. 

 Olvasásfejlesztés, „Családi olvasás éve 2010”. 2010.06.01 - 2010. 06. 06.: „Olvass nekem!” 

Központi téma: Az olvasás megalapozása kisgyermek korban, a családban. 

Gyermekirodalom. Gyermeklélektan. Szülői, családorvosi, pszichológusi, védőnői, 

óvodapedagógusi, pedagógusi vélemények és tapasztalatok. 

 2010. 10. 04 - 2010. 10. 10.: Könyvtárak összefogása a társadalomért. Az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség programja. Központi téma: Családi Könyvtári Napok. 

 2010. 12. 13 - 2010. 12. 20. Központi téma: Család, ünnep, olvasás.  Az olvasás összeköt. 

Olvasási szokások a családban. Családi könyvtár, családi szórakozás. 

 2011. 03. 21 - 2011. 03. 28.: Központi téma: Olvasás, tanulás, digitális írás-olvasás.  A 

tanulás új formái. Új típusú kommunikáció a családokban. 

 A tervezett négy rendezvénysorozatból az első három a tervezett határidőkben megvalósult. 

A rendezvény sorozat keretében az ország könyvtárai kiemelt figyelmet fordítanak az 
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olvasás népszerűsítésre. Az Intézet a megnyert TÁMOP támogatásból fedezi ezek országos 

sajtó megjelenését, valamint a promóciós anyagokat szétosztott promóciós anyagok 

mennyisége: 

 Öt szakmai és három idegen szaknyelvi képzés programjának kidolgozása.  – A tervezett 

képzések programjának kidolgozása megtörtént, a képzéseket akkreditálták. 

 A CERTIDoc minősítési rendszer elsajátítására vonatkozó magyarországi képzés sikeresen 

lezajlott.  – A minősítési rendszer alapdokumentációjának magyarra fordítása megtörtént.   

 Akkreditált intézményként a képzésekre jelentkezők intézményeivel vállalkozási 

szerződéseket kötöttünk, és ismételt árajánlatokat állítottunk ki (kb. 100 db), képzéseket 

biztosítottunk  

 Elkészítettük és akkreditáltattuk a pályázatban vállalt hatvanórás szakmai képzések 

programjait (olasz, francia és orosz szaknyelvi képzés, interaktív portálok, kulturális és 

közhasznú tartalmak megjelenítése honlapokon, olvasásfejlesztés, felhasználóképzés, 

helyismeret) 

 Részt vettünk a pályázat keretében megvalósult kétnapos CERTIDoc-szemináriumon; 

 Folyamatos tanácsadással szolgáltunk a pályázatok megvalósításának képzésekkel 

kapcsolatban felmerülő témáiban (kb. 200 alkalommal); 

 

A Magyar Digitális Képkönyvtár továbbfejlesztése, bővítése  

 A rendelési rendszer megújítása. – A felhasználói visszajelzések nyomán szükséges lenne egy 

megrendelői modul kifejlesztése, amely egyszerűbbé tenni a többféle forrásból származó 

képek megrendelését, ez azonban forráshiány miatt nem valósulhatott meg. 

 Tartalmi bővítése a piarista képeslapgyűjtemény teljes betöltésével (10.000 db), városi 

képeslapokkal, a Frankische Stiftung fotóival. – A piarista gyűjtemény tervezett betöltése 

40%-ban sikerült, mert a metaadatok létrehozására nem volt erőforrás.  

 A nem-szabványos, betölthető formában érkező metaadatok konverziós mechanizmusának 

kidolgozása valamint a metaadat nélkül érkező képi dokumentumok feltárása. – Emberi 

kapacitáshiány miatt az Informatikai Igazgatóság nem tudott támogatást nyújtani a nem 

megfelelő formátumban érkező metaadatok konverziójában. Így olyan állományok, pl. a 

Frankische Stiftung fotói, szintén nem kerültek betöltésre. 

 A leíró adatok nélkül érkezett képek feldolgozása – Emberi kapacitáshiány miatt ez nem 

történt meg. 

 Zoomify konverziók folytatása – Elkészült 1814 kép zoomify verziója, ezzel a OSZK és a 

Hadtörténeti Múzeum térképeinek mindegyike megtekinthető nagy felbontásban. 

 Az OSZK-ban digitalizált képanyag folyamatos feltöltése a képkönyvtárba – Csak részben 

valósult meg metaadatok hiányában. Azonban képkönyvtári rekordok URN azonosítói 

bekerültek az Amicus katalógusba, az olvasók onnan is rátalálnak a digitalizált képanyagra. 

6 Könyvtári Intézet 
Az Intézet 2010-ben is kiadta a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című országos szakmai lapjának 12 

számát.  

Kiadta a „Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer. A könyvtári önértékelés szakmai 

szempontjai” c. kötetet, a könyvtárak minőségértékelési tevékenységének támogatására. 

6.1 Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály  
Kiemelt feladatok 
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 Az osztály megvalósította és koordinálta a TÁMOP 3.2.4 pályázatban vállalt feladatait 

(ismertetését lásd külön, az OSZK TÁMOP tevékenységének bemutatásánál). 

 A 2008-2013 közötti könyvtári stratégia monitoring rendszerének kidolgozása. A stratégia 

monitoring elkészítéséhez a szükséges terveket és vizsgálati szempontokat elkészítettük. A 

könyvtári trendek utolsó öt évének statisztikai elemzése elkészült.  

 A TIOP, TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak támogatása, koordinációja. 

 A nemzetiségi könyvtári ellátás működési struktúrájának áttekintése. A kisebbségi 

ombudsman által készített „kisebbségek kulturális ellátása” című munkaanyag könyvtári 

megállapításaihoz két anyagot készítettünk.  

Alapfeladatok 

 Kiemelt figyelmet fordítottunk a Kistérségi Könyvtári Ellátás helyzetére. Folyamatos 

adatbázist építünk a KSZR könyvtárakról. Szakirodalmi szemlék, háttéranyagok, elemzések 

készítésével segítjük a kistérségek munkáját. 

 Követtük a KSZR keretben működő könyvtárak, könyvtári szolgáltatóhelyek közösségi 

szerepének alakulását. 

 Ebben az évben is végeztük a könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás 

meghonosításával és széles körű elterjesztésével kapcsolatos feladatokat, működtetjük a 

szükséges munkabizottságokat. Elkészült a Minősített Könyvtár, valamint a Könyvtári 

Minőségi díj adományozásával kapcsolatos jogszabály. Az eljárással kapcsolatos 

koordináció a Könyvtári Intézet feladata lesz.  

 Feldolgoztuk és elemeztük a minisztérium által átadott előző évi szakfelügyeleti 

jelentéseket, az adatokat beépítettük a szakfelügyeleti adatbázisba; trendeket, javaslatokat 

fogalmaztunk meg. 

 Idén is elláttuk a Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt 

feladatokat  

 nyilvántartottuk és szerveztük a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának 

lebonyolításával kapcsolatos teendőket; 

 az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikai adataiból összerendezett és kontrollált 

formában teljes (T) és válogatott (V) verziót készítettünk és tettünk közzé a honlapunkon az 

első félév végéig. Az év második felében elvégeztük az adatok elemzését, a trendek 

megállapítását, publikáltuk a 2009. évi könyvtári teljesítménymutatókat. 

 Elkészítettük és a honlapunkon közzétettük a hazai és nemzetközi közkönyvtárak 

összehasonlító statisztikai adatainak feldolgozását. 

 Elkésztettük a  magyarországi könyvtárak és iskolai könyvtárak statisztikai 1998-2009 

adatait együtt megmutató adatbázist, a honlapon hozzáférhető. 

 További elemzések is készültek a statisztikai adatokból, amelyek a honlapon 

hozzáférhetőek:  Országos helyzetkép a községi könyvtárakról, 2009.,  Néhány 2009-es 

adatról (Az adatok megbízhatóságáról.),  A települési könyvtárak helyzetéről (Kísérlet 

normatívák alapján történő értékelésre.) 

 Jogszabályok előkészítéséhez szükséges felméréseket, döntés-előkészítő anyagokat  

készítettünk: Márai programhoz táblázatok készítése, WIPO szerzői jogi kérdőív kitöltése, 

Észrevételek az ombudsmani jelentéshez , PLR táblázat készítése az Írószövetségnek . 

 Szolgáltatási-tanácsadási tevékenységünk keretében tovább építettük, frissítettük 

adatbázisainkat  (Gyerekirodalmi adatbázis, Határon túli könyvkiadók adatai, Hungarológiai 

kézikönyvtár jegyzéke,  Könyvtári fölöspéldány jegyzékek, Könyvtárak fogyatékossággal 

élőknek, Könyvtári Minerva, On-line bibliográfiák és bibliográfiai adatbázisok, helyismereti 

adatbázisok, Bibliográfiákat számba vevő intézeti web-oldal, Tankönyvek, tankönyvkiadók) 

6.2 Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály  
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Gondozta és működtette az intézeti honlapot: 

 a Könyvtári Intézet távoktatási felületén: az adatbázis és a felület megújítása, új tanfolyami 

felületek kialakítása; frissítések feltöltése, portál-adminisztráció;  

 az Intézeti Irattár elektronikus felületének kialakítása; 

 terv kidolgozása az e107 rendszerről Drupal-ra váltás érdekében az OSZK Informatikai 

Igazgatóságával egyeztetve  

 közreműködött az Országos Dokumentum-ellátó Rendszerre vonatkozó feladatokban: 

 a témáról friss információkat adtunk közre elektronikus úton, honlapunk ODR-oldalán 

(http://www.ki.oszk.hu/107/page.php?49); 

Figyelemmel kísérte az ágazati minisztérium által országosan biztosított külföldi könyvtári 

adatbázis-szolgáltatás (EBSCO) használati adatait, budapesti és vidéki helyszínek bevonásával 

tréningeket szervezett a szolgáltatás megismertetésére 

Építette és fejlesztette a Köztauruszt: 

 megválaszolta a Könyvtári Intézet karbantartó felületére érkező deszkriptor- és 

nemdeszkriptor-javaslatokat, beépítette azokat a Köztaurusz állományába; 

 önállóan kezelte az Amicus katalogizáló modul 6XX mezőcsoportjába kerülő új lexikai 

egységeket (hetente érkező növekményjegyzékek), állandó kapcsolattartással az OSZK 

feldolgozói munkakörben dolgozó kollégáival; 

 gondozta, és a honlapon közzétette a Köztaurusz és a Geotaurusz állományait, tisztázta azok 

ETO-mutatószavait; 

 megválaszolta a Relex frissített verziójára vonatkozó technikai kérdéseket. 

Az osztály a minisztérium megbízásából: 

 folyamatosan figyelte és szükség esetén véleményezte a képzéssel kapcsolatosan megjelenő 

OKM-, NEFMI- és SZMM – rendelet tervezeteket, havonta összesített jogszabálylistát 

készített a vonatkozó közlönyök (Magyar Közlöny, Oktatási és Kulturális közlöny, Szociális 

és Munkaügyi Közlöny) alapján, frissítette az OSZK módosított SZMSZ-ének jogszabály-

jegyzékét; 

 részt vett a kulturális szakértői (19/2010.), a munkakörökre vonatkozó (150/1992.) és a 

képesítési (2/1993.) rendelet módosításának elkészítésében; 

 kidolgozta a könyvtáros életpálya-modell első változatát; 

 reprezentatív felmérést készített a gyakornoki státusz könyvtári alkalmazásáról; 

 folyamatosan biztosította az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolások koordinációját 

(új igénylések, eltulajdonított igazolások pótlása, lejárt igazolások visszavétele stb.); 

 Az osztály az akkreditált intézményi címnek megfelelően: 

 képzési tanácsadást folytatott (337 alkalom); 

 képzési tevékenységével kapcsolatban 

o előadásokat tartott, tanulmányokat írt,  

 tankönyvekkel, oktatási segédanyagokkal látta el a hazai és határontúli képzőhelyeket 

  fejlesztette, megújította jelenlegi akkreditált továbbképzési programjait és a hétéves 

továbbképzésben felmerülő igények alapján új programokat dolgozott ki, és állított össze 

 Az osztály rendszeres képzési tevékenysége során  

 az emelt szintű, moduláris rendszerű segédkönyvtáros OKJ-képzésre alapozva folytatta az 

iskolarendszeren kívüli képzőhelyek munkájának összehangolását:  

 elkészítette, és novemberben közzétette 2011. évi éves képzési tervét 

(http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?596); 

 OKJ-s szakképzést és akkreditált továbbképzési programokon alapuló tanfolyamokat 

indított, és működtetett [3 OKJ-s képzés, 34 akkreditált tanfolyam, 462 résztvevő – ld. a 

beszámoló végén mellékelt táblázatot], a képzéseken oktatói és tanfolyamszervezői 

feladatokat vállalt; 

http://www.ki.oszk.hu/107/page.php?49
http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?596
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 lebonyolította az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, az Eszterházy Károly Főiskola és az 

OSZK Könyvtári Intézet közös 30 órás távoktatási képzésének távoktatási felületen történő 

vizsgáztatását az ÁROP-program befejezéseként; 

 elkészítette, és a NSZFI elektronikus felületén keresztül benyújtotta valamennyi tanfolyama 

kötelező OSAP-statisztikáját; 

 Az osztály folytatta szolgáltató és tanácsadó tevékenységét, működtette ehhez kapcsolódó 

elektronikus szolgáltatásait; 

 Az osztály segítette a határon túli magyar könyvtárak munkáját: 

 közreműködött a 2010. évi Új tudás – műveltség mindenkinek pályázat megvalósításában: 

 

A könyvtárosképző és továbbképző központtá alakulás folyamán az OSZK-val együttműködve 

érvényesítettük a segédkönyvtáros OKJ-s vizsgaszervezési jogunkat, továbbfejlesztette a 

vizsgaszervezés rendszerét. 

Továbbfejlesztette a tanfolyami adminisztráció adatbázis alapú rendszerét. 

Folytatta az OKJ-s segédkönyvtáros képzés országos szakfelügyeleti rendszerének kialakítását. 

6.3 Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár   
Állomány, állományalakítás 

 A kurrens időszaki kiadványok és a LISA adatbázis 2010. évre történő előfizetésére 

összesen 3.900.534 Ft-ot fordítottunk. A KSZK 2010-ben nem részesült ODR - 

támogatásban. A könyvgyarapodás (316 kötet) a rekatalogizált OSZK-s, ún. vári anyagból 

és bekért recenziós példányokból, ajándékokból, hagyatékokból adódott; a költségvetési 

forrásból fedezett könyvgyarapodás 0 kötet volt. Az év során 20 kötetet kaptunk a 

kötelespéldányokból. 

 Könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú publikációkkal gyarapítottuk az OSZK 

Digitális Könyvtárát. 

 Folytattuk a különgyűjtemények (könyvtárismertetők, ex librisek, fotók, plakátok stb.) 

rendezését. Működtettük az intézménytörténeti gyűjteményt (korábbi nevén az OSZK-

múzeumot).  

 Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény (EKGy) könyvanyaga főként OSZK-s 

kiadványokkal és adományokkal (többek között a Papíripari Kutatóintézet megszűnt 

könyvtárának anyagából) gyarapodott. Szorosan együttműködtünk az OSZK Gyarapítási 

osztályával, néhány esetben időszaki kiadványok kihelyezésére került sor az OSZK 

állományából 

Feldolgozás 

 Az újonnan beérkezett, illetve nyilvántartásba vett állomány feltárása, az OPAC építése 

rendben folyt; az OPAC 691 tétellel bővült (könyvek és szakdolgozatok). 

 Tovább építettük az EKGy virtuális katalógusát, amely az OSZK törzsgyűjteményében, 

különgyűjteményeiben, a KSZK és azon belül az EKGy állományában lévő könyvtörténeti 

könyveket tárja fel. 

 Folytatódott a KSZK időszaki kiadványainak 2009-ben megkezdett katalogizálása 

(honosítása és létrehozása) az Amicus rendszerben; 2010-ben 192 rekord készült el. A 

feldolgozás a MANCI-ba 1989 óta bekerült címekre koncentrált. 

 A tezaurusz bővítése folyamatosan zajlik a könyvtörténeti tárgyszavakkal; a változásokat a 

Dictio adatbázisban rögzítjük. 

Olvasó- és tájékoztató szolgálat, dokumentumszolgáltatás 

 Az OSZK-val szoros együttműködésben működtettük az olvasó- és tájékoztató szolgálatot. 

Olvasótermünket heti 45 órában tartottuk nyitva. 
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 Tevékenységünk legfontosabb adatai: 1.130 olvasó; a személyes könyvtárhasználatok 

száma 1.696; ehhez még jelentős mennyiségű távhasználat (katalógus, MANCI 

adatbázis, HUMANUS, honlap) is járult, amelyet nem tudunk mérni. A kölcsönzött 

dokumentumok száma 2.495 darab. Könyvtárközi kölcsönzés keretében 61 

dokumentumot szolgáltattunk: 55 darabot eredetiben, 2-t nyomtatott másolatban, 4-et 

pedig elektronikus formában; két kérésre 9 dokumentumot kaptunk. 

 Részt vettünk a LibInfo internetes tájékoztató szolgálatban; összesen 970 

könyvtártudományi, könyvtárügyi, valamint könyv- és könyvtártörténeti témájú kérdést 

válaszoltunk meg különböző tájékoztatási „műfajokban”. Több alkalommal készítettünk 

szemletanulmányt, háttéranyagot, főként a TÁMOP projektekhez, illetve az OSZK és a 

Könyvtári Intézet munkatársainak megrendelésére. Az idegen nyelvű cikkek 

figyelőszolgálatát, amelynek újraindítását tervbe vettük, a KI munkatársai számára 

indítottuk el kísérleti jelleggel.  

Számítógép-ellátottság, gépesítés 

 Számítógépeink cseréjére sajnos nem került sor. Különösen nagy gondot okoz az, hogy az 

eredeti 6 OPM gép közül jelenleg már csak 3 üzemképes. 

Dokumentációs munka 

 A HUMANUS adatbázisban a KSZK összesen 3.708 új tételt dolgozott fel a 

könyvtártudomány és a könyvtörténet tudományterületről. Folyamatosan és ütemesen zajlik 

a magfolyóiratok és a tanulmánykötetek anyagának adatbevitele. 

 A HUMANUS adatbázis könyvtártudományi és könyvtörténeti anyaga több tízezer tétellel 

gyarapodott a MANCI adatbázis előkészületben lévő újabb, a szabványokkal összhangban 

lévő konverziója kapcsán. A tételek egyelőre munkaadatbázisban vannak a HUMANUS-on 

belül; a 2011. évben kerül sor kiegészítésükre, a szükséges módosításokra. A minőségi 

konverzió előkészítéseként megtörtént a folyóiratok címrövidítéseinek egységesítése. 

 Rendben folyt a Magyar Folyóiratok Repertóriumának átnézésén alapuló retrospektív 

bibliográfiai feldolgozó munka. 2010 májusa óta ezt is a HUMANUS-ban végezzük. 

 A HUMANUS adatbázis anyagának alapján szerkesztettük meg A Magyar könyvtári 

szakirodalom bibliográfiáját, a Könyvtári Figyelő referáló rovatát, és a Magyar 

Könyvszemle éves bibliográfiáját (A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti 

szakirodalom 2009-ben). 

 Elkészítettük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 75. éves jubileumára készülő kötethez az 

egyesület kiadványairól, az egyesület működéséről és az egyesületi életről szóló publikációk 

bibliográfiáját. Kitüntetési előterjesztésekhez személyi bibliográfiákat állítottunk össze. 

Kiadványszerkesztés és -terjesztés 

 2010-ben a Könyvtári Intézet honlapján elektronikus kiadványként közreadtuk a Magyar 

Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB) két dupla számát (a 2008. évi 1. számot 

június 18-án, a 2008. évi 2. számot október 18-án). 

 Jelentős pályázati támogatással (NKA) szerkesztettük és kiadtuk a Könyvtári Figyelő (KF) 

c. folyóirat évi négy számát. Többek között a web 2.0 lehetőségeit felhasználva 

megújítottuk a KF interaktív, teljes szövegű kereséssel rendelkező honlapját és elektronikus 

archívumát. 

 Megállapodás alapján 2010-ben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft is terjesztette a folyóiratot. 

 Külön megállapodás alapján az EBSCO cégnek átadtuk a KF PDF fájljait, a Wilson cégnek 

pedig megküldtük a nyomtatott füzeteket. 

 2010-ben negyedik ízben készítettük el A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és 

könyvtártörténet bibliográfiáját, ez alkalommal a 2009. évben megjelent dokumentumokról 

a Magyar Könyvszemle című folyóirat számára. 
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 2010-ben közreadtuk a Hungarian Library and Information Science Abstracts (HLISA) 

című, angol nyelvű referáló lap 2006. és 2007. év anyagát tartalmazó számát elektronikus 

kiadványként. A kiadványhoz jelszót biztosítottunk az aktív cserepartnereinknek. 

Használóképzés, könyvtárbemutatók, kiállítások, rendezvények, PR, marketing 

 A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati támogatással elkészíttettük a KSZK 

háromdimenziós virtuális könyvtárismertetőjét. Folyamatban van a hozzá csatolt szöveges 

és képi dokumentumok feltöltése. 

 Használóképzési tevékenységünket főként a felsőoktatási intézmények hallgatói körében 

fejtettük ki, az oktatókkal szoros együttműködésben. A KSZK szolgáltatásait különböző 

elektronikus hallgatói fórumokon népszerűsítettük. A Könyvtári Intézet tanfolyamaihoz 

kapcsolódva könyvtárbemutatókat tartottunk, és írásos propagandaanyagot készítettünk. 

 A múzeumok éjszakáján immár ötödik alkalommal megszerveztük a könyvtári éjszakát a 

KSZK-ban (ezúttal egy plakátkiállítást rendeztünk „Amit a papír elbír… Buszok, 

könyvmolyok, könyvek és könyvtárak” címmel). 

 Standdal vettünk részt az ELTE Trefort-kerti könyvtári napján (szeptember 14.). 

 Az év folyamán tizenkét könyvtáros hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra, különböző 

oktatási intézményekből és évfolyamokról. 

Nemzetközi kapcsolatok 

 A francia ADBS munkatársaival együttműködve megszerveztük és lebonyolítottuk a 

CERTIDOC vizsgáztatókat felkészítő szemináriumot (június 10-11.), lefordítottuk annak 

szakmai anyagait. 

 A Visegrád Alaptól elnyert támogatással megszerveztük a visegrádi országok könyvtári 

intézeteinek budapesti találkozóját (október 20-21.), elkészíttettük és működtettük a projekt 

honlapját. 

 Az IFLA FAIFE programja számára adatszolgáltatóként összeállítottuk az IFLA World 

Report Magyarországra vonatkozó részét. 

7 Munkatervben nem szereplő feladatok 
 Alkalomszerű digitalizálás. Egyrészt a tartalomszolgáltatásokhoz válogatott 

dokumentumokat, másrészt idén mintegy 1.000 töredék digitalizálását végeztük el.  

 Nagy számban fogadunk egyetemi hallgatókat, főként a könyvtári gyakorlatuk teljesítésére, 

továbbá a digitalizálási feladatuk megoldására, így kapcsolatban vagyunk a szegedi, a 

debreceni és a budapesti könyvtárosképzést végző egyetemi karokkal. 

 A városi könyvtárak állományvédelmi pályázata során helyi lapokról készültek digitális 

másolatok, amelyek folyamatosan bekerülnek az EPA-ba is. Az egységes feldolgozás 

érdekében személyes konzultációkon segítjük a könyvtárakat a megfelelő szolgáltatási 

formátumok kialakításában.  

 Elkészült az új webes telefonkönyv; 

 Megszerveztük az OSZK-ról szóló online hírek elmentését és az elmentett állományt 

kereshetővé tettük; 

 Bevezettük a csúsztatott munkakezdést: a nyitva tartás teljes ideje alatt adunk helyszíni 

ügyeletet; 

 Részt vettünk a cloud computing környezet kialakításában; 

 A Groundwork Monitor szolgáltatás figyelő rendszert telepítettük; 

 OPAC gépek Linux alá helyezése megtörtént: így működésben lehet tartani az elavult 

gépeket (eredetileg az OPAC gépek cseréjét szerettük volna végrehajtani, de erre nem volt 

erőforrás) 
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 Active MQ üzenetküldő szerver felállítását elvégeztük. Ezen keresztül tudnak 

kommunikálni a szoftvereink egymással; 

 Virtuális billentyűzetet készítettünk az Amicushoz a retrospektív konverzió meggyorsítása 

érdekében. 

8 Pályázati tevékenység 

Benyújtás cím Futamidő Státusz Felelős 
Megpályázot
t összeg (Ft) 

Megítélt 
támogatás 
(Ft) 

Támo
gató 

2009. 
10.01 

A TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-
0002 

2010.01.01-
2011.03.31 folyamatban 

Dippold 
Péter 250.000.000 227.000.040 EU 

2010.01.18 

Öt országos televízió-
csatorna esti fő műsoridőben 
sugárzott hírműsorok digitális 
rögzítése, feldolgozása, 
hozzáférhetővé tétele a 2010. 
évi választási periódus 
feldolgozásával kiegésztve 

2010.01.01.-
2010.12.31. folyamatban 

Lukács 
Bea (TIT) 20 000 000 20 000 000 ORTT 

2010.02.01 

A lappangó életmű - kiállítás 
Escher Károly fotóművész 
ismeretlen képeiből az 
OSZK-ban 

2010.03.01.-
2010.11.30. elszámolt 

Csillag 
Katalin 
(Fotótár) 3 990 000 800 000 *NKA 

2010.02.18 

Magyarországi 
nyomdászattörténet és 
nyomdászmutató (Clavis) 
1601-1635 elektronikus 
kiadvány 

2010.05.01.-
2011.09.01. folyamtaban 

Vízkelety
né 
Ecsedy 
Judit 2 064 100 1 300 000 NKA 

2010.02.24 

Az időszaki kiadványok 
bibliográfiája elektronikus 
dokumentum kéziratának 
előkészítése 

2010.03.01.-
2011.09.01. folyamtaban 

Rohács 
Iván 567 000 315 250 NKA 

2010.02.24 

A KSZK és szolgáltatásainak 
népszerűsítése 
háromdimenziós e-
kiadvánnyal 

2010.03.01.-
2010.06.30. folyamtaban 

Hegyközi 
Ilona 300 000 300 000 NKA 

2010.02.25 

 Borsa Gedeon: Brassói 
román nyomda a 18. század 
első felében című kiadvány 
megjelentetése 

2010.03.01.-
2011.03.31. folyamtaban 

Boka 
László 370 000 172 000 NKA 

2010.02.25 

Borsa Gedeon: Brassói 
román nyomda a 18. század 
első felében című kiadvány 
kéziratának elkészítéséért 
járó szerzői honorárium   

nem 
támogatott 

Boka 
László 186 450 0 NKA 

2010.02.25 

Hegyi Ádám: A Bázeli 
Egyetem magyar 
vonatkozású kéziratai című 
kiadvány megjelentetése 

2010.03.01.-
2011.03.31.   

Boka 
László 380 000 195 200 NKA 

2010.02.25 

Az Országos Széchényi 
Könyvtár működését, 
szolgáltatásait bemutató 
tájékoztató füzet 
megjelentetése   

nem 
támogatott 

Boka 
László 300 000 0 NKA 

2010.02.25 
A magyar sajtótörténet 
bibliográfiája 2-3. kötetének 

2010.03.01.-
2011.09.01. folyamatban 

Boka 
László 1 387 000 1 387 000 NKA 
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elkészítése 

2010.02.26 

Könyvtári önértékelés, 
könyvtári minősítés című 
módszertani útmutató 
megjelentetése 

2010.06.01.-
2010.10.31. lezárult 

Bartos 
Éva 
(Vidra 
Szabó 
Ferenc) 277 531 108 000 NKA 

2010.02.26 

Sohajdáné Bajnok Katalin: 
Szolgáltatásmenedzsment 
című kiadvány kéziratának 
előkészítése 

2010.06.01-
2010.12.15 folyamatban  

Bartos 
Éva 480 822 480 822 NKA 

2010.02.26 

A Budapesti Concordantiae 
Caritatis Fac-simile kiadása - 
nyomdai előkészítése   

nem 
támogatott 

Boreczky 
Anna 1592200 0 NKA 

2010.02.26 

 Skaliczki Judit: A 
könyvtárügy rendszerváltása: 
Új jogi szabályozás, stratégiai 
tervek, központi fejlesztések 
c. kötet megjelentetés 

2010.03.01.-
2011.04.30. 

folyamatban 
(hosszabbítv
a) 

Bartos 
Éva 866 500 336 050 NKA 

2010.02.26 

A képalapú digitalizálás 
elmélete és gyakorlata a 
könyvtárakban című kiadvány 
megjelentetése 

2010.03.01.-
2010.12.31. folyamatban 

Bartos 
Éva 
(Renkecz 
Anita) 1 400 000 700 000 NKA 

2010.02.26 

Ekler Péter: "Margarita 
poetica". A humanista 
műveltség olvasmányai a 
Kárpát-medencében 1526-ig 
című bölcseleti 
ismeretterjesztő könyvének 
megjelentetése 

2010.03.05.-
2011.03.05. folyamatban 

Ekler 
Péter 975 000 400 000 NKA 

2010.04.23 

 "Nagyvárosi angyalok. Női 
szerepváltások, női térnyerés 
a modern 19. században" 
című kiállítás megvalósítása   

nem 
támogatott 

Boka 
László 32 115 885 0 NKA 

2010.05.03 

Newspaper online: 19. 
századi német nyelvű 
folyóiratok digitalizálása    

nem 
támogatott 

Dippold 
Péter 76 664 000 0 EU 

2010.05.11 
Európai Digitalizálási 
Regiszter   

nem 
támogatott 

Bánkeszi 
Katalin 33 006 848   EU 

2010.06.01 Erkel-hagyaték megvásárlása 
2010.06.15.-
2010.09.01. folyamatban 

Káldos 
János 7 000 000 7 000 000 

Balas
si 

2010.06.01 Erkel-honlap létrehozása  
2010.06.01.-
2010.11.30. 

folyamatban 
(hosszabbítot
t) 

Káldos 
János 1 000 000 1 000 000 

Balas
si 

2010.06.02 

Újra együtt! A V4-országok 
könyvtári intézeteinek 
kerekasztal-beszélgetése 

2010.09.01.-
2010.11.30. lezárult 

Hegyközi 
Ilona 1655 (EUR) 1655 (EUR) 

Visegr
ad 
Fund 

2010.06.15 
Erkel-hagyaték megvásárlása 
2. 

2010.06.01.-
2010.11.30. lezárult 

Káldos 
János 1 000 000 1 000 000 

Corvin
a A. 

2010.09.07 
Határon túli könyvtárak 
(egyedi támogatás) 

2010.10.01.-
2011.06.30. benyújtott 

Bartos 
Éva 2 000 000   

NEFM
I 

2010.09.08 Linked Heritage 
2010.10.01.-
2013.09.30. benyújtott 

Vondervi
szt Lajos 

  

46.784 EUR 

   EU 
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2010.09.08 

ENUMERATE - A European 
Survey for Statistical 
Intelligence on Digitization, 
Digital Preservation and 
online Access to Cultural 
Heritage 

2010.10.01.-
2013.09.30. benyújtott 

Vondervi
szt Lajos 24.000 EUR   EU 

2010.10.14 

Kelemen Éva: Dohnányi Ernő 
levelezése című művének 
megjelentetése   

nem 
támogatott 

Boka 
László 1 760 750 0 NKA 

2010.10.14 

Az OSZK 2009-es 
tudományos ülésszakának 
előadásait közreadó Érték és 
elemzés tanulmánykötet 
megjelentetése   

nem 
támogatott 

Boka 
László 972 440 0 NKA 

2010.10.14 

A magyarul tudó horvát 
klasszikus, Hungarikumok 
Miroslav Krleža életművében 
és műveinek magyar 
fogadtatása (Az OSZK 
nemzetközi együttműködé-
sében létrehozott internetes 
tartalomszolgáltatása)   

nem 
támogatott 

Mann 
Jolán 1 000 000 0 NKA 

2010.10.14 

A Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros című szakmai 
folyóirat 2011. évi nyomtatott 
változatának támogatása 

2011.01.01.-
2011.12.31. benyújtott 

Mezey 
László 6 371 801   NKA 

2010.10.14 

A Könyvtári Figyelő című 
szakmai folyóirat 2011. évi 
nyomtatott változatának 
támogatása 

2011.01.01.-
2011.12.31. benyújtott 

Mezey 
László 500 000   NKA 

2010.10.22 

A Könyvtári Figyelő című 
szakmai folyóirat 2011. évi 4 
nyomtatott számának 
támogatása 

2011.01.01.-
2011.12.31. benyújtott 

Kovács 
Katalin 11 228 460   NKA 

2010.10.22 

A Könyvtári Figyelő című 
szakmai folyóirat 2011. évi 
internetes változatának 
támogatása 

2011.01.01.-
2011.12.31. benyújtott 

Kovács 
Katalin 300 000   NKA 

2010.10.26 

Escher Károly negatív 
filmanyagának mentése, 
kontaktlemez készítése 

2010.11.25.-
2010.12.15. benyújtott 

Csillag 
Katalin  1 450 000   NKA 

2010.10.26 

A Babits-levelezés és 
Madzsar Alice 
fotógyűjteményének 
restaurálása 

2011.01.31.-
2011.05.31. benyújtott 

Káldos 
János 1 860 000   NKA 

2010.10.26 

Századfordulós külföldi 
plakátgyűjtemény egyedi 
muzeális példányainak 
restaurálása 

2011.01.31.-
2011.05.31. benyújtott 

Káldos 
János 1 400 000   NKA 

2010.10.27  Hálózati tanulásért díj   
nem 
támogatott 

Hangodi 
Ágnes 300 000 0 

Temp
us 

2010.11.26 

 A "Nagyvárosi angyalok. Női 
szerepváltások, női térnyerés 
a modern 19. században" 
című kiállítás megvalósítása 
2. 

2011.05.05.-
2011.09.03. benyújtott 

Boka 
László 7 339 135   NKA 

9 Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztései 
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2010-ben az OSZK nem rendelkezett beruházási kerettel. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 8 

millió forintos támogatásával készült el a főbejárat feletti terasz szigetelése a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal engedélyével. 

10 Fejlődési mutatók 

10.1 Könyvtárhasználók száma, a változások tendenciái 

Megnevezés 2009. 2010. okt. 

31. tény 

2010. 

várható 

Változás 

Beiratkozott olvasók 8.597 6.558 8200 -5% 

Olvasói forgalom (belépők) 69.239 47.953 57.000 -18% 

Távhasználat – látogatások 

száma 
n.a. 19.501.188 20.500.000 * 

Távhasználat – 

oldalletöltések száma 
n.a. 75.156.143 80.000.000 * 

*folyamatos növekedést mutat, de összehasonlítható adat hiányában a százalékos érték nem adható 

meg. 

 

Dokumentumforgalmazás 

Megnevezés 2009. 2010.okt.31 2010. 
várható 

Változás 

Összes Könyvforgalom 

Könyvkiadó + Belső 

Kölcsönzés 

131960 96541 114500 -13,2% 

Összes Hírlapforgalom 

Hírlapolvasó + Belső 

Kölcsönzés 

165792 138044 166000 0 % 

Összes 

Mikrofilmforgalom 

 

60018 43241 52250 -12,5 % 

Elektronikus dokumentum 

Multimédia 

632 477 577 -8,7 % 

Különgyűjemények 

dokumentumforgalma 

(külső és belső) 

245.000 315.000 372.060 +51%* 

 A növekedés mértéke a főként az állományvédelmi digitalizálás erősödésével magyarázható 

(Babits- Kazinczy, Haydn kéziratok, plakátok stb.) 

10.2 Állománygyarapodás mutatói 2009-2010 

Megnevezés 2009. 2010. okt. 31. 2010. várható változás 

2009/2010 (%) 
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OSZK:      

könyv 36 522 32 356 37 079 +1,5% 

időszaki kiadvány 

évf. 8320 7789 8636 +3,79% 

kézirat 353  3755 +3,79% 

zenemű 758  748 -1,32% 

kartográfiai 

dokumentum 868 1356 1356 +56,22% 

kisnyomtatvány 42 734  33 000 -22,78% 

kép, metszet 1  -  

mikrofilm pozitív 905  -  

hanglemez, CD, 

hangszalag 1555  565 -63,67% 

egyéb dok. (fotó, 

xerox) 2009  248 -87,66% 

videodokumentum, 

DVD 6002  6248 +4,09% 

MEK 1153 1157 1200 +4,07% 

EPA (új címek) 49  40  42 -14,29% 

OSZKDK 728 478 520 -28,58% 

KI Szakkönyvtár:     

könyv 554 316 350 -36,83% 

időszaki kiadvány 238 179 200 -15,97% 

szakdolgozat 109 183 183 +67,88% 

lapkivágat 1363 478 598 -56,13% 

10.3 Digitalizált állomány növekedésének mutatói 2009-2010 
 

Digitális 

dokumentumok 

2009. tény 2010. okt. 31-

i állapot 

2010. várható Változás % 

 

MEK 

állománygyarapodás 

1153 1157 1200 +4% 

EPA 

állománygyarapodás 

(cím) 

49 40 42 -14,29% 

EPA 

állománygyarapodás 

(füzet) 

4833 5327 5400 +11% 
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Digitális gyűjtemény 

(projektek) 

1595- 2102 2300 +44% 

Digitális gyűjtemény 

(képfájl) 

98164 257363 280000 +285% 

Digitális 

Képarchívum DKA 

(dokumentum) 

9013 8757 9100 +1% 

 

10.4 Állományvédelem mutatói 2009-2010 

Megnevezés 2009. 2010. okt. 31. 

fájl 

2010. várható Változás % 

Állományvédelmi 

digitalizálás 

350.000 384.700 395.000 +13% 

On Demand 

digitalizálás 

280.000 
410.000 

417.000 +48% 

Periodika-kötés 1.214  1227 +1% 

Könyvkötés 2.300  2701 +17% 

Tékázás 7.429  5346 -29% 

Gyorsjavítás 410 Lásd 

könyvkötés 

  

Restaurálás össz. 12.000 óra  15.809 óra +31% 

10.5 Létszám változása 2009 (tény) – 2010 (várható), %-ban, magyarázat 
 

Az 1127/2009.(VII. 29) Korm. határozat által elrendelt intézkedést – a megüresedett álláshelyek 

nem tölthetők be – az 1130/2010(VI.10.) Korm. határozat helyezte hatályon kívül 2010. június 11. 

napjával. Intézményünk új SZMSZ-e a mai napig nem került elfogadásra, azért az üres 

álláshelyeket nem tudtuk betölteni.  

 

Létszám 2009 12. 31 2010. 12.31 % 

Fő 482 473 98,13 

 

11 Gazdaságosság és hatékonyság 
Az Országos Széchényi Könyvtár gazdasági mutatóinak vizsgálata során az alábbi következtetések 

vonhatók le: 

Bevételek: 
A bevételek azonos szinten vannak az előző évhez képest, de szerkezetük az előző évek 

tendenciáihoz hasonlóan a saját bevételek javára változott. 

 A költségvetési támogatás csökkenő tendenciát mutat. 

 A 2010.évi támogatást csökkenti a beruházási előirányzat zárolás. 
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 Az év október-november hónapjától számlatartozásaink keletkeztek, melyeket részben 

késedelmesen fizetni tudtunk, illetve fizetési haladékokat voltunk kénytelenek kérni. Bizonyos 

összegeket viszont csak a következő évben tudunk kiegyenlíteni.  

 A bevételi előirányzatunk várhatóan teljesül. 

 Saját bevételeink növekednek, mely növekedés szoros összefüggésben van a szakmai 

beszámolóban részletezett mutatók változásával: 

 A szolgáltatások minősége javul. 

 Mennyisége nő (elektronikus „távfelhasználás”). 

 Hagyományos szolgáltatások iránti kereslet csökken. 

 Új szolgáltatás típusok kerültek bevezetésre. 

 A gazdasági tevékenység, a jogszabályi keretek között hatékonyabban működik (Áfa). 

 

Az intézmény számára egyre növekvő problémát jelent a felújítási ás beruházási előirányzatok 

drasztikus csökkenése. Az épület állapota, nagysága, valamint a kor színvonalának megfelelő 

szolgáltatások nyújtása és a világ ezen a téren történő fejlődésével való lépéstartás indokolja ezen 

források növelését. 

A dologi előirányzat érzékelhető emelésére lesz szükség a jövő évre vonatkozóan. Az épület 

nagysága, a nagy terek, az olvasótermek nagysága, a széles és hosszú folyosók, a raktárak nagy 

száma és a nagy belmagasságok kifűtése egyre nagyobb pénzösszegeket emésztenek fel. Ugyanez 

vonatkozik a nagy felületek takarítására is. Az intézmény eljutott oda, hogy ezeket az összegeket az 

erőforrások átcsoportosításával, megtakarításokkal már nem tudja kigazdálkodni. 

 

Létszámleépítéssel már az elmúlt évben sem tudtunk élni, hogy plusz forrásokhoz jussunk. Ezt 

támasztják alá az októbertől felhalmozódott számlatartozásaink száma (231 db.) és nagysága 

(76.877.983,- Ft). 

A 2009 elején bevezetett Forrás SQL könyvelési rendszerrel kapcsolatosan nem kaptunk 

megnyugtató információkat a minisztériumtól arra vonatkozóan, hogy a jövőben milyen rendszerre 

támaszkodva tudjuk a könyvelési és adatszolgáltatási kötelezettségeinket teljesíteni. 

 

A pályázati források szintje az előző évivel közel azonos. 

 

Kiadások: 
A kiadások szerkezete változatlan, bár az emelkedő árak és az inflációs hatás ellensúlyozása egyre 

nagyobb konfliktussal jár az „üzemeltetési kiadások” és a „szakmai kiadások” összehangolása 

terén. Ebben az összefüggésben mutat igen pozitív hatást a saját bevételeink növekedése, mely 

többlet a Könyvtár hatékony működésének egyik pozitívuma. 

A költséggazdálkodás eredményességét mutatja az a tény, hogy a várható teljes éves kiadásaink az 

előző évi szinten maradnak, az éves infláció hatása ellenére, a feladatok teljes egészében 

megvalósulnak, forráshiány miatt szakmai munka nem marad el, ezt a már említett mutatószámok is 

bizonyítják. 

A Könyvtár a források optimalizálásával, a lehetőségeit mérlegelve ebben az évben is megtett, 

illetve jelenleg is tesz a fizikai körülmények javításán, értve ezalatt az épület folyamatos felújítását 

(ha kis lépésekben is), az eszközpark fejlesztését, a körülmények javítását. Ehhez tartozik a teljes 

kapacitással működő központi számlázási, pénzügyi ügyfélszolgálati csoport, mely tehermentesíteni 

hivatott a szakmai részlegeket a számlázási feladatoktól. A gazdasági tevékenység hatékonysága 

javulni fog a pénzügyi és számviteli osztály összevonásával, valamint az éves beszámoló részeként 

a pénzmaradvány szakszerűbb, áttekinthetőbb alátámasztásával. 

A bérgazdálkodási adatok tükrében a létszám közel azonos szintje mellett látjuk el a megnövekedett 

(mutatószámok alapján bemutatott) feladatokat. 
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A kitűzött célok és azok megvalósítása terén az intézmény teljesítményét gazdaságosság 

szempontjából 2010-ben 4 pontra, a hatékonyságot figyelembe véve 5 pontra értékeljük. 

12 Eredményesség 
 

A nemzeti könyvtár 2010-ben a tervek szerint teljesítette törvényben előírt feladatait. Gyarapítási és 

feldolgozási tevékenységének üteme megfelelt az előzetesen megtervezett céloknak.  

 

Az előző év októberében írtuk alá a szerződést “A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. 

Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok hozzáférhetőségének 

biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére” című 

TÁMOP projektre. A pályázaton 227 millió forintot nyertünk. A program a MOKKA fejlesztését, 

az elektronikus katalógus bővítését, valamint interaktív könyvtári portál fejlesztését, akkreditált 

tanfolyamok indítását és országos olvasásfejlesztési programok kidolgozását tartalmazza. A 

program megvalósítása 2010-ben kezdődött. Ebben az évben lefolytattuk a tervezett három 

közbeszerzési eljárást. A 2010-ben kifizetett összeg 49.149.323,- Ft volt. 

 

A beiratkozott olvasók száma október 31-ig 6558 fő volt, szemben a 2009-ben mért 8597 fővel. Az 

év végéig várható 8200 beiratkozott olvasó száma is mintegy 5%-os csökkenést jelez előre a tavalyi 

évhez viszonyítva. Ugyanez a tendencia vonatkozik a belépést rögzítő adatbázis tanúsága szerint a 

könyvtárba belépők számadataira is, amely szemben a 2009-es 69239 fővel az év végéig várhatóan 

csak 57000 belépést jelent, ami mintegy 18 százalékos csökkenést mutat. Ez utóbbi adat arra utal, 

hogy többen iratkoznak be alkalomszerű könyvtárhasználatra, szemben a könyvtárat rendszeresen 

használó olvasókkal. Ez a könyvtárhasználati szokások változását jelzi.  

 

A törzsgyűjteményi dokumentumok forgalmazási adatai szintén enyhén csökkenő tendenciát 

mutatnak. Valamennyi dokumentumtípust tekintve a csökkenés mintegy 9%-os 2010-ben. 

 

A nemzeti könyvtár weben elérhető szolgáltatásai közül a MEK és az EPA látogatottsága a 

legmagasabb (MEK látogatások száma közel 15 millió, az EPA-é több mint 3 millió, a letöltések a 

MEK-ről: 46,8 millió, az EPA-ról 15,5 millió) Az OSZK összes webes szolgáltatásának együttes 

számadatai: látogatások száma: mintegy 20 millió, az oldalletöltések száma meghaladja a 75 

milliót. 

 

A szolgáltatási célú és állományvédelmi digitalizálás mértéke az előző évekhez hasonlóan tovább 

növekedett. 

 

Kiadványi tevékenységünk az előző évekhez hasonlóan a professzionális kiadókkal közös minőségi 

könyvkiadást célozta meg. A 2010. október végéig megnyitott kiállítások száma összesen 27. 

Kiállításaink és rendezvényeink látogatóinak száma eddig összesen 24.155 fő volt, amely a tavalyi 

év hasonló időszakához képest +23,4% növekedést jelent. Az év folyamán eddig 83 alkalommal 

tartottunk könyvtárvezetést, melyen összesen 2210 fő vett részt, ez a tavalyi év hasonló 

időszakához képest 10,6%  növekedést jelent. 

 

A gazdasági év „túléléséhez” nagymértékben hozzájárult a saját bevétel növelése, az adó 

visszaigénylés ténye, a szponzori támogatások, valamint a különböző pályázatokból nyert összegek 

elnyerése. 
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A kitűzött célok és azok megvalósítása terén az intézmény teljesítményét eredményesség 

szempontjából 2010-ben 5 pontra értékeljük. 

 



12.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása  
2009 tény és 2010 várható tény %-ban, magyarázat 

2010 terv és 2010 várható tény %-ban, magyarázat 

 

Bevételi és kiadási 
előirányzatok           

e 
Ft 

  

2009.                                                                                               2010. 

teljesítés          eredeti         módosított   teljesítés X. 31. várható teljesítés               % 

személyi juttatás 1 434 251 1 452 496 1 513 419 1 093 176 1 514 008 106 

járulékok 404 922 379 587 395 725 286 106 397 105 98 

dologi 775 396 401 100 505 743 589 561 605 110 78 

ebből:                 gyarapítás 33 639           

                              beszerzés 37 721           

                              szolgáltatás 704 036           

Pénzeszköz átadás 109 177 0 15 884 3 750 14 096 13 

Felújítás 39 552 0 11 500 16 504 16 504 42 

Beruházás 122 902 29 300 74 294 69 202 69 202 56 

Kp-i beruházás 32 010 0 23 914 23 861 23 861 75 

Kölcsönök, egyéb kiadások 7 300 0 4 760 4 760 4 760 65 

Kiadások összesen: 2 883 367 2 262 483 2 521 325 2 147 882 2 589 369 90 

Saját bevétel 334 593 230 000 248 198 215 251 235 000 70 

Kv-i támogatás 2 381 737 2 262 483 2 135 842 1 940 083 2 207 112 93 

Pénzeszköz átvétel 185 944 0 20 838 34 277 35 659 19 

                   - működésre 173 356 0 18 198 31 633 33 015 31 

                   - felhalmozásra 12 587 0 2 640 2 644 2 644 34 

Kölcsönök 7 300 0 4 760 4 760 4 760 65 

Pénzmaradvány 
felhasználás 145 821 0 129 885 81 189 80 189 55 

Bevételek összesen: 3 055 394 2 262 483 2 521 325 2 248 873 2 614 526 86 
 


