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150 év a parlament
és a nyilvánosság 
szolgálatában 
Dr. Redl Károly



1868

Házszabály



Ahogy elkezdődött…



Könyvtári Bizottság
1867-1950

Pulszky Ferenc – Kossuth pénzügyi államtitkára
Irányi Dániel – az 1848-as forradalom kiemelkedő alakja
Mikszáth Kálmán – író
Herczeg Ferenc – az Új Idők című lap alapítója
Teleki Pál – Magyarország kétszeres miniszterelnöke
Illyés Gyula – író, költő
Nyers Rezső – pénzügyminiszter, államminiszter



Még a régi országgyűlések naplói is hiányoznak 
innen…

A ház elhatározza, hogy az 1848 előtti 
országgyűlések vitái és a vonatkozó iratok 
egybegyűjtessenek.

1893. január

Ugron Gábor



Képviselők könyvtárhasználata

A törvényhozó a dús közéletnek
változatos szükségei szerint olvas…



1934

A nyilvánossá válás felé…

Idegenek olvasóterme



1953

Nyilvánossá válás

2042/1952. számú 
minisztertanácsi

határozat



1987

Ideiglenes képviselői olvasóterem



1990

Megállapodás

„Az Országgyűlés vállalja, miszerint a könyvtárat
– amellett, hogy az alapító Ghyczy Ignác
rendelkezésével összhangban a magyar
törvényhozás szolgálatába állítja – országos
feladatkörű nyilvános könyvtárként működteti és
eddigi szolgáltatásait fenntartva korlátozás
nélkül a használók rendelkezésére bocsátja.”



2014



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Redl Károly

igazgatóhelyettes

redl.karoly@parlament.hu

mailto:Perjesi.vera@parlament.hu
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A gyűjtőkör változásai,
gyűjteményszervezés

Zászkaliczky Borbála



Néhány szó az állományról
• Az állomány nagysága

- közel 700 ezer nyomtatott könyvtári egység

• Az állomány részei
- törzsgyűjtemény (raktárak, olvasóterem)
- különgyűjtemények (MPGY, KPGY, ENSZ 

és EU letét)
- KKIG szervezeti egységeinél lévő állományrészek

• Éves gyarapodás / dokumentumtípusok
- kb. 5 ezer könyvtári egység
• könyv: kb. 3-4 ezer kötet (2017-ben: 2980 mű, 3262 kötet) 
• időszaki kiadvány: 2017-ben

 belföldi: 300 cím, 590 kötet
 külföldi: 295 cím, 646 kötet

• egyéb dokumentumok, szolgáltatások (2017: 13 féle online adatbázis)



Beszerzési források
• kötelespéldány

 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 124/A. §
 60/1998 (III. 27.) Kormányrendelet a sajtótermékek 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról 11. §
(1) bekezdés d) pontja 

• vétel 

• ajándék

• hivatalos megküldés

• csere

• fölöspéldány



Könyvgyarapodás - 2017

51,13%
köteles

24,43%
vétel

24,19%
ajándék

0,25%
csere jog

29%

politika
12%

történelem
26%

társadalom-
tudomány

6%

gazdaság
7%

egyéb
20%



Időszaki kiadványok - 2017

történelem
7%

politika
26%

jog
43%

egyéb
24%

Bel- és külföldiek téma 
szerint magyar

8%

angol
43%német

32%

francia
13%

egyéb
4%

Külföldiek nyelv szerint



statisztika

közgazdaságtudomány

állam- és jogtudomány politikatudomány

történettudomány 
magyar országgyűlési 

dokumentumok

Fő- és mellék
gyűjtőkörök

szociológia



nyelvi (ha nem magyar)

angol, német, francia, egyéb

földrajzi (ha nem 
Magyarország)

szomszédos országok

EU, Egyesült Államok

időbeliség

friss, visszamenőleges

példányszám

(prézens funkció – felhasználói 
igények)

külső felhasználók

Országgyűlés Hivatala munkatársai

KKIG más szervezeti egységei

A gyűjtés 
szempontjai



A gyűjtőkörök kialakulása és változásai
XIX. század

Házszabály 1868

„azon könyvek, nyomtatványok és egyéb kiadványok 
szereztetnek meg, melyek a törvényhozási 
munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmazzák”



Nyomtatott katalóguskötet 1894

„főszakja a könyvtárnak a jog- és államtudományok tág 
birodalma… A mi nyomtatvány ezekbe a határtalan tág 
szavakba, jog és állam belefér, az a parlamenti 
könyvtárnak mindennapi kenyere.”



A gyűjtőkörök kialakulása és változásai
XX. század

Mérföldkő: 1922. évi XX. törvénycikk A nyomdatermékek tudományos 

célokra szolgáló köteles példányainak beszolgáltatásáról szóló 1897. XLI. tc. 

kiegészítéséről 

• jog- és államtudományi művek

• az egyén, a társadalom, az egyház és a közület bárminő … tevékenységével, 
jelenségével foglalkozó művek (kivéve orvostudomány)

• történeti, föld- és néprajzi művek és térképek

• nagyobb könyvtárak címjegyzékei

• szótárak, enciklopédiák

• évkönyvek, cím- és névtárak



1929. évi I. törvénycikk a múzeum-, 
könyvtár- és levéltárügy némely 
kérdéseinek rendezéséről

• döntés a könyvtáré (nyomdai 
jegyzékek alapján)

• tudatosabb állományalakítás

213/1951. (XII.18.) MT rendelet

• válogatási jog (gyűjtőkörnek 
megfelelően)

2042/1952. MT rendelet
1953 – nyilvánossá válás

• kimaradt a közgazdaságtudomány, 
háttérbe szorult a történelem (a valóságban 
nem)

• külföldön megjelent, magyar vonatkozású 
politikai művek



1955 – bizottsági vizsgálat a NM 

könyvtári főosztálya megbízásából

• kritika a jog gyűjtésével 

kapcsolatban

164/1958. (M.K.15.) MM utasítás -

országos tudományos szakkönyvtár

• három fő gyűjtőkör: legújabb 

kori egyetemes történelem, 

állam- és jogtudomány, politikaMellék gyűjtőkörök (újkori 

egyetemes történelem, 

közgazdaság, szociológia) –

miniszteri szinten történő 

meghatározás: 131/1968. 

(M.K.11.) MM utasítás

1991 – a könyvtár visszakerült az 

Országgyűlés Hivatalának 

szervezetébe, gyűjtőköre nem 

változott



Kihívások a gyűjteményszervezésben

• Katalogizálás: HUNMARC                  MARC 21
• Nyilvántartás: „könyv mint könyv”               „könyv

mint tárgyi eszköz”
• Leltározás: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes 

rendelet   
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet



Köszönöm a figyelmet!

Zászkaliczky Borbála

osztályvezető

Gyűjteményszervezési Osztály

zaszkaliczky.borbala@parlament.hu

mailto:zaszkaliczky.borbala@parlament.hu
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Muzeális Gyűjtemény
Villám Judit



22/2005. (VII. 18.) NKÖM r.

1851 előtt

Magyar-
országon

1701 
előtt

bárhol

1851 
előtti 

Hungari-
kum

+ MPGY



Híres hagyatékok a 
könyvtárban













A Muzeális gyűjtemény

Kb. 
10.450

mű

MPGY

17-18. 
századi 

(jogi) mű

16. századi



A leg...
… öregebb:

… díszesebb:

… nagyobb:



… híresebb metszeteket 
tartalmazó:

Luther: Biblia (1569)

Decsy Sámuel: A

magyar szent

koronának 
és az ahoz való tárgyaknak 

históriája (1792)

Nádasdy:

Mausoleum

(1664)

A leg… 



A leg…

… öregebb…

Magyar Hírmondó, 1801

… magyar nyelvűek: 

Magyar Kurír, 1802



Tárolási körülmények
Adott hő- és 

páratartalom, klíma

Zárt raktár

Restaurálás

Folyamatos mérés, 
ellenőrzés



Feldolgozás

• Bibliográfiai leírás: A szabványban 
megadott szempontok szerint; 

• A rekordok országos adatbázisba 
kerülnek;

• Speciális régi könyves ismeretek, 
nyelvismeret;

• Széleskörű műveltség;

• Történelmi ismeretek, stb.



Szolgáltatás Muzeális 
szabály-

zat

„muzeális 
őrök”, két 

kulcsos 
rendszer

Doku-
mentáció

Felügyelet 
az 

olvasóban

Másolás: 
csak fotó-
szkenner-

rel



Magyar Parlamenti
Gyűjtemény

Villám Judit



A magyar parlamenti 
dokumentumok gyűjtése

terv-
szerű 
doku-
men-
tum-

gyűjtés

1894

Külön-
gyűj-

temény
létre-

hozása

1962 Ház-
szabály

1994
online 
elérhe-
tőség

2008



A Magyar Parlamenti Gyűjtemény
• Magyarországon a legnagyobb teljességgel itt 

érhetők el a Magyar és az Erdélyi Országgyűlések 
történeti dokumentumai, 

• Időrendben, szabadpolcon elhelyezve, heti 63 
órában várja az olvasókat,

• Szaktájékoztatás segítségével is kutatható,

• Az állomány nagy része már online módon is 
elérhető.



Dokumentumok: 1580-1849



Dokumentumok: 1580-1849 közötti időszak

• az 1580-1790-ig – főként kéziratos dokumentumok – , 
benne Gyurikovits György hagyatéka;

• az Erdélyi Országgyűlés dokumentumai;

• az 1790 és 1848 közötti országgyűlés jegyzőkönyvei és 
irományai; 

• kerületi ülések jegyzőkönyvei, követjelentések, 
követutasítások;

• pozsonyi országgyűlési tudósítások;

• rendszeres regnikoláris bizottsági jegyzőkönyvek;

• az első népképviseleti országgyűlés anyagai;

http://mpgy.ogyk.hu/mpgy/gyurikovits/
http://dlib.ogyk.hu/R/?func=collections-result&collection_id=1057
http://dlib.ogyk.hu/R/?func=collections-result&collection_id=1056


Muzeális kincsek

Pozsonyi országgyűlés

Tudósítások

(1832-36-os ciklus)

Az ónodi országgyűlés

articulusai (1707) Acta Concursus…(1764)



Dokumentumok: 1861─1990 



Dokumentumok: 1861-1990 közötti időszak

• országgyűlési naplók, irományok; 

• napló- és irománymutatók;

• házszabályok, ügyrendek;

• országgyűlési almanachok;

• név- és lakjegyzékek; 

• állami költségvetések;

• állami zárszámadások;

• a közösügyi ülések jegyzőkönyvei, naplói, irományai, határozatai; közösügyi
költségvetések;

• bizottsági jegyzőkönyvek 1957-től 1990-ig.

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/orszaggyulesi_dokumentumok/
http://mpgy.ogyk.hu/
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogyk_hazszabaly/
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogyk_almanach/
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogyk_lakaskonyv/
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/allami_koltsegvetes/
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/allami_zarszamadas/
http://dlib.ogyk.hu/R/?func=collections-result&collection_id=1058


Dokumentumok 1990-től:

• a plenáris ülések jegyző-

könyvei, naplók (DVD is);

• Irományok (2010-ig); 

• Bizottsági jegyzőkönyvek 

(számítógépes tartalommutatóval 

2006-ig);

http://dlib.ogyk.hu

http://dlib.ogyk.hu/


Használói kör

• Országgyűlés: képviselők, szakértők,

• Országgyűlés Hivatala;

• Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság 
főosztályai, projektjei; 

• Tudományos kutatók: történészek, politológusok, 
jogtörténészek;

• Egyetemi hallgatók (szemináriumok);

• Helytörténészek, érdeklődő állampolgárok.



Parlamenti albumok



Digitalizálás és online elérhetőség



Saját digitalizálás 2000-2009

• Házszabályok,

• Almanachok,

• Naplók, irományok 1861-1990,

• A Gyurikovits-gyűjtemény néhány kötete





2015





Külföldi Parlamenti
Gyűjtemény



A gyűjtemény létrejötte

Nyomtatott, 
majd 

mikrofilm, 
mikrofish, CD 

formában

Külön-
gyűj-

temény
létre-

hozása

Brüsszeli 
Egyez-
mény

Cserekapcso-
lat, 

parlamenti 
dokumentu-

mok

1878 1886 1962



Anglia 1066-tól

Ausztria 1861-től

Franciaország 1787-től

Németország 1869-től

USA 1869-től

Megtalálhatók a környező országok történeti 
forrásanyagai: Horvát-Szlavón, Dalmát Sabor, 
Szerbia és Bosznia-Hercegovina parlamenti iratainak 
egy része.

A gyűjtemény bemutatása



• Hivatalos lapok,
• kiadványok, 
• évkönyvek, 
• naplók, irományok, bizottsági 

anyagok, jegyzőkönyvek, 
• költségvetések és zárszámadások.
• Ma már online érhetőség.

• Kézikönyvtár kialakítása:
külföldi parlamentekről szóló művek 
(700-800 mű)



Köszönöm a figyelmet!

Villám Judit

vezető szakreferens

villam.judit@parlament.hu

mailto:Villam.judit@parlament.hu
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Az Európai Unió és az 
ENSZ Letéti 
Gyűjteménye
Czákné Szomor Ildikó



Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény 
hagyományos és elektronikus forrásai



Európai Unió Letéti Gyűjtemény

• 1960 - Európai Bizottság - "letéti könyvtári 
hálózat" kiépítése

• 1970 - OGYK európai dokumentációs és 
információs tevékenysége

• 1999 – EU Letéti Gyűjtemény az OGYK-ban

• 2015 – e-dokumentumok



Európai Unió Letéti Gyűjtemény

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
https://eur-lex.europa.eu/

1952. dec. 30.- Európai Szén- és Acélközösség hivatalos lapja– négy nyelven

1958. - Az Európai Közösség Hivatalos Lapja

1968. - L és C sorozat

1978. - S sorozat

2003. febr. 1. - Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013. július 1. – HL elektronikus kiadása hiteles és joghatással bír-216/2013/EU rendelet

https://eur-lex.europa.eu/


Európai Unió Letéti Gyűjtemény

Az Európai Bizottság dokumentumai

COM és JOIN dokumentumok 
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html

SEC és SWD dokumentumok
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html

Fehér könyvek
http://ec.europa.eu/white-papers/index_en.htm

Zöld könyvek
http://ec.europa.eu/green-papers/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html
http://ec.europa.eu/white-papers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/green-papers/index_en.htm


Európai Unió Letéti Gyűjtemény

CURIA – Az Európai Unió Bírósága
Bírósági ítéleteket és a főtanácsnoki indítványokat tartalmazó hivatalos gyűjtemény

1953 - A Bíróság előtt indult ügyek

1989 – 2010 - Az Elsőfokú Bíróság előtt indult ügyek

2004 - 2016. szept.1-ig - A Közszolgálati Törvényszék előtt indult ügyek

2017 – A Bíróság, Törvényszék
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hu
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hu
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html


Európai Unió Letéti Gyűjtemény

Uniós adatbázisok

Eur-Lex – hatályos joganyag

OEIL - EP jogalkotási figyelője

EUWhoiswho – Ki kicsoda?

European Justice – Európai igazságügyi portál

PreLex - Döntéshozatali folyamat nyomon követése

CURIA - Az Európai Unió Bírósága 1953-tól

CORDIS - Kutatás-fejlesztési Információ Szolgálat

SCADPLUS - Jogszabály-összefoglalók



Európai Unió Letéti Gyűjtemény

Uniós hírportálok

Voxeurop – Európai Bizottság lapszemléje
http://www.voxeurop.eu/en

RAPID – Hírkereső. Az Európai Bizottság sajtószolgálata
http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm

European Union Newsroom – Uniós hírek
http://europa.eu/newsroom/home_en

The Parliament Magazine – Az EP-re fókuszáló online újság
www.theparliamentmagazine.eu

EUobserver – Napi hírek
http://euobserver.com

EurActiv – Napi hírek, információk
http://www.euractiv.com/

EUBusiness – Európai üzleti hírek
www.eubusiness.com

http://www.voxeurop.eu/en
http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm
http://europa.eu/newsroom/home_en
http://www.theparliamentmagazine.eu/
http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/
http://www.eubusiness.com/


Európai Unió Letéti Gyűjtemény

E-dokumentumok

The European Library – TEL 2005
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
48 európai ország, 35 nyelven
Központja a Holland Nemzeti Könyvtár

Find-eR – Az Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa
http://ec-europa-
finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1

EUROPEANA - Európai Digitális Könyvtár
http://www.europeana.eu/portal/index.html?lang=hu

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1
http://www.europeana.eu/portal/index.html?lang=hu


Európai Unió Letéti Gyűjtemény

EU Bookshop
https://publications.europa.eu/hu/web/general-publications/publications

Luxembourgi kiadóhivatal (Eur-Op)

Elektronikus dokumentumok

Uniós kiadványok egy helyen

15 millió oldal, 190 ezer elektronikus anyag

50 nyelven

Díjmentes

1952-től napjainkig kiadott dokumentumok

Több mint 3000 magyar nyelvű dokumentum

Több szempontú keresés lehetséges

https://publications.europa.eu/hu/web/general-publications/publications


Európai Unió Letéti Gyűjtemény

Online EU-információk és uniós szakirodalom
az Országgyűlési Könyvtár honlapján  
http://www.ogyk.hu/kutatas-a-konyvtarban/kulongyujtemenyek/eu/

EU Letéti Gyűjtemény

Online EU-információk: Európai Unió
E-dokumentumok
Adatbázisok
Hírportálok

Unió szakirodalom: Magyar- és idegen nyelvű könyvek és időszaki kiadványok cikkek,  
tanulmányok bibliográfiája havi frissítésben, szakpolitikai bontásban.



ENSZ Letéti Gyűjtemény

Történet

• 1946 - letéti könyvtári hálózat kiépítése a dokumentumok 
hozzáférhetővé tétele érdekében

• 1955 – Magyarország elnyeri az ENSZ tagságot

• 1956 –ENSZ letéti könyvtári státus

• 1975 – teljes letéti státusz

• Ingyenes, szabad hozzáférés

• Angol és francia nyelvű dokumentumok

• 1920-1945 –Népszövetség, francia nyelvű dokumentumai 

• Az ENSZ szakosított szerveinek dokumentumai – UNESCO, ILO, 
GATT/WTO, IAEA



ENSZ Letéti Gyűjtemény



ENSZ Letéti Gyűjtemény

Hivatalos kiadványok: jelentések, határozatok, mellékletek, függelékek

Előzetes- és munkadokumentumok, szabadlapos dokumentumok, 
előkészítő anyagok, ülések előtt és után kibocsátott dokumentumok

Kereskedelmi forgalomba kerülő kiadványok: közérdeklődésre számot 
tartott dokumentumok, évkönyvek, jelentések, tanulmányok



ENSZ Letéti Gyűjtemény

ENSZ Társaság Világszövetsége 

Az 1946 -WFUNA (World Foundation of United Nations Associations)

Az ENSZ Társaság fő döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelynek tagja az 
Országgyűlési Könyvtár

Emellett a kormányzótanács az elnökség tanácsadó szerve, amelyben 
szintén tag az Országgyűlési Könyvtár

A különböző szervek funkciójáról az Alapszabály rendelkezik 
http://www.menszt.hu/hu/alapszabaly

http://www.menszt.hu/hu/alapszabaly


ENSZ Letéti Gyűjtemény

Magyar ENSZ Társaság 

A magyar ENSZ Társaság 1947-ben alakult meg 

Kizárólagos rendeltetése, hogy népszerűsítse az ENSZ tevékenységét

Támogassa az ENSZ és a szakosított szervezetek helyi szervezeteinek 
munkáját 

Közhasznú szervezetként rendezvényekkel, programokkal, előadásokkal 
igyekszik feladatait ellátni

Az ENSZ letéti gyűjtemény tagja ENSZ Társaságnak, és így az ENSZ 
Társaságok Világszövetségének is



ENSZ Letéti Gyűjtemény

ENSZ honlapja: www.un.org

Hat hivatalos nyelven érhető el: angol, francia, orosz, spanyol, arab, kínai 

Az ENSZ Központi Könyvtárának honlapja (New York)

Dag Hammarskjöld Library
https://library.un.org/

ENSZ Digitális Könyvtár

http://digitallibrary.un.org/

ENSZ Elektronikus Könyvtár 

http://www.un-ilibrary.org/

http://www.un.org/
https://library.un.org/
http://digitallibrary.un.org/
http://www.un-ilibrary.org/




europa.eu
www.un.org



Köszönöm a figyelmet!

Czákné Szomor Ildikó

szakreferens

szomor.ildiko@parlament.hu

mailto:szomor.ildiko@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Hungaricana
Közgyűjteményi portál
Bálint Zsolt



177 adatgazda intézmény



Képcsarnok adatbázis:
461 893 kép

Könyv- és 
Dokumentumtár: 
11 393 776 oldal

Térképek és Építészeti 
Tervek:
77 823 térkép, 40 669 
terv



1,7 millió felhasználó, 
22,8%-os növekedés

3 millió 
munkamenet, 23,5%-
os növekedés

A visszafordulási arány 
csökkenése 27,7%!!!

A felhasználók 
átlagosan 6 és fél 
percet töltenek a 
felületen. 



A megtekintett oldalak összesített száma:



Aktív 
felhasználók a 

diasor 
készítésének 

pillanatában…



…2018 június 26, 
Kedd 10 és 11 

között.



Munkamenetek megoszlása országok bontásában:
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Küffer Béla
(1856-1928)

1884-től mintegy két évtizedig 
látta el a könyvtár vezetését.



https://hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJcIktcdTAwZmNmZmVyIEJcdTAwZTlsYVwiIn0


Köszönöm a figyelmet!

Bálint Zsolt

szakreferens

balint.zsolt@parlament.hu

mailto:Balint.zsolt@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Magyar Jogi Portál
Dr. Tóth Éva



• Az OGYK pozicionálása a kulturális örökség 
digitális, digitalizált megőrzésében

• A könyvtár digitalizálási előzményeinek 
rövid bemutatása

• Magyar Jogi Portál projekt bemutatása

• Távlati terveink



Országgyűlési
Könyvtár

A törvényhozás 
könyvtára

Jogi 
szakkönyvtár

150 éve

65 éve

Digitalizálási feladataink a 
kulturális örökség megőrzése terén

Jogforrások,
jogi szakirodalom

Magyar Parlamenti 
Gyűjtemény dokumentumai



Saját digitalizálás 2000-2008

http://mpgy.ogyk.hu/

Magyar Parlamenti Gyűjtemény

dokumentumai 

(naplók, irományok, házszabályok,

almanachok – 1861-1990, muzeális 
kötetek)

600.000 oldal

http://mpgy.ogyk.hu/


Döntvénytárak

300.000 oldalÁgazati közlönyök

435.000 oldal

Szakkönyvek

jog, politikai,

történelem

600.000 oldal

Digitalizált Törvényhozási Tudástár 1-2. 2010-2015 
http://dtt.ogyk.hu/, http://dlib.ogyk.hu/

3,5 millió oldal

Szakfolyóiratok

675.000 oldal

+ digitalizáló műhely

Parlamenti

dokumentumok

500.000 oldal

http://dtt.ogyk.hu/
http://dlib.ogyk.hu/


Hungaricana

2015-től

https://hungaricana.hu/



korábbi 
digitalizálási 

projektek során 
előállított 

tartalmak újra 
publikálásával 

új, 
elektronikus 

tartalmak
hozzáadásával, 

bővítésével 

egységes 
közzétételi 
platform 

kialakítása

DTT1 fenntartási ideje 
lejárt 

(2017.12.05.)

Digitalizáló műhely 
tervezett digitalizálása 

Magyar Jogi Portál



Jog-
források

Jogi, politika-

tudományi

szakirodalom

„A jog 
születése”,

parlamenti 
anyag

Magyar Jogi Portál



Jog-
alkalmazók 

(bírák, 
ügyvédek, 

közigazgatási 
szakemberek)

Köz-
gyűjteményi 

dolgozók

Kutatók, 
tudományos 

intézetek 
munkatársai

Felsőoktatási 
oktatók

Felsőoktatási 
hallgatók

Állam-
polgárok

(„jogkeresők”, 
amatőr 

történészek)

Célcsoportok



Előkészítés
1 fő – belső

Metaadatolás
Hozzáadott érték

2 fő – külső

Digitalizálás
1 fő – belső

Könyvtár, 

digitalizáló műhely



Közzététel
1 fő – belső

Tartalomszolgáltató  
– külső

2018 –

1 millió oldal

Hungaricana
2015 –

https://hungaricana.hu



Magyar 
Jogi 

Portál

Saját jogi  
tartalmaink

Együttműködő 
intézmények 

tartalmai

Parlamenti 
gyűjtemény 

teljessé tétele

Tervek



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Tóth Éva

osztályvezető

Olvasószolgálati és Tartalomszolgáltató 
Osztály

toth.eva@parlament.hu

mailto:Perjesi.vera@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Szaktájékoztatás az 
Országgyűlési Könyvtárban
Parlamenti felhasználók –
nyilvánosság
Varga Tímea, vezető szakreferens

Maltsik Balázs, vezető szakreferens



150 éve a törvényhozás 
szolgálatában



65 éve a nyilvánosság 
szolgálatában



Célcsoportok – parlamenti felhasználók

Képviselők és 
munkatársaik

Országgyűlés 
Hivatala 
munkatársai

Miniszterelnökség

Parlamenti Őrség
Parlamenti 
gyakornokok



Célcsoportok - nyilvánosság

Felsőoktatási 
hallgatók

Tudományos 
közönség (kutatók, 
tanárok)

Érdeklődő 
állampolgárok

Határon túli 
kapcsolatok



A Szakreferensi Osztály felépítése 

10 fő - párokban

Nevesített szakterületek, gyűjtemények  szerint 

Vezető szakreferensek - tapasztalt kollégák

Szakreferensek - tudományos érdeklődés

Tudásmegosztás, utánpótlás nevelés

Kijelölt képviselői szakreferens



Jogtudomány

Politikatudomán
y

Történettudomány

Mellékgyűjtőkörök
: szociológia, 

filozófia, néprajz

Magyar 
Parlamenti 
Gyűjtemény

Külföldi 
Parlamenti 
Gyűjtemény

ENSZ Letéti 
Gyűjtemény

Európai Unió 
Letéti 

Gyűjteménye

Képviselői 
szakreferens

Szaktájékoztatás: tudományterületek, gyűjtemények



Képviselői szakreferens

A törvényalkotási program folyamatos nyomon követése

Az egyes törvényjavaslatok, módosító indítványok 
feltérképezése

Az Országgyűlés bizottságai tevékenységének 
figyelemmel kísérése

Bel- és külpolitikai információk, naprakészség



Szolgáltatások – nyilvánosság

• Kutatástámogatás

• Források használata, 
szakirodalom összegyűjtése

• Személyes konzultáció 

info@ogyk.hu
• Névre szóló megkeresés 
• Kérdezze a könyvtárost! 
• Telefon

Olvasótermi ügyelet

mailto:info@ogyk.hu


Szolgáltatások – parlamenti felhasználók

Távhasználat – helyben használat

• Névre szóló megkeresés – Képviselői 
szakreferens

• Online tájékoztatás

Szakirodalmi kutatás, irodalomjegyzék,

könyv,időszaki kiadvány 

Segítség az adott terület forrásainak 
(kiadványok, online adatbázisok) 
használatában, a téma szakirodalmának 
összegyűjtésében



Nyilvánosság – kérdések száma

317

464

126

252

INFO@OGYK.HU NÉVRE SZÓLÓ 
MEGKERESÉS

INFO@OGYK.HU NÉVRE SZÓLÓ 
MEGKERESÉS

2017: 776 KÉRDÉS 2018. MÁJUS 31-IG: 378 KÉRDÉS



Parlamenti felhasználók 2017-ben: 914 
alkalom

2%

51%

25%

22%
Országgyűlési
képviselő

Országgyűlés Hivatala
munkatársa

Országgyűlési
szakértő

Miniszterelnökség
munkatársa



Mit kérdeznek a parlamenti felhasználók? – 1. 

Angol alkotmányjog

diplomácia

geopolitika



Mit kérdeznek a parlamenti felhasználók? 2.

Országgyűlési képviselő 
(szakértő) adott 
választókerülettel kapcsolatos 
információk

Egykori képviselőkkel 
kapcsolatos kérdések

Nemzet ünnepek, állami 
kitüntetésekhez kötődő 
kérdések

Adott településhez köthető 
alkotások, épített örökség



Mit kérdeznek a nyilvános felhasználók? 1. 

Jogforrások, 
jogszabályi háttér

Parlamenti 
dokumentumok

Választási 
rendszerek, 

politikai 
rendszerek

Nemzetközi 
szervezetek

Szociológia, 
társadalomelmélet

Történelem



Mit kérdeznek a nyilvános felhasználók? 2. 

A Visegrádi országok alkotmánytörténete A Lánchíd építésével kapcsolatos 
országgyűlési "vita" és sajtóanyag 
keresése

Az ILO 
kényszermunkatáborokkal 
foglalkozó bizottságának 
dokumentumai

Magyar törvények nemzetiségi nyelveken a 
dualizmus időszakában

A Nyugat-Balkáni országok 
parlamentarizmusa 



Tervek, távlati célok

• Minőségi könyvtárhasználók számának növelése

• A könyvtár tudományos presztízsének emelése

• Szolgáltatások folyamatos modernizálása

• Elektronikus tartalmak folyamatos fejlesztése

• Tájékoztatási segédletek összeállítása (tudásmegosztás)

• Kérdezze a könyvtárost! szolgáltatás bővítése



Köszönjük a figyelmet!

Varga Tímea

vezető szakreferens

varga.timea@parlament.hu

Maltsik Balázs

vezető szakreferens
maltsik.balazs@parlament.hu

mailto:varga.timea@parlament.hu
mailto:maltsik.balazs@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Szolgáltatásfejlesztés
Tóth Tamás



• Aleph IKR

2009

• Parlamenti 
használók

2010
• Online 

regisztráció

2014

• Automatikus 
tagság

2018

Olvasók nyilvántartása



Elektronikus raktári kérés

2009: Kölcsönzési modul

2010: Parlamenti használók

2014: Olvasótermi kérés (csak könyvekre!)

2018: Folyóiratok raktári kérése



RFID

Állomány-
védelem

Automatizálás

Statisztika

Leltározás



Köszönöm a figyelmet!

Tóth Tamás

informatikai főmunkatárs

toth@parlament.hu

mailto:Perjesi.vera@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Dokumentumhasználat –
Könyvtári adminisztráció, 
kölcsönzés 
Parti Ádám



• Aleph IKR
• Két csoport:

Nyilvános felhasználók

Parlamenti felhasználók

Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása



• Ciklikusság a felsőoktatási tanév rendjéhez 
alkalmazkodva:

• Szorgalmi időszak – Vizsgaidőszak

Nyilvános olvasók könyvtárhasználata



96

1243

129

154

11

93

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

ÁLTALÁNOS

HALLGATÓ

KUTATÓ

NYUGDÍJAS

FOGYATÉKKAL ÉLÕ

KÖZGYÛJTEMÉNYI DOLGOZÓ

NYILVÁNOS BEIRATKOZÓK A 2017/18-AS FELSŐOKTATÁSI TANÉVBEN





Legforgalmasabb napok a könyvtárban

130 férőhely az 
olvasóteremben

Őszi félév:

10 nap 130+ olvasóval

Tavaszi félév:

5 nap 130+ olvasóval

2018.02.22.
152 olvasó



206 nyitvatartási nap:
• 85 nap 75% felett
• 99 nap 50% felett 85

206

99
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140
160



• Ciklikusság az ülésrendhez alkalmazkodva:
 szeptember 1. – december 15.
 február 1. – június 15.

Parlamenti felhasználók könyvtárhasználata
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A kölcsönzések két átvételi ponton vehetőek át:

• Országgyűlési Könyvtár

• Országgyűlés Irodaháza



A parlamenti felhasználók által legtöbbször kölcsönzött könyvek:



Állományelhelyezés

38%
62%

2016

56%44%

2012

• Parlamenti raktárak
• Külső raktár



Parlamenti raktárak
Külső raktár

Kézikönyvtár

522 249

396 200

11 066

221 870

436 100

40 803

Állományelhelyezés és kérésszámok
2012 vs. 2016 2012 2016

24416

448

19891

16712

2968

42752

2012

2016



Köszönöm a figyelmet!

Parti Ádám

csoportvezető

Beiratkozási Csoport

parti.adam@parlament.hu

mailto:Parti.adam@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Kommunikációs 
munka az OGYK-ban
Perjési Vera



Érintett témák

• Az OGYK identitását meghatározó tényezők

• A könyvtár célközönsége egykor és ma

• A könyvtári kommunikáció általános céljai

• A könyvtári kommunikáció eszközei, eredményei

• #OGYK150 – a jubileumi év kommunikációja



A törvényhozás könyvtára ÉS országos hatáskörű 
nyilvános állam- és jogtudományi, politikatudományi, 

illetve történettudományi szakkönyvtár. 



Könyvtár többes szerepben 

Az ország egyik 
legvédettebb

épülete nyilvános 
intézmény

Széles 
nyilvánosságot vonzó 

helyszín szűkebb szakmai 
közönség

Hivatali 
struktúrába

ágyazott a hazai könyvtári 
rendszer része



A könyvtár célközönségének változásai

Zárt 
intézményi 

könyvtár

1868-1952

Intézményi és 
nyilvános 
könyvtár

1953-1972

Széleskörű 
szakmai 

elismertség

1972-1990

Bővülő 
képviselői 

szolgáltatások

1991-2014

„Műemléki 
környezetben 

modern 
szolgáltatások”

2014-



Akikhez szólunk

OGYK

Felsőoktatás 
szereplői

Gyűjtőköri 
szakmai 

közönség

Belső 
felhasználói 

kör

Érdeklődő 
laikusok



Kommunikációs céljaink

•A könyvtár mint termék megerősítése 

•A könyvtár vonzóbbá tétele a szakmai körök 
számára 

•Parlamenti felhasználók proaktív elérése

•Hivatali szinergiák mind hatékonyabb kiaknázása



A könyvtár kommunikációs tevékenysége

Folyamatos jelenlét biztosítása az online közösségi 
térben

A könyvtár népszerűsítése személyesen saját és 
külső rendezvények alkalmával

Szóróanyagok, tájékoztatók szerkesztése, 
információs csomagok összeállítása 

Belső információáramlás fenntartása, javítása 

Együttműködés a KKIG más egységeivel a 
kommunikációval összefüggő területeken 



Kommunikációs eszközeink
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Kommunikációs munkánkban 
támaszkodunk:

Szakreferenseink 
szakterületi ismereteire

Csoportvezetés

Tematikus cikkek, 
könyvajánlók írása

Feldolgozó könyvtárosaink 
állományismeretére

Állománynépszerűsítő 
bibliográfiák 
összeállítása

Kiajánlott kiadványok 
útjának követése, 

elérhetősége

Az igazgatóság 
munkatársainak tudására

Információ- és 
erőforrás megosztás 

Vizuális segéd- és 
szóró anyagok 
megrendelése



Visszatérő programjaink
Külső kezdeményezések

Kulturális 
Örökség 
Napjai

Országos 
könyvtári 

napok

Szakmai 
konferenciák

Igazgatósági rendezvények

Parlamenti 
különóra

Múzeum 
határok 
nélkül

Könyvbemu
tatók

Saját programok

Könyvtár, 
ami összeköt

EKUP 
programok

Látogató-
csoportok



150 éves az OGYK – Az emlékév 
kommunikációja



1868

Miért éppen most?



Az évnek egyedi kontextust ad…

2017. július 1. – 2018. június 30. 

Magyarország a V4 soros elnöke

2018. július 3-6., Keszthely

Könyvtárosok 50. Vándorgyűlése

2018. november 6-7.

Magyar Könyvtárosok VIII. 
Világtalálkozója



#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.



Amit az 
ünnepségsorozattól 
várunk

Szakmai presztízs erősítése

Intézményi emlékezet feltárása

Ismeretterjesztés

Brandépítés



A jubileumi év főbb programelemei

Történeti 
feltárás

Dokumentumok, 
emléktárgyak 

feltárása

Digitalizálás

Kiállítások

Könyvtártörténeti 
kiállítások

Nyomtatás, 
szövegezés, kasírozás

Rendezvények

Vándorgyűlés

KÖN

Könyvtáros 
Világtalálkozó

Nemzetközi szakmai 
konferencia

Marketing

Szlogen, logó

150 év – 150 poszt

Reprezentatív 
tárgyak

Informatika

Jubileumi olvasójegy

Instagram

Logócsere, vizuális 
arculat



Köszönöm a figyelmet!

Perjési Vera

tartalomszolgáltató könyvtáros

perjesi.vera@parlament.hu

mailto:Perjesi.vera@parlament.hu


#OGYK150

150 éve 
tartalommal 

töltve.


