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Magyar Termék Nagydíjat
kapott

a HunTéka

– Szívbõl gratulálok az elismeréshez! Mióta vesz
részt a MTA SZTAKI a könyvtárgépesítésben? –
a kérdés Király Lászlóhoz, az MTA SZTAKI osz-
tályvezetõjéhez, a programot kimunkáló és fej-
lesztõ csoport vezetõjéhez szól.

1992-ben indult az együttmûködés a TINLIB-et
fejlesztõ, londoni székhelyû IME Ltd. céggel. Ek-
kor készült el a program magyar változata és kez-
dõdött meg a TINLIB forgalmazása Magyar-
országon.

– A MikroIsishez volt-e köze a csapatnak, mi
lett azzal a csoporttal?

Az MTA SZTAKI-ban a ‘80-as években mû-
ködött egy KFIIR nevû csoport, amely a
MicroIsis magyarországi támogatását adta. Itt
számos ISIS alapú könyvtári alkalmazás készült
illetõleg kezdett kialakulni, így a HungaLis, mely
a Közgazdaságtudományi Egyetem könyvtárának
szoftvere volt 1993-ig, illetve a PcLib, melyet
ma is sokfelé használnak.

A csoport, ezzel együtt a MicroIsis magyar-
országi támogatása a ‘90-es évek elején meg-
szûnt. Tagjai közül Varga Sándor – kis kitérõ-
vel – az MTA SZTAKI 1992-ben alakult könyv-
tári informatika csoportjának lett a vezetõje és
irányította a TINLIB honosítási munkálatait.

Jelenleg a Micro-
Isishez annyi kö-
zünk van, hogy az
elmúlt 14 év során jó
néhány MicroISIS
alapú katalógust
konvertáltunk az ál-
talunk honosított/fej-
lesztett rendszerek-

be. Ezek a konverziók lényegében veszteségmen-
tes áttöltést tettek lehetõvé.

– Milyen szakmai kételyekkel kellett, kell
megküzdeni, amikor egy ilyen terület, mint a
könyvtár számára kell a munkafolyamatokat át-
fogó programcsomagot elképzelni, átgondolni,
megvalósítani?

Nem annyira kételyekrõl, mint inkább szak-
mai kérdésekrõl, kialakítandó koncepciókról be-
szélhetünk, mint:

• Mennyire lehet a feladatokat általánosítani?
• Mennyire lehet átfogó megoldást kínálni a

többféle könyvtártípus egymástól sokszor igen-
csak eltérõ mûködési modelljére?

• Mennyire megoldható a visszacsatolás kér-
dése a felhasználók (olvasók és könyvtárosok)
részérõl?

• Mennyire kell kínálati oldalról megpróbálni
irányítani a piacot, igényeket kelteni, kívánságo-
kat elõre kitalálni? Ezzel összefüggésben lehet-e,
szabad-e uniformizált tömegterméket elõállítani
és annak megvásárlására késztetni a könyvtára-
kat?

• Milyen mértékben kell tekintetbe venni a
könyvtárak egyedi
igényeit, milyen
szinten lehet általá-
nosítani a helyi, spe-
ciális elvárásokat?

• Szabványos-e
már a munka olyan
mértékben, hogy ál-
talános érvényû au-
tomatizálási megol-
dásokkal egyáltalán
érdemes legyen pi-
acra lépni?
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– Milyen volt kezdetben és milyen most a
könyvtárosok számítástechnikai ismereteket be-
fogadó és alkalmazó készsége?

Az eltelt évek során rengeteget javult. Ennek
egyik nyilvánvaló oka, hogy az egyetemeken ma
már nem könyvtárosokat, hanem könyvtári in-
formatikusokat képeznek, akik számára teljesen
természetes a számítástechnika alkalmazása a
könyvtárban. A legtöbben gyakorlatot is szerez-
nek valamilyen könyvtári rendszer legalább alap-
szintû használatában. Így nem jelent számukra
nehézséget, amikor a gyakorlatban is el kell
kezdeniük annak használatát.

Elismerés illeti azokat az idõsebb kollégákat
is, akik „nem az anyatejjel” szívták magukba az
informatikát, de nyitottak az újra és hajlandók
tanulni.

– Hogy kerültetek kapcsolatba a Tinlibbel?
Mint oly sok minden az életben, ez is szemé-

lyes kapcsolaton múlt. Az MTA SZTAKI akkori
igazgatója jó viszonyt ápolt egy angliai kutató-
intézet igazgatójával. Ebben az intézetben
történesen TINLIB-et használtak. Az MTA
SZTAKI-ba így került a TINLIB, és így kerül-
tünk kapcsolatba a TINLIB-et fejlesztõ céggel,
az IME-vel (Information Management and
Engineering Ltd.). Innen már csak egy lépés volt,
hogy elvállaltuk a cég magyarországi képviseletét,
a program magyarítását és hazai forgalmazását.

– Mi indukálta a HunTéka, majd a KisTéka
készítését?

Vegyük elõször a HunTékát! A fejlesztés
megkezdésének több oka is volt. Az elsõk kö-
zött említhetõ, hogy az IME-t a ‘90-es évek
közepén felvásárolta egy amerikai könyvtár-au-
tomatizálással foglalkozó cég, az EOSi (Electro-
nic Online Systems International). A DOS-alapú
TINLIB utódja egy Q Series-nek nevezett szoft-
ver lett. Ennek a szoftvernek is elkészült a ma-
gyar változata, ez lett a QTéka. A szoftver min-
den kiválósága dacára a hazai piacon túlságosan
drágának bizonyult, és két év alatt csak öt intéz-
ménynek tudtuk eladni. Fel kellett tennünk azt a
kérdést, hogy miként tovább.

Már ebben az idõszakban is együttmûköd-
tünk egy nagyszerû programozói gárdával ren-
delkezõ szegedi informatikai céggel, az Ikron
Kft.-vel. (Az Ikron Kft. alapítóinak és munka-
társainak pályafutása a hazai könyvtári infor-
matika egyik „bástyájának” tekinthetõ, Máder
Béla, Kokas Károly és Bakonyi Géza nevével

fémjelzett Szegedi Egyetemi Könyvtárból in-
dult.) Az Ikron készítette a TINLIB webalapú
olvasói felületét, a TinWeb-et, amely késõbb
alapját képezte a HunTéka webes OPAC-jának

Gondoltunk egy merészet, és 2001-ben úgy
döntöttünk, hogy a TINLIB és a QTéka magya-
rítása és forgalmazása során szerzett tapasztala-
tok, valamint az Ikron fejlesztési potenciálja bir-
tokában közösen belefogunk egy saját tervezésû
és fejlesztésû, tehát teljesen magyar könyvtári
program készítésébe. A programot HunTékának
kereszteltük el.

A HunTéka elsõ moduljai és béta verziója
2002-ben készültek el, és 2003-ban indulhatott
el a forgalmazás. Nagy köszönettel tartozunk az
elsõ vevõinknek, a Szent István Egyetem kari
könyvtárainak, a Kodolányi János Fõiskola
könyvtárának és a szentesi, vásárhelyi és mis-
kolci városi könyvtáraknak, akik vállalták a koc-
kázatot és megvásárolták a – valljuk meg õszin-
tén – akkor még nem teljesen kiforrott progra-
mot.

(Itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy a
HunTéka fejlesztéséhez semmilyen állami támo-
gatást nem kaptunk és kapunk, a HunTéka olyan
termék, amelyet száz százalékosan a könyvtári
piac minõsít és tart el.)

A „stáb”. Az elõzõ olda-
lon jobbra lent: Kármán
László, az Ikron Kft. fejlesz-
tési igazgatója.

Itt: Király László, Demel
Anna, Tóth Kornél, Lengyel
Mónika és Szabó Mihály
vezetõ programozó
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Másik okként említhetõ a piaci rés, amit –
meglátásunk szerint – be lehetett tölteni. A már
akkor is elavultnak számító, DOS-alapú rend-
szerek megérettek a cserére. Ilyen volt a TINLIB
is, és még jó néhány nevet lehetne említeni, amit
versenyetikai okokból nem tehetünk. Ezek cse-
réje egyébként most is aktuális, a nem éppen
kedvezõ általános pénzügyi helyzet azonban jócs-
kán nehezíti ezt.

Volt még egy motiváló tényezõ, ami hozzájá-
rult, hogy a hazai fejlesztés mellett döntöttünk.
Mind a TINLIB, mind a Qtéka forgalmazása
során azt tapasztaltuk, hogy a hazai igényeket
nem vagy csak nagy nehézségek árán tudjuk
érvényesíteni a szoftvereket fejlesztõ angol, majd
amerikai céggel szemben. Ez érthetõ is, hiszen
egy amerikai cég, amelynek csak az USA-ban

több száz ügyfele van, nehezen fogja néhány –
onnan nézve igencsak távoli – magyar könyvtár
speciális kérését, igényét figyelembe venni. Ez-
zel szemben a hazai fejlesztési bázison jól meg-
valósítható ez a visszacsatolás, amit a gyakorlat
az eltelt három év során szépen igazolt is.

Nézzük most a kisebb testvért, a KisTékát!
Részben a HunTéka sikerén felbuzdulva, rész-
ben amiatt, mert a kisebb könyvtárak számára a
HunTéka is túl drágának bizonyult, szükséges-
nek látszott egy olcsóbb, szerényebb képessé-
gekkel felruházott, ám a legkorszerûbb techno-
lógiát használó, és egyúttal az alapvetõ könyvtá-
ri igényeknek és szabványoknak is megfelelõ
könyvtári rendszer megalkotása. A piacon nem
volt olyan szoftver, amely ezeknek az igények-
nek maradéktalanul megfelelt volna, és az új
technikai lehetõségeket kellõképpen kihasználva
tudott volna a könyvtárügy szolgálatára lenni.
Ezért döntöttünk a KisTéka fejlesztésének meg-
indítása mellett, és késõbb ezért bõvítettük ki a
palettát a KözTéka névre keresztelt központi szol-
gáltatásunkkal is.

– A HunTékát 47 könyvtár használja, velük
milyen módon tartotok fejlesztõi/alkalmazói kap-
csolatot, ami egy rendszer továbbélésének is
alapja?

Az ügyféltámogatás fõ, elsõdleges eszköze egy
webes ügyféltámogató rendszer, a Bugreport.
Ezen keresztül történik a hibák, fejlesztési ja-
vaslatok, speciális kérések bejelentése. Ez a le-
velezõlista és a webes fórum érdekes együttese.
Webes belépéssel és e-mail kliensbõl egyaránt
használható. A Bugreport rendszerben az elmúlt
négy év során több ezer topik (Bugreport zsar-
gonban: projekt) keletkezett. A topikok a
Bugreport weboldalán számos szempont szerint
kereshetõk, egy-egy probléma sorsa a hozzászó-
lásokon keresztül utólagosan is nyomon követ-
hetõ a probléma keletkezésétõl a megoldásig. Így
a Bugreport egy hatalmas, egyre bõvülõ tudás-
bázisnak is tekinthetõ. A hozzászólásokról az arra
jogosultak e-mailben is értesítést kapnak, ami-
nek nagy elõnye, hogy az elsõdleges kapcsolat-
tartó ideiglenes távolléte esetén más is átveheti
a bejelentett probléma kezelését.

A Bugreport mellett természetesen mûködnek a
kapcsolattartás hagyományos módjai is: ügyfélszol-
gálat, hagyományos e-mail és telefon. Évente több
alkalommal sor kerül a HunTéka Klub megszerve-
zésére is, amin a tagkönyvtárak képviselõi szép

Megjelenik a Bibliotheca Hungarica Antiqua
sorozat legújabb kötete: Balassi Bálint Beteg
lelkeknek való füves kertecske (Krakkó,
1572), közreadja Kõszeghy Péter.
Balassi Bálint kegyességi munkájának eddig
soha nem jelent meg hiteles modern kiadása.
A közelmúltig – szovjet hadizsákmányként –
az egyetlen példányban fennmaradt, Ecsedi
Báthory István jegyzeteivel ellátott elsõ ki-
adás Nyizsnij Novgorodban, elérhetetlen he-
lyen volt. Ez az oka annak is, hogy mind a
kritikai, mind az egyetlen, a nagyközönség-
nek készült kiadás, amely a Füves kertecskét
is tartalmazta, hibás szöveget közölt. A mû
jelentõségét – Balassi Bálint ifjúkori munká-
jának értékét – aligha szükséges méltatni, arra
azonban érdemes felhívni a figyelmet, hogy
a legújabb kutatások feltárták (vagy legalábbis
elkezdték feltárni) világi költészetének, sze-
relmi ciklusainak teológiai hátterét, kegye-
lemteológiai megalapozottságát.  Ezek fényé-
ben a Füves kertecske jelentõségét nem lehet
túlbecsülni.
A Füves kertecske fakszimile kiadása termé-
szetesen azért is fontos, hogy a Sárospataki
Református Könyvtárnak végre visszaszolgál-
tatott kulturális kincsek közül legalább egy
mû mindenki számára hozzáférhetõ legyen.
A fakszimile kiadással egyidejûleg megjele-
nik a könyv nagyközönségnek szánt, modern
átirata is. (forrás: OSZK)
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számmal meg is jelennek. Ez kiváló alkalom arra,
hogy a HunTéka könyvtárosok személyesen is tart-
hassák egymással a kapcsolatot. Ilyenkor nem csak
velünk, a fejlesztõkkel, forgalmazókkal lehet talál-
kozni, hanem a sokszor nagyon hasonló problé-
mákkal, megoldandó feladatokkal szembesülõ
könyvtáros kollégákkal is.

– A KisTéka, amely a kistérségek ilyen meg-
közelítésû felzárkózásához kínál egyfajta esélyt,
beváltotta-e a hozzá fûzött reményeket?

Azt mondhatjuk, hogy igen, bár erre a leg-
újabb válaszunk a KözTéka, amely még viszony-
lag új szereplõ a hazai piacon. Ennek koncepci-
ója nagyon röviden a következõ: a KözTéka egy,
az MTA SZTAKI szerverén, központosan mû-
ködõ KisTéka. Nyújtja mindazokat a szolgálta-
tásokat, amelyeket a KisTéka, ezek a szolgálta-
tások egy webes felületen keresztül érhetõk el.
Így egy kis könyvtárnak nem kell helyi telepí-
téssel, rendszerfelügyelettel, mentésekkel bajlód-
nia, ennek minden terhét átvállalja a KözTéka
üzemeltetõje, jelen esetben az MTA SZTAKI. A
szolgáltatás nincs idõhöz és térhez kötve, a
KözTéka az internethálózat bármely pontjáról,
éjjel-nappal elérhetõ.

További elõny, hogy a KözTékával kezelt
katalógusok virtuálisan összeadhatók, az olvasó
nemcsak a saját könyvtárának a katalógusában,
hanem akár az összesben, vagy a katalógusok
egy csoportjában (például ugyanabban a megyé-
ben lévõ könyvtárak katalógusaiban) kereshet.

Az itt vázolt megoldást az ASP betûszóval
szokták leírni (ASP = Application Service
Provider), ami magyarul azt jelenti, hogy „alkal-
mazás-szolgáltatás”, tehát nem pusztán internetet,
tárhelyet, honlapot, levelezést biztosítunk az
ügyfélnek, hanem ezeken túl egy komplett könyv-
tári rendszert is, a KözTéka esetében a KisTéka
rendszert.

Fontos megemlíteni, hogy ilyen módon nem
csak a KisTéka, hanem 2006 szeptemberétõl a
HunTéka is használhatóvá vált, ennek megterem-
tettük a mûszaki alapjait, és már négy HunTéka
könyvtár meg is kezdte ilyen módon a mûködést.

Meggyõzõdésünk, hogy a szélessávú internet
rohamos terjedésével párhuzamosan elterjednek
az ASP-alapú megoldások is. A kistérségek szá-
mára – ahol nehéz megszerezni és fenntartani
egy igényes könyvtári programhoz szükséges szá-
mítógépes infrastruktúrát és biztosítani az ennek
mûködtetéséhez elengedhetetlen szakértelmet –

különösen vonzó és költséghatékony alternatíva
lehet a KözTéka használata.

– Nehéz Magyarországon piacra találni ezek-
kel a fejlesztésekkel? Erõs a létezõ konkurencia?

Nagy az árverseny. Sajnálatos, hogy a vásár-
lók sokszor a szakmai és minõségi szempontok
háttérbe szorításával, inkább az ár alapján vá-
lasztanak, ami nem kielégítõ megoldásokhoz
vezet. Emellett szakmai szempontból is igen erõs
a verseny, ami örvendetes, így a könyvtári
szoftverek folyamatosan fejlõdnek, a szállítók
pedig nemes versengést folytatnak a felhasz-
nálók minél teljesebb kiszolgálása érdekében.
Ezért nincs igazuk azoknak, akik szerint cél-
szerûbb és gazdaságosabb lenne egyetlen
könyvtári rendszert alkalmazni Magyarorszá-
gon. A verseny az, amely arra ösztökéli a pi-
aci szereplõket, hogy folyamatosan fejlesszék
a termékeiket és a szolgáltatásaikat. A verseny
kiiktatását bizonyosan a termékek mûszaki
színvonala és a szolgáltatások minõsége síny-
lené meg.

– Hogyan képzelitek el a könyvtárgépesítés
és a könyvtári szoftverek jövõjét, jövõbeli alaku-
lását?

Amint azt egy korábbi kérdésre adott válasz-
ban már megfogalmaztuk, az ASP-megoldásoké
a jövõ. Biztos, hogy a hardvereszközök fejlõdé-
sével párhuzamosan egyre több intézmény fogja
távolról használni könyvtári rendszerét. Ez az
USA-ban és újabban Nyugat-Európában jól
megfigyelhetõ, és várható, hogy nálunk is nö-
vekszik a bizalom az ilyen megoldások iránt.

A másik jól körvonalazódó terület a tartalom-
szolgáltatás, az elektronikus vagy más szóhasz-
nálattal digitális könyvtár építése és webes vagy
multimédiás szolgáltatása. Erre is kész megol-
dást kínálunk a könyvtáraknak. A HunTéka
Elektronikus Könyvtár (e-Lib) modulja támogatja
a dokumentumok digitalizálását, adatbázisba
szervezését, automatikus formázással, címkézés-
sel (tag-eléssel) és webes publikálással. Ezt a
célt szolgálja, hogy a HunTéka rendelkezik a
már jól ismert Z39.50 kliens és szerver mellett
OAI szerverrel is. Ezáltal a HunTékában katalo-
gizált és az e-Lib modulban feltárt digitális tar-
talmak emberi beavatkozás nélkül begyûjthetõk
az OAI szolgáltatási pontra, pl. az NDA-ba.

– Köszönöm, és további sok sikert, eredmé-
nyes fejlesztéseket kívánok a csapatnak!

Fejõs László


