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A Semmelweis Egyetem Szenátusa 195/2020. (X.29.) számú határozatával a Pető András Kar 

Kari Tanácsának határozatának alapján döntött a Pető András Karon működő állandó 

bizottságok – közöttük a Kiadói és Könyvtári Bizottság – személyi összetételének 

megújításáról. Ennek alapján a Kiadói és Könyvtári Bizottság 2023. október 28-ig terjedő 

időszakra az alábbi tagokból áll: elnök: dr. Kollega Tarsoly István; tagok: Feketéné dr. Szabó 

Éva, dr. Földesi Renáta (Konduktív Pedagógiai Intézet); dr. Mascher Róbert, dr. Pintér 

Henriett (Humántudományi Intézet); Pál Ramóna, Balogh Maja (főiskolai hallgatók, Hallgatói 

Önkormányzat); titkár: Végh Judit (Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont). 

 

A Bizottság 2020-ban háromszor ülésezett: Az elsőt 2020. március 17-én, a másodikat 2020. 

szeptember 29-én még régi összetételében (a HÖK részéről Makai Fatime és Tóth Kitti Inez 

voltak a tagok) és személyes jelenléttel, továbbá 2020. november 24-én új összetételében 

zoom-on keresztül tartotta.  

Az első ülésen (2020. március 17.) a Bizottság fontosnak tartotta, hogy a Könyvtár járvány 

idején is biztosítsa a Könyvtár digitális használatát és a kiadványok ügyeinek kérdését. 

Segíteni kellett abban, hogy a Könyvtár munkatársai a hallgatók oktatási anyaghoz való 

hozzáférést biztosítsák, mivel a koronavírus-járványra való tekintettel a könyvtár bezárt, a 

helyben olvasás és a kölcsönzés szünetelt, azonban az elektronikus szolgáltatások, így a 

KONPEDITA digitális adatbázis továbbra is elérhetők maradtak. 

A fenti feladatok ellátása mellett az otthoni munkavégzés idején a könyvtár dolgozói a Pető 

András Kar adminisztratív feladataiban segédkeztek, továbbá a folyamatban lévő kiadványok 

szerkesztési munkálataiba folytak bele, amelynek irányítását a Könyvtár igazgatója végezte 

el. 

 

1. A könyvtár működésének támogatása 

–  Fontos feladatként tárgyalta a Bizottság a Könyvtárban kapható kiadványok ügyét, 

amelynek során számos nehézséggel szembesülnek mind a Könyvtár dolgozói, mind pedig a 

vásárlók. A könyvtárban megvásárolható kiadványok értékesítése során gyakran szembe-

sülnek a számlaadás nehézségeivel, a postázás bonyodalmaival. A legtöbbször elégséges a 



pénztárgép által kiadott nyugta, de ez nem alkalmas hivatalos elszámolásra. Mivel 

számlatömböt többszöri kérés ellenére sem kapott a könyvtár, így minden egyes számla 

kiállításához a Gazdasági Igazgatóság munkatársainak segítségét kell kérni. A postázás is 

több embernek ad feladatot. Ezeken a nehézségeken kívánt változtatni a Kar a Semmelweis 

Kiadóval kötendő bizományosi szerződéssel, amelynek értelmében a kiadó könyvesboltjában 

megvásárolható, illetve megrendelhető lenne a Pető András Kar legtöbb kiadványa. A Pető 

András Kar gazdasági igazgatója szerint a Semmelweis Kiadóval kötendő bizományosi 

szerződés nem felel meg a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak, s bár a Semmelweis 

Kiadó az Egyetem száz százalékos tulajdonában van, mégsem lenne szabályos a velük való 

megállapodás, így a könyveknek a Semmelweis Egyetem könyvesboltjaiban történő eladása, 

valamint a vidékre és a külföldre való postázása, amit a Semmelweis Kiadó vállalt volna, 

továbbra sem megoldott. Erre a kérdésre a továbbiakban ismét vissza kell térni. 

–  A Könyvtár igazgatójának megbízása 2020. február 28-án lejár, a koronavírus-járványra 

való tekintettel a megbízást a Kar vezetése az igazgató 65. születésnapjáig, 2020. május 9-ig, 

a törvényben meghatározott lehetséges leghosszabb ideig meghosszabbította, ezt követően 

gondoskodni kell az új igazgató személyéről. Pályázatot kellett kiírni és lebonyolítani a 

jogszabályban meghatározottak szerint. A pályázat elbírálásában a Bizottság segítette a Kar 

vezetését a döntéshozatalban. A pályázatot elbíráló bizottságba tagként a Bizottság elnökét 

javasolta. A meghirdetett pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, Végh Judit személyében, 

aki könyvtárosként a Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont munkatársa. A pályázó 

minden szempontból megfelelt a kiírásnak, ezért a bíráló bizottság javasolta őt az állásra, 

amelyet a Kari Tanács és az Egyetem Szenátusa is megszavazott. Az új igazgató 2020. május 

10-től tölti be munkakörét. 

– A könyvtárosi állás megüresedését követően új könyvtárosi állást kellett meghirdetni, a 

pályázatot lebonyolítani, amelyben két taggal szintén segítséget nyújtott a Bizottság. A 

meghirdetett állásra több érvényes pályázat érkezett, az állást a legmegfelelőbbnek ígérkező 

könyvtáros, Szotyori Nagy Anita nyerte el, egyelőre részmunkaidőben, később teljes, 8 órás 

munkaidőben. 

– A Hári Mária Kari Könyvtár részlegeként működő Villányi úti Iskolai Könyvtár 

augusztustól önálló szervezeti egység lett. A könyvtár kezelője, Dobos Zsolt az új tanévben 

már az iskola tanári karának tagjaként folytatja tevékenységét. 

– KONPEDITA, a konduktív pedagógia adatbázisa. Feketéné dr. Szabó Éva, a Bizottság tagja 

hangsúlyozta, az adatbázis hasznos és népszerű, a konduktív pedagógiával foglalkozó 



szakemberek előszeretettel használják, a Kar hallgatói pedig tanulmányaik során veszik 

igénybe, sőt az oktatók olyan feladatokat adnak, amely az adatbázis használatát igénylik.  

Az adatbázisának fejlesztésére 2020-ban 600 000 Ft áll rendelkezésre. A bővítésre vonatkozó 

megbízást az Arcanum Adatbázis Kft. elfogadta, a megvalósítás 2021 év elején megvalósult. 

A könyvek kiválasztásában a Bizottság szakmai segítséget nyújtott a projekt lebonyolítását 

végző Könyvtárnak.  

 

2. A kiadványügyek támogatása 

– 2021. január 15-én megjelent, az interneten hozzáférhető a Tudomány és Hivatás 2020. évi 

2. száma. A folyóirat főszerkesztője dr. Földesi Renáta, szerkesztője dr. Kollega Tarsoly 

István. A 152 oldalas szám Tudományos közlemények rovatában 5 tanulmány olvasható, a 

Szakmai műhely 3 cikket tartalmaz, a Hallgatói tehetséggondozás rovatban a Kar 

Tudományos diákköri munkái és Az anyanyelvet és kommunikációt támogató műhely 5–5 

cikke szerepel. Az Interjú rovatban Klein Anna konduktorral és dr. Mascher Róberttel készült 

beszélgetés olvasható.  

– Előzetes egyeztetés alatt áll a Tudomány és Hivatás folyóirat valamennyi korábbi számának 

az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis elektronikus 

könyvtár website-ján történő elhelyezése. Az EPA a legfontosabb magyar elektronikus 

időszaki kiadványokat kezelő adatbázis, amelyet az OSZK gondoz. Jelentősége abban áll, 

hogy ennek révén központi helyen elérhető lesz a lapunk, keresőmotorja révén a szerzőkre, a 

cikkekre rá lehet majd keresni, ezzel lényegesen nagyobb olvasottságot biztosít, amelynek 

eredményeképp többen fognak hivatkozni rá, s ez emelheti a konduktív pedagógia 

tudományterületének, valamint szerzőinek idézettségét. 

– A Bizottság által támogatott „A konduktorképzés jegyzetei” sorozat első darabja Feketéné 

Szabó Éva és Kollega Tarsoly István sorozatszerkesztők, valamint Matos László, a kötet 

szerkesztője és egyik szerzője közreműködésével A zenei nevelés módszertana és 

tantárgypedagógiája címmel megjelent. A sorozat további darabjainak megjelentetését 

nehezítheti, hogy azt a Semmelweis Kiadó fogja végezni, annak mikéntjéről a kancellári 

utasításnak megfelelően a tárgyalások folyamatban vannak. 

– Jegyzet kiadása javaslatával nyújtott be szinopszist Gruber Mónika, a Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetője A konduktív nevelés gyakorlati kézikönyve a korai fejlesztés területén 

címmel. A szinopszis elbírálásra Feketéné dr. Szabó Évát kérte fel a Bizottság.  

– A 2020. november 29-én Budapesten kezdődő X. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus 

idejére 2000 példányban megjelent a Konduktív pedagógia kézikönyvének angol nyelvű 



változata The manuel of conductive pedagogy. More than practice címmel az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány támogatásával,  

valamint 100 példányban 312 oldalon a Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. 

Válogatás a Tudomány és Hivatás folyóiratban megjelent írásokból című kötet a Nemzetközi 

Pető Társaság (IPA) támogatásával. 

– Dr. Balogh Erzsébet, a Pető Intézet egykori orvosigazgatójának javaslata szerint Hári Mária 

halálának 20. évfordulója tiszteletére ki kellene adni négy nyelven (magyar, angol, francia, 

német) Hári Mária művét, A humán alapelv a konduktív nevelésben című írását. A mű 

egyébként már többször megjelent, legutóbb 2014-ben magyarul és angolul az Emlékkönyv 

Dr. Hári Mária 1923–2001 című kötetben. A német és francia szöveg is rendelkezésre áll, 

tehát csak szerkesztési feladat lenne vele. A bizottság fontolóra veszi egy kisebb emlékkönyv 

kiadását 2021 októberére. 

– A Bizottság tagjain keresztül is folyamatos kapcsolatot tart fenn a Pető András Kar két 

intézetével, a Humántudományi és a Konduktív Pedagógiai Intézettel annak érdekében, hogy 

az oktatáshoz szükséges jegyzetek készüljenek, ezzel is segítve az oktatói munkát. 

 

Budapest, 2021. február 17. 
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