
 

2021-ben a HUNGARNET Egyesület a tartalomszolgáltatás  területéről  HUNGARNET-díjat adományoz 

Dr. Tószegi Zsuzsannának, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet címzetes egyetemi 

docensének 

a Hungarnet-közösség szolgálatában a magyar kulturális örökség digitalizálásának egyik apostolaként, 

az online tartalomszolgáltatások jogszerűségének határozott képviselőjeként végzett évtizedes 

tevékenységéért. 

 

Laudáció Tószegi Zsuzsanna HUNGARNET-díjához 

Tószegi Zsuzsanna 1976-ban lett okleveles könyvtáros az ELTE Tanárképző Főiskoláján. 1988-ban ezt 

kiegészítette a posztgraduális informatika kiegészítő tagozattal az ELTE BTK-n és ugyanitt 1994-ben 

doktori fokozatot, majd 1997-ben PhD címet is szerzett. 

Már 1972-ben a gyakorlatban is megismerte a könyvtáros szakmát a Károlyi Mihály Országos 

Mezőgazdasági Könyvtárban, később dolgozott az Országos Műszaki Könyvtárban a nemzetközi 

könyvtárgépesítési szabványok szerkesztőjeként, de 1983-tól már vezető pozícióba került a Magyar 

Iparművészeti Főiskola könyvtárának vezetőjeként. 1987-ben lett az Országos Széchényi Könyvtárban 

a Nemzeti Periodika Adatbázis osztályvezetője, a legelső online könyvtári adatbázisok, illetve CD-

ROM-ok kezeléséért felelős vezető. Itt már idejekorán közel került az adatbázisok, elektronikus 

dokumentumok világához és a fejlődő, bővülő hazai Internethez. 

1997 tavaszán ő dolgozta ki a Neumann János Digitális Könyvtár tervét, amelyhez megnyerte az 

akkori kulturális miniszter, Magyar Bálint támogatását. Így 1997. szeptember elején létrejöhetett a – 

rövidebb nevén – Neumann-ház, amely a 90-es évek hazai online világának egyik meghatározó 

intézménye lett. Itt indult útjára az akkori idők egyik jelentős digitalizálási programja, a „Bibliotheca 

Hungarica Internetiana” és az akkori magyar Internet átfogó katalogizálása, a Webkat.hu, sőt a mai 

napig létező Digitális Irodalmi Akadémia program is. A digitalizálási munkák mentén alaposan 

megismerte a szerzői jog részletes szabályozását, és közismert lett az online tartalomszolgáltatások 

jogszerűségének határozott képviselőjeként. 

A 2000-es évek elején egyik irányítója és aktív résztvevője volt a magyar kulturális örökség 

digitalizálásának. A Neumann Digitális Könyvtár után 1998-tól Tószegi Zsuzsanna a HUNGARNET 

elnökségi tagja lett 2015-ig és azóta is folyamatosan tagja az évenként megrendezett Networkshop 

konferencia programbizottságának. A konferencián sokáig a tartalomszolgáltatással kapcsolatos jogi 

előadásokat igyekezett szervezni, a tartalomszolgáltató közgyűjtemények figyelmét ráirányítva a 

szerzői jogi feltételekre. Tószegi Zsuzsanna 2004-től Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában töltött be 

különböző pozíciókat, többek között elnöki főtanácsadó volt. 

Intézményvezetői, szervezési tevékenysége mellett aktívan publikált is, 4 önálló szakkönyv, közel 300 

tanulmány, szakcikk szerzője. A könyvtárosok számára egyik alapvető szakirodalom, a 2000-es évek 

elején megjelent Könyvtárosok kézikönyvének egyik szerzője. A korábbi munkásságának 

tapasztalatait felhasználva az oktatás felé fordult, 2006-tól majdnem 10 évig, 2015-ig tanított a 

Kaposvári Egyetem Könyvtártudományi Tanszékén. A 2015-os nyugdíjba vonulása után is aktív életet 

él. A GDPR hatályba lépése kapcsán a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a személyi 

adatvédelemmel foglalkozó munkacsoportját vezette, részt vett a könyvtárak számára készülő 

tájékoztató anyagok kidolgozásán. 2016 óta ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet 



címzetes egyetemi docense. A 2020-ban az ELTE-n létrejött Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium 

kutatói között is ott van, aktív részt vállalva napjainkig a DH-LAB közelmúltban induló projektjeiben. 

Rengeteg munkája, elfoglaltsága mellett fotóival számos pályázatot nyert és fotóiból a 2000-es évek 

eleje óta több hazai városban volt kiállítása. 

Munkássága nagyon szerteágazó, eredményei, kitüntetései nehezen felsorolhatóak, de kapott már 

Kalmár László-díjat a Neumann János Számítógéptudományi Társaságtól és életműdíjat is a Magyar 

Tartalomipari Szövetségtől. Nevét a könyvtáros szakmán kívül több más területen, legyen az a jog, 

informatika is jól ismerik, publikációi számos felsőoktatásban kötelező vagy ajánlott irodalmak. Egyik 

meghatározó alakja már  több évtizede a hazai online közösségünknek. 


