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Europass önéletrajz   

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD 

 Országos Doktori Tanács adatlap 

  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2016 – 

Foglalkozás / beosztás címzetes egyetemi docens,  

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet 

Időtartam 2004 – 2015 

Foglalkozás / beosztás szakmai főtanácsadó, projektvezető, honlap-főszerkesztő / vezető-

főtanácsos  

A munkáltató neve és címe Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban: Magyar Szabadalmi Hivatal), 

1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

az e-kormányzati fejlesztési pályázatok (EKOP) projektvezetője,  

az Informatikai Kabinet titkára, 

a hivatal honlapjainak főszerkesztője, 

tájékoztatási és formatervezési szakmai főtanácsadó,  

a Magyar Formatervezési Tanács elnöki főtanácsadója 

Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

2006 – 2015 Kaposvári Egyetem  

egyetemi docens 

a Könyvtártudományi Tanszék egyetemi docense,  

a digitális könyvtár szakirány vezető oktatója, 

a képzés követelményrendszerének kidolgozója (team-munkában), 

Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

   

1997 – 2003  Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.  

ügyvezető igazgató  

a közhasznú társaság egyszemélyi felelős vezetője,  

a magyar kulturális örökség digitalizálásának egyik irányítója és aktív 

részvevője,  

a kulturális ágazat stratégiáját kidolgozó munkacsoport vezetője, 

a Digitális Irodalmi Akadémia program felelős vezetője,  

a Nemzeti Audiovizuális Archívum kidolgozására irányuló projekt vezetője, 

a digitalizálási nemzeti stratégia kidolgozására létrehozott munkacsoport 

vezetője 

a Nemzeti Kulturális Alap digitális kultúra kuratóriumának tagja, majd 

vezetője 

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=11482
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Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

1987 – 1997  Országos Széchényi Könyvtár  

osztályvezető  

a Nemzeti Periodika Adatbázis vezetője, a legelső online könyvtári 

adatbázisok, illetve CD-ROM-ok egyikének közzétételéért felelős vezető 

Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

1983 – 1987  Magyar Iparművészeti Főiskola  

könyvtárigazgató  

a Könyvtár és Információs Központ vezetője,  

a művészeti területen az első hazai számítógépes adatbázis megalapozója 

Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

1979 – 1983   MÉM Információs Központja  

főelőadó  

az agrár-felsőoktatási könyvtárak módszertani felelőse, Mezőgazdasági 

könyvtárosok kézikönyvének szerkesztése, társszerzőként megírása 

Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

1974 – 1979  Országos Műszaki Könyvtár  

főelőadó  

nemzetközi könyvtár-gépesítési szabványok szerkesztője 

Időtartam / munkáltató neve 

/ foglalkozás / beosztás /  

főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

1972 – 1974  Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár  

könyvtáros 

olvasószolgálati, reprográfiai tevékenység  

  

Tanulmányok  

Időtartam / végzettség / 

képesítés 

  2004    közigazgatási alap- és szakvizsga, Magyar Közigazgatási Intézet 

   2004    Certified IT Manager  

   1998    PhD fokozat ELTE BTK 

   1994    doktori fokozat ELTE BTK  

   1988    posztgraduális informatika kiegészítő tagozat, ELTE BTK  

   1976    okleveles könyvtáros Tanárképző Főiskola 

  

Anyanyelv(ek) magyar 

Egyéb nyelv(ek) angol, francia, orosz C típusú középfokú állami nyelvvizsga 

  

Publikációs tevékenység  

könyvek, könyvrészletek 4 önálló könyv szerzője, 9 könyv társszerzője 

tanulmányok, cikkek 84 tanulmány lektorált folyóiratban, további 72 cikk szakfolyóiratban 

honlapok, CD-ROM-ok 18 felsőszintű domain alatti, önálló honlap és 3 multimédia CD-ROM 

főszerkesztői teendői 

beszámolók, közlemények további 140 közlemény folyóiratokban, napilapokban, honlapokon 
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Szakmai elismerések  

Tudományos / szakmai 

közéleti tevékenység, szakmai 

elismerések 

 

1998 – 2015  HUNGARNET, elnökségi tag, 

  1998 – 2003  Nemzeti Kulturális Alap Digitális Kultúra ad hoc kollégium,  

 tag három alkalommal, elnök egy alkalommal 

2000 – 2006  Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, alelnök 

2004 – 2014  Forum Hungaricum (2012-ig Design Terminál), Felügyelő 

bizottsági tag, 

2006 – 2016  Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, szerkesztő bizottsági 

tag, 

2005 – 2010  Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, tanácsadó testületi tag, 

2007 –  Tudományos Újságírók Klubja, tag, 

2014 –  Hungarikum Tanúsító Védjegy Szakbizottság, tag 

   

 

2018        Hevesi Endre-díj  

2015        Kaposvári Egyetem Kari Díj 

2014        Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Emlékdíj 

2007        Életmű-díj (Magyar Tartalomipari Szövetség) 

2002        Széchényi Ferenc-díj 

2000        Kalmár László-díj 

1992        Kiváló Munkáért 

  

 

Budapest, 2018. április 25. 


