
Szakmai önéletrajz 

Budapesten élek és dolgozom. Felsőfokú tanulmányaimat az ELTE BTK magyar - 

könyvtár szakán fejeztem be 1980-ban. 

Első munkahelyem a mai Kerék Utcai Általános Iskola és Gimnázium volt, amely 

könyvtárosként és tanárként is foglalkoztatott. Az iskola jelentős mennyiségű 

muzeális értékű állománnyal is rendelkezett, ám az állomány (kb. 7000 kötet) 

teljesen feldolgozatlan volt. Én voltam az iskola első szakképzett könyvtárosa. Egy 

év múlva elkészítettem a könyvtár katalógusát, és elkezdtem a könyvtári ismeretek 

oktatását. Ehhez segédanyagként oktatócsomagot készítettem, mellyel 1981-ben az 

FPI oktatástechnikai pályázatán harmadik helyezést értem el.  

1982-ben kértek fel a kerület könyvtáros munkaközösségének vezetésére és a terület 

szakfelügyeletére. Folyamatos megbízással később szaktanácsadó lettem, majd 

"tantárgygondozó" munkaközösség-vezetőként láttam el 2006 szeptemberéig a 

kerület átlagosan 22 iskolai könyvtárának szakmai tanácsadását. 

A kerület oktatási osztálya megbízásából rendszeresen szerkesztettem a kerületi 

pedagógusok publikációs jegyzékét.  

1985-ben osztályvezetői dicséretben részesültem a kerületért végzett munkáért. 

Az 1985/86-os tanévben meghirdetett Mintakönyvtár pályázaton első helyezést ért el 

az általam vezetett könyvtár. 

Ugyanebben az évben elvégeztem az Iskolai könyvtáros szakmai-módszertani 

tanfolyamot, ahol az új címleírási szabvány használatát sajátítottam el. 

1986-ban állást változtattam, a III. kerületi Árpád Gimnáziumban helyezkedtem el 

főállású könyvtárosként, mellette tanítok is. A könyvtár állománya kb. 15000 kötet, 

ebből nagyon sok a muzeális, sőt védett könyv. Jövetelemkor a katalógus még nem 

volt teljes, a hiányt a következő tanévben pótoltam. Az itt végzett munka 

eredményeként a gimnázium könyvtára az 1988/89-es tanévben elnyerte a 

Mintakönyvtár címet.  

1988/89-ben intenzív posztgraduális képzésen vetem részt az ELTE BTK 

Könyvtártudományi Tanszéke szervezésben, melyet "kiválóan megfelelt" 

minősítéssel végeztem el. 

1991-ben a minta- és báziskönyvtár pályázattal kapcsolatos szaktanácsadói 

munkámért az FPI "Pro bibliotheca scholae" elismerésében részesültem. 

A kerület könyvtárainak szakmai segítéséért 1992-ben vezetőtanárrá neveztek ki. 

1992-ben került az általam vezetett könyvtárba számítógép, és ekkor kezdtem el az 

állományt a Szirén program segítségével feldolgozni. Ez a munka két éven keresztül 

tartott. Eredményeképpen - akkor elsőként az iskolai könyvtárak közt - a könyvtár 

állománya teljes egészében számítógépre került. A program alkotói ma is 

referenciahelyként tartják számon iskolánkat.  

Ezzel kapcsolatos az a munka is, amelyet 1994-től kezdve végeztem: részt vettem 

egy munkacsoportban, amely a számítógépes könyvtári program kiegészítéseként, 

illetve önálló használatra Dán Krisztina és Környei Márta vezetésével elkészítette az 

iskolai könyvtárak tárgyszójegyzékét. A művet 1996-ban jelentette meg az FPI.  

1994-től részt vettem az FPI által szervezett Pedagógusok mentálhigiénés képzése c.  

két tanéves tanfolyamon. Az itt tanultakat jól fel tudtam használni a könyvtárban 

gyakran megforduló "problémás" gyerekekkel való kapcsolatomban. Hasonló 

indíttatásból végeztem el az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulás-

módszertani tanfolyamát 1997-ben. 

1995-től a Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedőn tanítványaim minden évben 

versenyeztek, és szép eredményeket értek el a budapesti fordulókon. 



A Soros Alapítvány által 1996-ban meghirdetett Iskolai könyvtárak hardver- és 

szoftverállományának fejlesztése c. pályázatán iskolánk könyvtára jelentős értékű 

támogatást kapott, melynek az volt a célja, hogy segítse azt, hogy a szakmailag jól 

működő könyvtárak a területi információs központ funkcióját is el tudják látni.   

Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szakmai tapasztalataimat szakértőként is 

szerettem volna hasznosítani, ezért kértem az Országos szakértői névjegyzékre való 

felvételemet. Szakértői tevékenységet 1997-től folytatok.  

1998-ban felsőfokú oktatási informatikus bizonyítványt szereztem.  

2000-ben a NKA könyvtári pályázatán díjnyertes pályamunkával szerepeltem. A 

téma a Szirén program módszertani útmutatója volt. 

2001-től szerepelek érettségi elnökként az OKÉV Vizsgáztatói névjegyzékén.  

2004-ben jeles eredménnyel tettem le a pedagógus szakvizsgát a Budapesti 

Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemen. Ugyanebben az évben emelt szintű 

érettségi kérdező tanári tanfolyamot végeztem magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

2005 szeptemberétől a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet 

megbízásából fővárosi szaktanácsadóként működöm könyvtár-pedagógia 

szakterületen. 

Ettől az évtől kezdve közművelődési szakértőként is dolgozom, és az OPKM 

szakfelügyeleti tevékenységében veszek részt. 

2006 szeptemberétől 2011 szeptemberéig főállású munkahelyemen, az Árpád 

Gimnáziumban tantárgygondozó középvezető lettem. Munkám lényege, hogy a 

humán és művészeti tantárgyak szervezési, vezetési feladatait látom el. Főként ezen 

tevékenységem elismeréséül kaptam meg 2007 júniusában tanácsosi címet. 

2009-től vezetem iskolám minőségirányítási csoportját. Feladatom a 

minőségirányítási látogatások szervezése, az azokon való részvétel, illetve  

aminőségirányítási mérések megszervezése. 

2011-től az Árpád Gimnázium Tehetségpont kapcsolattartója vagyok. Először a 

tehetségpont regisztációján, majd az akkreditáción dolgoztam. Ennek 

eredményeképpen 2012-ben nyerte el az intézmény a kiválóan akkreditált 

tehetségpont címet. 

2008 márciusában elvégeztem az OSZK KI Könyvtári szakértői ismeretek 

tanfolyamát. 

Ettől az évtől kezdve közművelődési szakértőként is dolgozom, és az OPKM 

szakfelügyeleti tevékenységében veszek részt. 

2008-ban választottak a Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségébe. Itt a 

gazdasági ügyekkel foglalkoztam, majd az irattár kezelését vettem át. 

2009-ben a KTE Őszi szakmai napjára hirdetett pályázatán (Így segítem 

könyvtárammal iskolánk projektpedagógiai törekvéseit) kolléganőmmel, Buncsák 

Piroskával második helyezést értünk el. 
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III. kerületi pedagógusok műveinek bibliográfiája. Bp., III. Kerületi Tanács, 1984. 

Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1996. 

(és további kiadások) 

A Szirén integrált könyvtári program alkalmazása. Bp., Nemzeti Kulturális Alap, 

2000. 

Hock Zsuzsanna – Rónyai Tünde: Tankönyv – könyvtárostanár szemmel  

(Könyvtárpedagógiai füzetek 2.) FPI, 2005.; második, átdolgozott kiadás 2007. 

Teljesítmény? Értékelés? (munkatársként) Bp., FPI, 2007. 

Közös utak. Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2008. 

Tankönyves választék az iskolai könyvtárakban (munkatárs). Könyv és Nevelés, 

2008/3. 

Hock Zsuzsanna – Kürtösi Zsoltné – Rónyai Tünde – Sz. Cséfalvay Krisztina: 

Építsünk könyvtárat! Bp., MFPI, 2008. 

Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2009-es könyvtári 

szakfelügyeleti vizsgálatról (munkatárs). Bp., OFI OPKM, 2010. 

Könyvtárépítészeti reorganizáció egy gimnáziumban. Korszerű könyvtár 2010. 

április . 

Döntéshelyzetek és megoldások. Előadás a Könyvtárostanárok Egyesületének 

szakmai napján (2010. 10. 27.) 

Buncsák Piroska és Rónyai Tünde: Így segítem könyvtári szolgáltatásaimmal 

iskolám projektjeinek megvalósulását. In. Iskolai könyvtári projektek, programok. 

Szerk. Dömsödy Andrea, Bp., KTE, 2011. 

Könyvtárhasználati órák – könyvtár-pedagógia. Előadás az Újbudai Pedagógiai 

Intézet szakmai napján (2011. 03. 22.) 

Az iskola könyvtár munkaidőmérélege. Korszerű könyvtár 2011.augusztus 

(különszám). 

A minőség értékelése az iskolai, kollégiumi könyvtárban. Korszerű könyvtár 

2011.augusztus (különszám). 

Útmutató az iskolai könyvtárak adatfelvételéhez (Dán Krisztina társszerzővel). 

Korszerű könyvtár 2012. február (különszám). 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyvekkel és ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos 

feladatai. Korszerű könyvtár 2012. február (különszám). 

 

 

 

 

 

 
 



  

Végzettségek, 
tanfolyamok 

  

1974-1980 ELTE BTK - magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár diploma 

- könyvtáros diploma 

1986 Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum 

iskolai könyvtáros szakmai-módszertani 

tanfolyam 

1988-1989 ELTE BTK 

Könyvtártudományi 

Tanszék 

posztgraduális képzés 

1994-1996 Fővárosi Pedagógiai 

Intézet 

pedagógusok mentálhigiénés képzése 

1996-1997 Alternatív Közgazdasági 

Gimnázium  

 

tanulás-módszertani tanfolyam 

1997-1998 Európai Közgazdasági 

Pénzügyi és Számviteli 

Szakközépiskola 

felsőfokú oktatási informatikus képzés 

2001-től évente Oktatási Hivatal érettségi elnöki továbbképzés 

2002-2004 Budapesti Közgazdasági 

és Államigazgatási 

Egyetem 

pedagógus szakvizsga tanfolyam 

2004 Sulinova emelt szintű érettségi kérdező tanári 

tanfolyam magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 

2008 Országos Széchenyi 

Könyvtár Könyvtári 

Intézet 

könyvtári szakértői ismeretek tanfolyam 

 

2010 ECDL  webkezdő modul 

2011 
Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

tanulásfejlesztés a tehetséggondozásban 

2011 
Mimio Interactive 

Teaching 

Mimio Quick Learn Training – 

interaktív tábla használata 

Elismerések 
  

1981 Fővárosi 

Oktatástechnikai 

Központ 

oktatástechnikai pályázat 3. hely 

1985 III. ker. Tanács 

Művelődési Osztály 

osztályvezetői dicséret 

1986 és 1989 Fővárosi Pedagógiai 

Intézet 

Mintakönyvtár pályázat 1. hely 

1991 Fővárosi Pedagógiai 

Intézet 

Pro Bibliotheca Scholae (oklevél) 

2000 Nemzeti Kulturális Alap könyvtári pályázat (támogatás) 

2007 III. ker. Óbuda-

Békásmegyer 

tanácsosi cím 



Önkormányzata 

2009 Könyvtárostanárok 

Egyesülete – szakmai 

pályázat (Így segítem 

könyvtárammal iskolánk 

projektpedagógiai 

törekvéseit) 

2. helyezés 

 
  

Munkahelyek, 
tevékenységek 

  

1980-1986 (Bp.) Kerék Utcai 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

(egykori Ilku Pál 

Általános Iskola) 

- iskolai könyvtáros 

- tanár 

1982-2006 III. ker. Pedagógiai 

Szolgáltató Intézet 

iskolai könyvtáros munkaközösség-

vezető 

1986- (Bp.) Árpád Gimnázium - könyvtárostanár 

- tanár 

- középvezető (2006-2011) 

- minőség-irányítási csoport vezetője 

(2009-től) 

- tehetségpont koordinátor (2011-től) 

1997-  közoktatási szakértői munka (iskolai 

könyvtár szakterület) 

2001- Országos Közoktatási  

Értékelési és 

Vizsgaközpont 

érettségi elnök 

2004- Országos Közoktatási  

Értékelési és 

Vizsgaközpont 

emelt szintű érettségi, kérdező tanár 

2005- Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Intézet. 

könyvtár-pedagógiai szaktanácsadó 

2005- Oktatási Hivatal – 

Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum 

könyvtári szakfelügyelő 

2008-10 Könyvtárostanárok 

Egyesülete 

elnökségi tag (gazdálkodási felelős) 

2011- Könyvtárostanárok 

Egyesülete 

elnökségi tag (irattáros) 

 

 

 


