
 
 

 

 

Állásfoglalás 

 

A Könyvtári Intézet mint akkreditált felnőttképzési és vizsgaszervező, valamint szakmai 

koordináló intézmény az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet alapján indítja emelt 

szintű segédkönyvtáros (könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel) képzését, amely hét modulból 

álló, 450 órás, egy tanéven át tartó, elméleti és gyakorlati képzettséget adó OKJ-s tanfolyam, képzési 

programja a könyvtáros szakma minden területét felölelő, korszerű ismereteket tartalmaz. A képzést 

lezáró, tizenkét vizsgatevékenységből (központi írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák) álló, sikeres 

szakmai vizsga felsőfokú szakképesítést ad.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet Kulturális 

közalkalmazotti munkakörök elnevezésű 1. számú mellékletében a Könyvtári szakmai munkakörök 

között a segédkönyvtáros végzettség az E kategóriához tartozik. A segédkönyvtáros képzés az 

OKJ-rendelet szerint emelt szintű képzési forma, amint azt az 54-el kezdődő OKJ-száma is bizonyítja. 

A közalkalmazotti törvény 61. § 3. bekezdése szerint: "Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt 

szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 66. § (2) bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú 

szakképesítésnek, ... kell tekinteni." A hivatkozott 1. bekezdés ea) pontja így szól: az "E" fizetési 

osztályba az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött 

munkakör... tartozik" 

A fentiek értelmében az OKJ 54 322 01 0000 00 00 azonosítószámú emelt szintű 

segédkönyvtáros képzés felsőfokú szakképesítést ad. Emellett a Kjt. 6/H. paragrafusának (1) 

bekezdése szerint: könyvtárban jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsgával egyenértékű az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott 

segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány. 

A 2012. szeptember elsején életbe lépő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. rendelet 

98. paragrafusának (7) bekezdése szerint iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) 

alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-

munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá 

iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsõfokú könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. 

Ez utóbbi képzés egyetlen megfelelője az OKJ 54 322 01 0000 00 00 azonosítószámú emelt szintű 

segédkönyvtáros képzés. 

 

 

Budapest, 2012. január 9. 

 

 

 Dr. Hangodi Ágnes 

 Könyvtári Intézet 

 Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály 

 


