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A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása  
 

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló  
.../2014. (...) Korm. rendelet tervezetéhez1 

 
 

A Rendelettervezet szövegével részben egyetértünk, de a következő problémákat vetjük fel: 
 

1. Mi a sorsa azoknak a könyvtáraknak és használóiknak, akik nem kerülnek fel a nyilvános 
könyvtárak jegyzékre. Nem nyilvános könyvtárrá válnak? Jegyzéken kívüli nyilvános 
könyvtárrá válnak? Ez sem a tervezet, sem az előterjesztés szövegéből nem derül ki. 
Így aggályos az egyenlő esélyű ellátás azokon a területeken, ahol a könyvtárfenntartók 
nem tudják, nem akarják vállalni a könyvtári szolgáltatások magas színvonalú 
biztosítását. 

2. A rendelettervezet nem szól a nyilvános könyvtárakon belül a kettős funkciójú 
könyvtárakról, melyek elláthatnak közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat. 

 
Indoklásunk a 2. kérdéskörhöz: 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról jogszabály lehetővé teszi, hogy iskolai könyvtárak is elláthassanak 
nyilvános könyvtári feladatot és fordítva. Ez viszont csak abban az esetben lehet szolgáltatás- és 
költséghatékony megoldás, ha a két funkció kiegészíti egymást és nem korlátozza valamelyik 
használói kör jogait. Ennek szakmai hátterét jogilag is biztosítani kell. 
 
Ehhez javasoljuk az előterjesztés szövegét az alábbiakkal kiegészíteni: 
A 2.§ (3) bekezdésben nyilatkozzon arról is, hogy 
i) mely más könyvtári funkciókat lát el, és hogy mindkét funkció ellátását biztosítja. Mindkét 
terület jogszabályi és szakmai előírásainak megfelelően működteti a könyvtárat. 
 
A 2.§ (4) bekezdése szerint mellékelnie kelljen: 
g) kettős funkciójú könyvtár esetén a két fenntartó Megállapodási szerződését, mely tartalmazza 
mindkét fél vállalt jogait és kötelezettségeit, valamint a funkciókülönbségből adódó használói 
körök ellátásának alapfeltételeit. 
 
Kérjük, hogy A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló .../2014. (...) Korm. rendeletről 
szövegébe kerüljenek bele a fentiek, mivel így látjuk biztosítottnak a köznevelési jogszabályok 
érvényesítését, valamint az iskolai könyvtári ellátás, a tanulói és pedagógusi jogok maradéktalan 
megvalósulását! 

                                                 
1
 A vitaanya nyilvános változata: A Kormány …/2014. (…) Korm. rendelete a nyilvános könyvtárak 

jegyzékének vezetéséről, Bp., EMMI, 3 p. URL: 

http://www.kormany.hu/download/c/47/21000/k%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20jegyz%C3%A9k.zip#!Document

Browse Utolsó letöltés: 2014.02.02. 
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    Reméljük, észrevételeinkkel támogatni tudjuk közös céljaink megvalósulását! A felvetett témák 
részletesebb kifejtésében, a megoldásmódok, stratégia kidolgozásában szakértőink készséggel 
állnak rendelkezésükre! 

Hozzászólásunkat az egyesületi tagság és az érdeklődők tájékoztatására honlapunkon 
nyilvánosságra hozzuk. 

 
Köszönjük, hogy kikérték Egyesületünk véleményét! 
 

További sikeres munkát kívánunk, tisztelettel: 
 
Budapest, 2014. február 2. 
 
 
 Szakmári Klára 

elnök 
 
  
 
A hozzászólásban hivatkozott jogszabályi szövegrészlet: 
 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
164. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthat, ha azt a 
könyvtárat működtető iskola, kollégium alapító okirata lehetővé teszi, továbbá az iskola, 
kollégium vezetőjének kezdeményezésére bejegyezték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. 
 
(2) A nyilvános könyvtár iskolai, kollégiumi könyvtár feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre az 
alapító okirata feljogosítja, továbbá iskolai, kollégiumi könyvtárostanárt, könyvtárostanítót 
alkalmaz, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek. 
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