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A könyvtárostanár jogilag (is) pedagógus 

 

 

A 2013/14-es tanévre szóló besorolási problémákat az okozza, ha a helyi döntéshozók nem 

tájékozódnak elég széleskörűen. Ennek következtében a köznevelési törvény 2. mellékletét a 

jogszabály többi szövegétől függetlenül, értelmezés nélkül és figyelmetlenül alkalmazzák a 

könyvtárostanárokra, könyvtárostanítókra (a továbbiakban együtt: könyvtárostanár). 

A könyvtárostanárok létszámának megállapítása más elvek alapján történik, mint a más 

tárgyakat oktató pedagógusoké, mert munkájuknak a tanításon kívül van egy jelentősen 

meghatározó, szolgáltatást nyújtó szelete is, mely szerint egy iskolai könyvtárat működtetnek. 

Így annak érdekében, hogy a szolgáltatás fenntartható legyen a köznevelési törvény konkrét 

minimum létszámot határoz meg a 2. mellékletében. Ebben a mellékletben összesítve adja 

meg a könyvtárosok és a könyvtárostanárok létszámát, hiszen a könyvtárat csak 

könyvtárostanár is működtetheti, de működhet nem pedagógus végzettségű könyvtáros és 

könyvtárostanár közös munkájával is. Ez az összesített módon megadott létszám okozza a 

félreértést, melyre a Könyvtárostanárok Egyesülete már az egyeztetési folyamatban és utána 

is felhívta a jogalkotó figyelmét (www.ktep.hu). 

Az iskola viszont köteles könyvtárostanár/tanítót is alkalmazni, hiszen a jogszabályok több 

olyan feladatot is előírnak, melyek csak könyvtárostanárként, vagyis pedagógusként 

végezhetők el. (A feladatok ellátáshoz szükséges könyvtáros – könyvtárostanár aránnyal itt 

most nem foglalkozunk, a lényeg, hogy alkalmazásuk kötelező.) 

Amennyiben pedig az iskola alkalmaz könyvtárostanárt azt köteles pedagógus 

munkakörben tenni, hiszen a törvény 61.§-a szerint nevelő-oktató munka csak pedagógus 

munkakörben látható el. Továbbá a 138/1992. kormányrendelet 1. mellékletében a 

könyvtárostanári munkakört pedagógus munkakörként adja meg. 

A 20/2012. EMMI rendelet szó szerint is kimondja, hogy a könyvtárostanár nevelő-oktató 

tevékenységet folytat (165.§ (4)) könyvtárostanárnak számos nevelő-oktató tevékenységet 

írnak elő a jogszabályok: 

 könyvtárhasználati ismeretek oktatása (20/2012 EMMI rend. 163.§ (1)) 

 könyvtár-pedagógiai tevékenység koordinálása (20/2012 EMMI rend. 163.§ (1)) 

 tanórai foglalkozások tartása (20/2012 EMMI rend.166.§ (1)c) 

 

A jogszabályok szelleme a könyvtárostanár folyamatosan pedagógusnak tekinti. Ezt 

bizonyítja például a tv. 62.§ (12) bekezdése, mely a könyvtárostanár speciális munkakörének 

időbeosztását a pedagógusok kötelességei és jogai között sorolja fel. A könyvtárostanár 

pontos végzettségi elvárásait a tv. 3. melléklete a pedagógusok között határozza meg. Az 

átmeneti rendelkezések között is hangsúly kerül arra, hogy pedagógus munkakör betöltésére 

alkalmasnak kell lennie (tv. 98.§ (7)). 

 

Összegezve a köznevelési törvény és követő rendeletei a könyvtárostanárt és könyvtárostanítót 

továbbra is pedagógus munkakörként határozzák meg. Az iskola alkalmazásában álló minden 

más könyvtárost és könyvtáros asszisztenst pedig nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 

nem pedagógus alkalmazottként. 
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A teljes jogszabályi idézetek 
 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

61.§ Nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-

oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú 

közvetlen foglalkozás – pedagógus-munkakörben, az óraadó kivételével, közalkalmazotti 

jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. 

 

35. A pedagógus kötelességei és jogai 

62.§ (12) Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. 

Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka – a könyvtár zárva 

tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, 

gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a 

munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, 

továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál. 

 

98.§ (7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak 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 emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel 

rendelkezik 

 

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez  A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 
 A B C 

1 Munkakör Feltétel Létszám 

10 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 1-100 tanuló között 0,5 

11 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 101-500 tanuló között 1 

12 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 500 tanuló felett 2 

 

 

3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-

munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei 

 
 A B C 

1 

A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai / Nevelési-oktatási 

intézmények 

Pedagógus-

munkakör 

Az alkalmazáshoz szükséges 

szakképzettség 

14  könyvtárostanár 

(tanító) 

könyvtárpedagógia-tanár, 

informatikus könyvtáros és tanító 

vagy tanár vagy szociálpedagógus 
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 

163.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai 

programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek 

oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 

egység. 

 

165.§ (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program 

alapján végzi. 

 

166.§ (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata 

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása, 

 

 

 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

 

1. melléklet Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök 

Pedagógus-munkakörök: 

könyvtárostanár (tanító) 

 

Egyéb munkakörök 

könyvtáros technikus 

könyvtáros asszisztens 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. május 7. 

 

Összeállította: 

 Dömsödy Andrea 

alelnök 

 

         

 
 

http://www.ktep.hu/
http://konyvtarostanar.wordpress.com/

