
 

 

 
 

Ajánlás 
 
A Könyvtári Intézet mint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint engedélyezett (E-
000777/2014 Országos Széchényi Könyvtár; segédkönyvtáros képzés: E-000777/2014/A001) és 
vizsgaszervező, valamint szakmai koordináló intézmény az emberi erőforrások minisztere ágazatába 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 
(szakmai és vizsgakövetelmények), valamint az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet  (modultartalmak) alapján indítja 
segédkönyvtáros képzését (OKJ 52 322 01), amely három modulból álló, 450 órás, egy tanéven (két félév) 
át tartó, hetente egy (a képzési program szerkezete által indokolt esetekben esetben két) napos képzési 
időt jelentő, elméleti és gyakorlati képzettséget adó OKJ-s tanfolyam, képzési programja a könyvtáros 
szakma minden területét felölelő, korszerű ismereteket tartalmaz. A képzést komplex (központi írásbeli, 
gyakorlati és szóbeli vizsgákból álló) szakmai vizsga zárja le. 

A segédkönyvtáros képzés szintje az EMMI-rendelet szerint felső középfokú, azaz bemenetként érettségi 
vizsgához kötött, és kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető végzettséget ad. Az e 
képzési szinthez kapcsolt négyes nemzetközi ISCED-szint meghatározása megadja a segédkönyvtáros 
képzés felvállalt célját: közvetlenül a munkaerőpiacra történő belépést biztosítani hivatott képzési forma. 

A 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 7. sz., ún. konkordancia-mellékletének 66. sz. sora világosan azt 
jelenti: az új segédkönyvtáros szakképesítés teljesen egyenértékű a korábbi két OKJ-rendeletben leírt emelt 
szintű segédkönyvtáros szakképesítéssel – vagyis a nemzeti köznevelési törvény átmeneti rendelkezése 
(2011. évi CXC. tv. 54. fejezet 98. § (7) bek.) továbbra is alkalmassá teszi a segédkönyvtáros képzés 
elvégzése után a pedagógus végzettséggel már rendelkező könyvtárostanárokat a munkakör betöltésére. 

A korábbiakban az Intézet – a Könyvtárostanárok Egyesületének egyetértésével – az EMMI Köznevelési 
Programok osztályának munkatársaival egyeztetve elérte, hogy a minisztérium állásfoglalásban rögzítse: a 
könyvtárostanárok esetében pedagógus végzettségük mellett valóban továbbra is megfelelő könyvtáros 
végzettséget ad az új OKJ-rendeletek szerinti segédkönyvtáros képzés. Az állásfoglalást az EMMI 
Szakképzési és Felnőttképzési osztálya eljuttatta a KLIK-hez, ahol elfogadásra került, és tudomásunk 
szerint azóta is érvényben van. 

A 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 110. sorszámmal jelzett, a segédkönyvtáros szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 7.3 pontja szerint a képzésre könyvtáros asszisztens, 
könyvtári asszisztens elnevezésű bizonyítvány birtokában jelentkezők – a modulzáró vizsgák és a szakmai 
vizsga teljesítésének követelménye mellett – a képzési program egyes részeinek teljesítése alól felmentést 
kaphatnak. 
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