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Tisztelt Osztályvezető Asszony! 

 

Az egyes szakképzések létszámkereteit meghatározó, 2015. március 20-án az EMMI-ben 

lezajlott szakmai egyeztetés kapcsán a Magyar Könyvtárosok Egyesülete mint az egyeztetésre 

meghívott szakmai szervezet ezúton jelzi a két, területéhez tartozó szakképesítés 

(segédkönyvtáros: 52 322 01; segédrestaurátor papír- és könyvrestaurálási szakiránya: 53 211 

01) létszámkereteivel kapcsolatos állásfoglalását. 

Mindkét szakképesítés esetén messzemenően egyetértünk azzal, hogy – mivel az 

iskolarendszerű képzési formában nem létezik vonatkozó képzés – a támogatott létszámkeret 

országosan, azaz Budapesten és valamennyi megyében egyaránt az iskolarendszeren kívüli 

formában jelenjen meg. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell továbbá azt, hogy e képzések a 

felsőfokú szakképzésben nem léteznek, tehát a vonatkozó munkaerőpiaci igények kielégítését 

e szakképesítések támogatásával kell megoldani. 

A segédkönyvtáros képzés elmúlt hét évének tapasztalatai egyértelműen mutatják a 

következőket. A 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet szerint a segédkönyvtáros végzettség 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű, vagyis mindazok számára, akik 

nem szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és könyvtári területen szeretnének 

elhelyezkedni, biztosítja a szakirányú felsőfokú végzettséget. Többéves tapasztalat, hogy a 

képzésre jelentkezőknek mintegy ötven százaléka már a beiratkozáskor könyvtári 

környezetben dolgozik, és munka mellett szerzi meg a szakmájához és szakmai besorolásához 

szükséges végzettséget, a képzés iránti igény tehát országosan és folyamatosan jelen van; és 

ezekben az esetekben a pályaelhagyás is szinte kizárt.  

A segédkönyvtáros szakképesítést megszerzők akkor tudnak sikeresen és a végzettség 

megszerzéséhez képest viszonylag hamar elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ha a képzés – és 

különösen a képzési programba épített, az összóraszám csaknem negyedét kitevő szakmai 

gyakorlat – helyszíne könyvtári környezet, nem támogatjuk tehát az olyan képzők 

bekapcsolódását a képzési folyamatba, amelyek ezt a környezetet a képzés és a gyakorlat 

folyamán nem képesek megteremteni.  

A képzés országos koordinátora az OSZK Könyvtári Intézete, amely szakmai felügyeletet is 

biztosít a könyvtári képzőhelyeknek. Budapesten ezért az Intézet mellett a BME Országos 

Műszaki Információs Központ és Könyvtár, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

képzési tevékenységét támogatjuk a felnőttképzési jogszabályokban megszabott maximum 

létszámmal (30-30-30 fő). A vidéki helyszíneken azon megyei könyvtárak (többek között 

Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Győr) képzésindítását támogatjuk kiemelten, amelyek 

nem csak megyei, hanem ha szükséges, régiószinten is képesek lefedni a képzés iránti 

keresletet. Utóbbi esetben különös jelentőséggel bír, hogy a néhány éve jogszabályi alapokon 



létrejött Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 5000 főnél kisebb lakosságszámú 

települések esetében is előírja könyvtáros szakember alkalmazását – és az OKJ-s 

végzettséggel rendelkező szakember is alkalmas e feladat ellátására, itt tehát a munkaerőpiaci 

kereslet a 2016/17-es tanévben még biztosan komoly lesz. 

A segédrestaurátor képzés papír- és könyvrestaurátori szakiránya iránt igen komoly a 

munkaerőpiaci kereslet: azon könyvtárak komoly hányadában, amelyeknek lehetősége van 

OKJ-s végzettséggel rendelkező papír- és könyvrestaurátort alkalmazni, a kollégák a 

nyugdíjkorhatárhoz közelítenek, a 2016/17-es tanévben tehát e szakképzés esetében is 

feltétlenül szükséges a támogatott létszámkeret, hogy mihamarabb elkezdődhessen az 

utánpótlás képzése. 

E szakképzés esetén arra hívjuk fel a döntéshozók figyelmét, hogy az egyetlen szakmailag 

elismert és több mint harminc éve minden tekintetben minőségi képzést biztosító intézmény 

az Országos Széchényi Könyvtár keretein belül működő Restauráló és Kötészeti osztály, ahol 

nem csak az elméleti képzés, hanem – mivel az osztály a könyv- és papírrestaurálás 

nemzetközileg és országosan jegyzett helyszíne – a gyakorlati képzés személyes, azaz oktatói 

és infrastrukturális feltételei is adottak. Az osztály az idei évben készíti elő a képzésnek az új 

felnőttképzési törvény előírásai alapján történő, remélhetőleg sikeres engedélyeztetését, tehát 

a 2016/17-es tanévben készen állnak majd a meghatározott létszámkeret felhasználására. 
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