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Tárgy: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

kérése a kulturális területen dolgozók 

kitüntetését szabályozó 26/2016. (IX. 8.) 

EMMI rendelet módosításával kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint a magyar könyvtáros társadalmat reprezentatívan 

képviselő, több mint 2400 fős tagsággal bíró szakmai szervezet kiemelt jelentőséget tulajdonít 

az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elismerések rendszerének, amit 

jelenleg kifogásolhatónak tart, különösen igaz ez a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosítása 

óta (Hatályos: 2019.01.10 - 2019.12.31.) 

 

A miniszteri elismerések meghatározó szerepet játszanak a kulturális közéletben, a könyvtáros 

szakma presztízsének alakulásában, az átlagon felül évtizedeken át végzett munka, a 

kiemelkedő szellemi, vezetői tevékenység elismerésében. Ezek az elismerések fontos üzenetet 

hordoznak a közvélemény számára is arról, hogy a díjazott tevékenységek fontosak, 

társadalmilag hasznosak, a kormányzat által elismertek. 

 

A kulturális ágazaton belül a könyvtáros szakma, a könyvtárosok megkerülhetetlen szerepet 

töltenek be a nemzeti kulturális örökség megőrzésében és a széles nyilvánosság számára történő 

közvetítésében, a digitális műveltség és írástudás terjesztésében, a tudományos élet és az 

oktatás minden szintjének információs támogatásában, a hátrányos helyzetűek könyvtári 

ellátásában.  

 

A fentieket figyelembe véve sajnálatosan tapasztaljuk, hogy a könyvtárosi tevékenységet 

elismerő, korábban több fokozatú elismerési rendszer mára egy fokozatúvá vált. Ez nem teszi 

lehetővé azt, hogy egy könyvtárosi életút során a folyamatosan kiemelkedő munkát végző 

kollégák vagy a rendkívüli teljesítményt nyújtó kollégák aktív életútjuk során is és szakmai 

életútjuk befejezésekor is díjazásban részesülhessenek. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az 

évente adományozható kitüntetések száma, az díjhoz kapcsolódó pénzjutalom összege is 

nagymértékben eltér a kulturális ágazaton belül. 

 

Elég csak példaként arra az anomáliára utalni, hogy amíg a könyvtárosok számára 

adományozható Szinnyei József-díj évente legfeljebb két főnek adományozható, addig a 

közművelődési szakemberek számára adományozható Bessenyei György-díj évente legfeljebb 

öt főnek adományozható. 
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Ugyancsak megmutatkozik ez a kettősség a díjakhoz kapcsolódó összegekben is. Míg a 

Szinnyei József-díj összege az illetményalap huszonnégyszerese, addig a Bessenyei György-

díj összege az illetményalap harmincszorosa. 

 

Az ellentmondást csak még tovább növeli, ha a területen dolgozók számát tekintjük, hisz a 

könyvtáros munkakörben kb. háromszor annyian dolgoznak mint a közművelődés területén.    

 

Az idézett példa is jól mutatja, hogy milyen ellentmondások vannak a 26/2016. (IX. 8) EMMI 

rendelet módosításában. 

 

Kérjük tisztelt Államtitkár Urat, hogy képviselje érdekeinket és kezdeményezze a rendelet 

módosítását! 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete kész konstruktív javaslataival a jelenleginél 

differenciáltabb, életszerűbb kitüntetési rendszer kidolgozását segíteni.  
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