MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
A s s o c i a t i o n o f H u n g a r i a n L i b r a r i a n s ●V e r e i n U n g a r i s c h e r
Bibliothekare●
Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских Библиотекарей

Székhely: 1014 Budapest, Szent György tér 4-6.
Levelezési cím: 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 439. ajtó
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail:
mke@oszk.hu

DR. KATONA GÁBOR jogi ügyekért felelős
helyettes államtitkár úr részére
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
e-mail: emmi.kodifikacio@emmi.gov.hu, virag.agnes.kiss@emmi.gov.hu,
evelin.pataki.szilagyine@emmi.gov.hu
Tárgy: a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló Korm.
rendelet, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről
és
foglalkoztatási
követelményeiről,
az
intézményvezetői
pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló EMMI rendelet társadalmi konzultációja
Tisztelt Dr. Katona Gábor Helyettes Államtitkár Úr!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) köszönettel megkapta véleményezés
céljából a társadalmi egyeztetés keretében megküldött a kulturális
tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló Kormányrendelet, valamint a
kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről,
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló EMMI
rendeletet.
Az MKE az alábbi véleményt alakította ki és az alábbi észrevételek kívánja
tenni a tervezettel kapcsolatban.

ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK
A kormányrendelet és a miniszteri rendelet is meghatározza a könyvtári
szakmai munkaköröket, de a kettő nem egyezik meg, a kormányrendeletben
szakmai munkakörként meghatározott munkakörök egy része a miniszteri
rendeletben nem szerepel. Tekintettel erre javasoljuk az EMMI rendelethez
kapcsolódó 2. sz. melléklet Könyvtári szakmai munkakörök és a
Kormányrendelethez tartozó 2. sz. mellékletében felsorolt Könyvtári
szakmai munkakörök pontos megfeleltetését egymásnak.
A kormányrendeletben kétszer szerepel a könyvtáros munkakör, a 73. és a 86.
sorszámú, eltérő (felsőfokú és középfokú) végzettséggel.
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A kormányrendeletben szerepel informatikus munkakör, a miniszteri
rendeletben nem szerepel, pedig ezt nagyon fontos megjeleníteni, illetve
szerepel rendszerkönyvtáros, amihez nem kell szakirányú végzettség.
Javasoljuk a rendszerkönyvtáros esetében a módosítást, illetve az
informatikus munkakör felvételét a miniszteri rendeletben is.
A kormányrendeletben a könyvtári vagyonőrök, biztonságtechnikusok,
támogató munkatársak is szakmai munkakörnek minősülnek, a miniszteri
rendeletben viszont nem - ennek mi az oka?
A munkakörök között szerepel még kutatástámogató könyvtáros, akinek
felsőfokú szakirányú végzettség van előírva, de a tájékoztató,
szaktájékoztató, zenei és gyermekkönyvtáros számára nincs előírva a
szakirányú
végzettség.
A
tájékoztató,
szaktájékoztató,
zenei
és
gyermekkönyvtáros számára javasoljuk a szakirányú végzettség előírását.
Sajnos egyre szorítóbb a munkaerőhelyzet, és a könyvtári munkakörökre egyre
nehezebb szakirányú végzettet találni, de ezt akkor is következetlenek érezzük,
különösen a két utóbbi munkakör tekintetében. A zenei könyvtáros és a
gyermekkönyvtáros is komoly könyvtári szakismereteket igényel, ugyanúgy
kell gyűjteményszervezési, olvasószolgálati, tájékoztatási feladatokat
ellátniuk. Ha ezekre a munkakörökre nem lesz szakirányú végzettség
meghatározva, akkor nem lesz olyan kényszer, hogy a másfajta végzettségű
munkatársaknak szakmai képesítést is kelljen szerezni - ez pedig a szakmánk
felhígulásához és eljelentéktelenedéséhez vezethet.
A segédkönyvtáros képesítés meghatározása is következetlen: a
kormányrendeletben az E fizetési osztályba van sorolva (tehát egyéb felsőfokú
szakképzettség, pályázati alkalmassági feltétel!) a miniszteri rendelet szerint
középfokú szakképzettségnek felel meg, ami nem mindegy. Javasoljuk az
egységesítést ebben a kérdésben. Nagyon kérjük és hangsúlyozottan
javasoljuk a vezetői megbízások esetében a segédkönyvtáros
szakképesítés mellőzését, mint elfogadható szakképzettséget.

KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK
✓ A Kormány …/2020. (...) Korm. rendelete a kulturális
tevékenységet végző közalkalmazottakról
19.§ -ben hivatkozott 1. számú melléklet esetében – 1. melléklet 5. pontja
törlendő, mert ismétlés, hiszen az országos szakkönyvtár igazgatóhelyettese
már szerepel a 4. pontban.
A 150/1992. Korm. rendelet 3. sz. mellékletében van egy olyan kategória, ami
a felsőoktatási könyvtárak esetében fontos:
Vezető: 3.2.17. Felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá
tartozó kari könyvtárának vezetője. A pótlékalap 150%-a pótléka. Ez nem
került be az 1. sz. mellékletbe.
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A magasabb vezetői párja bent maradt a 11. pontban: " Felsőoktatási,
tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának
igazgatója, felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá nem
tartozó kari könyvtárának vezetője”
Mivel a kettő együtt fedi le a kari könyvtári vezetők körét az országban, ezért
javasoljuk a 12. pont kiegészítését: " Felsőoktatási, tudományos, kulturális
vagy
egészségügyi
intézmény
szaklevéltárának
igazgatóhelyettese,
felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá tartozó kari
könyvtárának vezetője ".

✓ Az emberi erőforrások minisztere …/2020. (…) EMMI
rendelete a kulturális intézményben foglalkoztatottak
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről,
valamint
egyes
kulturális
tárgyú
rendeletek
módosításáról
2. Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételei és a munkakör
betöltésére irányuló pályázati eljárás rendje
6. § (1) ca) pontjához:
ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének és (vagy helyett)
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális
szakértőnek és
3. A kulturális intézményben történő foglalkoztatás feltételei
2. §
32. old. 16. pontjában tudományos fokozatként jelöli meg az 1984 előtt
szerzett egyetemi doktori fokozatot, ami teljesen ellentmond az akadémiai
megítélésnek és tudományos gyakorlatnak. Javasoljuk ennek a törlését.
7. §
(3) A gazdasági vezető kivételével az intézményvezető helyettese
munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek
megegyeznek az intézményvezetőre meghatározott feltételekkel. Ez azt jelenti,
hogy a helyettes is lehet közgazdász vagy jogász a Nemzeti könyvtárban, a
felsőoktatási könyvtárakban és az országos szakkönyvtárakban? Ez
szakmailag elfogadhatatlan. Az ő esetükben az elvárt végzettség a szakirányú
mesterfokozatú végzettség és szakképzettség kell, hogy legyen, de minimum a
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség.
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1. melléklet a …/2020 (…) EMMI rendelethez (37. oldaltól)
Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények

intézménytípus

Nemzeti könyvtár,
felsőoktatási könyvtár,
országos szakkönyvtár

elvárt végzettség
szakirányú
mesterfokozatú
végzettség
és
szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász
szakképzettség
Kérdésünk: mi magyarázza a különbségtételt a
többi intézményhez képest a könyvtárak és
múzeumok esetében? Itt miért szerepelhetnek
jogászok és közgazdászok, ott pedig miért nem?
Kérjük ennek egységesítését.

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
vagy
nem
szakirányú
felsőfokú
végzettség
és
szakképzettség és segédkönyvtáros szakképzettség
szakirányú felsőfokú szakképesítés.
Megyei hatókörű városi Javaslat: Egyetlen kulturális területen sem
könyvtár és
tölthető
be
vezetői
állás
középfokú
szakkönyvtár
szakképzettséggel. Ez könyvtári területen sem
engedhető meg. Véleményünk szerint a
szakirányú
felsőfokú
végzettség
és
szakképzettség lenne az elvárt végzettségi szint,
de a minimum a szakirányú felsőfokú
szakképesítés.
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
vagy
nem
szakirányú
felsőfokú
végzettség
és
szakképzettség és segédkönyvtáros szakképzettség
szakirányú felsőfokú szakképesítés.
Javaslat: Egyetlen kulturális területen sem
Városi könyvtár
tölthető
be
vezetői
állás
középfokú
szakképzettséggel. Ez könyvtári területen sem
engedhető meg. Véleményünk szerint a
szakirányú
felsőfokú
végzettség
és
szakképzettség lenne az elvárt végzettségi szint,
de a minimum a szakirányú felsőfokú
szakképesítés.
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
vagy
nem
szakirányú
felsőfokú
végzettség
és
szakképzettség és segédkönyvtáros szakképzettség.
Községi könyvtár
Megjegyzés: A középfokú szakképzettség itt is
aggályos tekintettel arra, hogy például a
levéltári vagy a múzeumi segédkönyvtárosnak is
szakirányú
felsőfokú
végzettséggel
kell
rendelkeznie.
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Javasoljuk
és
kérjük,
hogy
a
segédkönyvtáros
középfokú
szakképzettség ne jelenjen meg az intézményvezetőktől elvárt
végzettségek sorában. Alapvetően leminősíti a könyvtári területet a
kulturális intézmények sorában, amennyiben egyetlen intézménytípusként, a
könyvtárakban tölthető be vezető pozíció szakirányú középfokú
szakképzettséggel.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni, hogy lehetőséget kaptunk arra,
hogy
javaslatainkat
és
észrevételeinket
megküldhessük
a
két
jogszabálytervezet vonatkozásában.
Budapest, 2020. október 20.
Köszönettel és üdvözlettel:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes
az MKE elnöke
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