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Tisztelt Főigazgató Úr! 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre köszönettel 
megkapta a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és az 

állományból való törlésről szóló új EMMI rendelet tervezetét.   
 
Szervezetünk az alábbi véleményt alakította ki és az alábbi észrevételek 

kívánja tenni a tervezettel kapcsolatban. 
 

BEVEZETŐ 
 
Véleményünk szerint szakmánk nagyon fontos és kiemelt területét kívánva 

megújítani a megküldött tervezet. A könyvtáros szakma nagyon régóta várja 
ennek a kiemelt könyvtárszakmai jogszabálynak az új és a 21. századi 
elvárásoknak megfelelő szabályozását.  

 
Üdvözöljük azt a rugalmasságot, amely több dolgot a helyi belső szabályozás 

körébe utal. Így a helyi sajátosságoknak megfelelő, mégis jogszerű és 
szakszerű folyamatok leírására nyílik mód. 
 

Általános észrevételünk, hogy a megalkotói elsősorban a nagyméretű, 
közkönyvtárban gondolkoztak (lásd fiók, letéti, ellátó könyvtárra vonatkozó 
részek). Márpedig ez, valamennyi hazai könyvtárra, a nemzeti vagyonra 
kiterjedő jogszabály kell, hogy legyen. A hiányosságokat a kisebb 
intézmények keretein működő  kapcsán érezzük. Éppen az ilyen nem önálló 

könyvtárak esetében nagyon lényeges, hogy a fenntartó gazdasági/vagyoni 
ügyeivel foglalkozó személyek számára is pontos és érthető legyen a 

megfogalmazás. 
 
A jogszabálytervezetben nem látjuk tisztán a KSZR szolgálatóhelyekre 

vonatkozó előírásokat. Pl.: vonatkozik rájuk, hogy a 
könyvtáros/könyvtárkezelő stb. változása esetén egyszemélyes könyvtárként 
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el kell rendelni a soron kívüli leltározást? Ki rendeli el? A kint levő könyvek 
nagy része a megyei hatókörű könyvtárak állományában van: a megyei jogú 
város rendeli el? Életszerűtlen. A települési önkormányzat? Milyen alapon? A 
megyei könyvtár? Milyen alapon? Jó lenne ezeket a kérdések is végiggondolni 
és tisztázni.   
 

Azt is szeretnénk leszögezni, hogy meglátásunk szerint a könyvtáraknak 
nagy problémát okoz, hogy rákényszerítették őket arra, hogy a 

dokumentumokat ne készletként, hanem tárgyi eszközként könyveljék. Ez az 
eljárásrend rengeteg plusz feladattal jár, és nem is egységes a könyvtárak 
gyakorlata ebben. Ahol tudták, halogatták és halogatják ennek a 

gyakorlatnak a bevezetését, de ahol van belső ellenőrzés és könyvvizsgáló, ott 
a legtöbb esetben be kellett vezetni. Nem ennek a jogszabálynak a feladata 
ezeknek a megoldása, de ebben is jó lenne változást elérni.  

 
SZAKMAI ÉSZREVÉTELEK 

 
A mellékelt jogszabálytervezet tartalmazza a részletes szövegszerű 
javaslatainkat és észrevételeinket.  

 
Nagyon örülünk, hogy megszületni látszik az új jogszabály!  

 
Köszönjük szépen a szakmai véleménynyilvánítási lehetőséget. 

 

Budapest, 2021. április 22.  
 

Köszönettel és üdvözlettel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes  
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