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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2018. évi pályázati felhívása 

a Minősített Könyvtár cím elnyerésére 

 

1. A pályázat célja: 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 95/B. § (11) bekezdés a) pontja, továbbá a Minősített Könyvtár cím és a 

Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017 (XII. 12.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1 §. alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a 

minőségirányítás módszereinek több éves alkalmazásával a könyvtárhasználati jog 

érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkát folytató nyilvános könyvtárak 

Minősített Könyvtár címmel történő elismerésére. 

 

2. A pályázó könyvtárak köre:  

 

A Minősített Könyvtári címre pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtárak, 

amelyek bevezették és sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét. 

 

3. Pályázati feltételek: 

 

3.1 a könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén, 

3.2 a könyvtár a tárgyévet megelőző két évben teljesítette a könyvtári statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettségét; 

3.3 a könyvtár a minőségirányítási szempontjait figyelembe véve szervezi a 

szolgáltatásait és ezt a feladatát a szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

4. Benyújtandó dokumentumok: 

 

4.1 a felhívás mellékletét képező kitöltött pályázati adatlap;  

4.2 a szakmai beszámoló, amely a könyvtár által kitöltött, a könyvtári minőségirányítás 

követelményei szerint készített önértékelés és a szakmai tevékenység minőségének 

bemutatása. 

 

5. A pályázat benyújtásának ideje és módja 

 

5.1 A pályázati adatlapot cégszerű aláírással ellátva postai úton az 

 

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet  

1827 Budapest, Budavári Palota F. épület címre,  

 

továbbá PDF dokumentumként csatolva e-mailben a minoseg@oszk.hu címre kell 

beküldeni.  

 

A beküldés határideje: 2018. május 18. 24:00 óra (éjfél) 
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5.2 Az önértékelést és a szakmai tevékenységről készített beszámolót PDF  

 formátumban csatolva kell elküldeni e-mailben a minoseg@oszk.hu címre.  

 

A beküldés határideje: 2018. június 15. 24:00 óra (éjfél) 

 

6. A Minősített Könyvtár cím kategóriái:  

 

6.1 Minősített Könyvtár cím I. kategóriájában részesülhet az a nyilvános könyvtár, ahol 

a könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt; 

 

6.2 Minősített Könyvtár cím II. kategóriájában részesülhet az a nyilvános könyvtár, ahol 

a könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 6 és 20 fő között van; 

 

6.3 Minősített Könyvtár cím III. kategóriájában részesülhet az a nyilvános könyvtár, 

ahol a könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 5 

főt. 

 

6.4 A könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében felsorolt könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak statisztikai 

állományi létszáma. 

 

A statisztikai állományi létszám meghatározása a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról 

és azok definícióiról szóló 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény mellékletének 2.2. pontja 

alapján történik. 

 

7. A szakmai beszámoló terjedelme szóközökkel:  

 

7.1. Minősített Könyvtár cím I. kategória esetében maximum 150.000 karakter; 

7.2. Minősített Könyvtár cím II. kategória esetében maximum 112.500 karakter; 

7.3. Minősített Könyvtár cím III. kategória esetében maximum 75.000 karakter.  

 

8. A pályázat befogadásának feltételei: 

 

 8.1 a pályázati dokumentumok határidőben történő benyújtása; 

8.2 A pályázati adatlap PDF formátumának és eredeti példányának egyezősége. 

 

9. A pályázatok elbírálása: 

 

9.1 A beérkezett pályázatokat a Rendelet 3. § (2) b) pontja szerint eljárva a  

Könyvtári Intézet szövegesen értékeli, továbbá annak részeként helyszíni ellenőrzést 

végez. 

9.2 A Minősített Könyvtár cím egy évben legfeljebb 15 pályázónak ítélhető oda. 

9.3 A pályázat elkészítéséhez a a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési 

Rendszere (a továbbiakban KMÉR) nyújt segítséget, amely a Könyvtári Intézet honlapján  

elérhető. 
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10 A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás: 

 

A pályázattal kapcsolatos információ:  

- a minoseg@oszk.hu e-mail címen;  

- és a 06 1 244 -3798 telefonszámon kérhető 

11 A pályázat eredménye és díjazása: 

 

11.1  A Minősített Könyvtár cím adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt, a 

nyertes könyvtár díszoklevelet kap és pénzjutalomban részesül.  

 

11.2  A Minősített Könyvtár címben részesült könyvtár az elismerés használatára öt évig 

jogosult. 

 

11.3  A Minősített Könyvtár cím 2018. évi díjazása: 

- Minősített Könyvtár I. kategória esetében 350.000 Ft; 

- Minősített Könyvtár II. kategória esetében 300.000 Ft; 

   - Minősített Könyvtár III. kategória esetében 250.000 Ft. 

 

12. A pályázat eredményének kihirdetése: 

 

12.1 A 2018. évi Minősített Könyvtár címet a miniszter ünnepélyes keretek között, a  

2018. október 23-i nemzeti ünnep alkalmával adja át.  

12.2 A Minősített Könyvtár címet elnyert könyvtárak neve közzétételre kerül 

   a Hivatalos  Értesítőben, valamint a Minisztérium honlapján.  

12.3 A Könyvtári Intézet honlapján folyamatosan elérhetővé teszi a Minősített Könyvtár 

címet viselő könyvtárak listáját. 
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