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MIRŐL LESZ SZÓ?

Mottó: „Senki se gondolja, hogy igaz ember lehet tanulás nélkül.”
(Johannes Amos Comenius)

 a segédkönyvtáros képzés

 a könyvtáros továbbképzések helye az új felnőttképzési 
rendszerben

 a Könyvtári Intézet képzései



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

 2020. január 1. – életbe lépett a  felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény módosítása
 előírásainak kötelező alkalmazása: 2020. szeptember 1-től

 2020. február - 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet a 
felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról –
 azóta többször módosították, legutóbb idén január 15-én

 2020. október - megjelent a 39/2020. (X. 30.) EMMI 
rendelet
 szerepel benne a segédkönyvtáros munkakör
 szerepelnek benne olyan munkakörök, amelyekhez 

könyvtáros továbbképzések nyújthatnak kompetenciákat



 2020 ősze – elindultak az utolsó OKJ-s képzések
 a járványügyi helyzet miatt a vizsgák még 2022 első két 

hónapjában is folytak

 2021-től az új „szakzsargon”
 szakmai oktatás (szakképző centrumokban / 

iskolarendszerben) – képzési és kimeneti követelmények 
alapján

 szakmai képzés (felnőttképzésben / iskolarendszeren kívül) 
engedélyezett programkövetelmény alapján

segédkönyvtáros

SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

 „Ha jogszabály valamely munkakör betöltését 
szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéshez köti, a szakképzésért felelős 
miniszter a szakképesítés programkövetelményét a 
szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által 
meghatározott tartalommal veszi nyilvántartásba.” 
(12/2020. (II. 7.) korm.r. 17. § (3) bek.)
2021. május 7.: a KI és partnerei által összeállított 

segédkönyvtáros szakképesítés megszerzésére irányuló 
szakmai képzést megalapozó programkövetelmény 
(https://api.ikk.hu/v1/media/3477) elfogadása 
(Innovációs és Technológiai Minisztérium; Innovatív 
Képzéstámogató Központ)

https://api.ikk.hu/v1/media/3477


SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

új ágazati besorolás (képzési irány)

 Újságírás és más információszolgáltatás

új KEOR*-besorolás (képzési terület)

 0322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

új EKKR-**, MKKR- *** és DKR-****szint

 4 helyett 5
*képzési területek egységes osztályozási rendszere, **Európai Képesítési Keretrendszer, 

*** Magyar Képesítési Keretrendszer, **** Digitális Kompetencia Keretrendszer



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

MKKR 5 (tudás – képesség – attitűd – autonómia)

 általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretek; 
nyitottság a szakterület új eredményei iránt; a szakma 
feladatainak megoldása: megtervezése és lebonyolítása; 
önálló munkavégzés; döntések a szakterület jogi, etikai 
szabályainak figyelembevételével 

DKR 5 (képesség mások segítésére)

 válaszadás információs igényekre; keresés digitális 
környezetben adatok, információk és tartalmak 
megszerzéséhez; javaslatok keresési stratégiákra



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

 „szakirányú középfokú szakképzettség: az államilag 
elismert szakképzésben szerzett, a kulturális 
intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott 
munkakörnek megfelelő, a szakképzésről szóló 2019. 
évi LXXX. törvény szerinti oklevéllel igazolt szakma, 
érettségire épülő szakképesítés vagy a Magyar 
Képesítési Keretrendszer szerinti 5. szintű 
szakképesítés” (39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2. §
12. pont; 2. mell. 36. sor) 
segédkönyvtáros



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

 2021. július 1-jétől: „kontaktóra: a képzésben részt 
vevő személyes jelenlétét vagy – az olyan tanóra 
kivételével, amely olyan kompetencia átadására 
irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett 
sajátítható el – interaktív és távolléti kapcsolattal
vagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment 
rendszerrel megvalósuló jelenlétet igénylő tanóra” 
(2013. évi LXXVII. tv. 2. § 8. pont)

a tanfolyam órái mind jelenléti, mind online formában 
megtarthatók



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

 az új szakmai képzés elismertetésének lépései
elfogadott programkövetelmény (03225002)

(új) minőségirányítási rendszer kidolgoz(tat)ása

engedély megszerzése a Felnőttképzési Adatszolgáltatási 
Rendszerben

képzési program kidolgozása, egyeztetése a képzőhelyekkel

képzési program minősíttetése (új engedéllyel rendelkező) 
felnőttképzési szakértővel

pilot-projektként 2021 szeptemberében elindított tanfolyam a 
KI-ben és a szegedi megyei hatókörű városi könyvtárban



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

Képzési program
 konszenzus

 képzési díj

 a 100 órás szakmai gyakorlat tartalma

 óraszámok
420 < 440 < 480

önálló felkészülés (= otthoni munka, ellenőrzése 
számonkéréssel vagy leadott otthoni munka értékelésével –
51 %, megfelelt / nem felelt meg)

online órák (a résztvevő számára előírt feltételek)



SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS

Képesítő vizsga
 tartalma: írásbeli vizsga (100 pontos teszt) és projektfeladat 

(könyvtárhasználati szabályzat vagy gyűjtőköri szabályzat 
elemzése; helyzetgyakorlat megoldása)

 akkreditált vizsgaközpontok (képzési területre) 
 a Könyvtári Intézet 2022 végén elveszíti vizsgaszervezési funkcióját

 lehetséges befogadó: az EMMI által létrehozott 
vizsgaközpont

 könyvtárosok, szakértők jelentkezése vizsgabizottsági 
tagnak



KÉPZÉSEK A KÖNYVTÁRAKBAN

A módosított Fktv.-ből következő feladatok
 a KI mellett valamennyi olyan könyvtárat (is) érintik, 

amelyek a felnőttképzés fogalmába tartozó célirányos, 
szervezett, kompetenciafejlesztést és –kialakítást célzó 
foglalkozást tartanak

 bejelentés a Felnőttképzési Adatszolgáltatási 
Rendszerbe(eljárási díjas)

 felnőttképzési nyilvántartási szám megszerzése
 adatszolgáltatás a megvalósuló képzésekről, 

elégedettségmérés, tanúsítvány előállítás
 a teendőkre von. részletes, folyamatábrával kiegészített 

tájékoztató elérhető a KI honlapján
(https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/konyvtarak-feladatai-
felnottkepzesi-tevekenyseg-eseten-tajekoztato)

https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/konyvtarak-feladatai-felnottkepzesi-tevekenyseg-eseten-tajekoztato


KÉPZÉSEK A KÖNYVTÁRAKBAN

Segítség a felnőttképzés fogalmainak értelmezéséhez
 ú.n. Példatár a felnőttképzésért felelős ITM 

összeállításában / mi NEM tartozik a Fktv. hatálya alá…
 elérhető a KI honlapján 

(https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/peldatar-felnottkepzessel-
kapcsolatos-foglalkozasok-fogalmanak-ertelmezesehez-itm)

 konzultáció, korrepetálás, coaching

 hírlevelek, letölthető tartalmak, online ismeretanyagok és a 
hozzájuk tartozó közösségi média-csoportok

 konferencia, bemutató előadás, workshop, szakmai 
műhelymunka

 hobbitevékenységek (sakk klub, gyöngyfűzés klub), szakkörök

https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/peldatar-felnottkepzessel-kapcsolatos-foglalkozasok-fogalmanak-ertelmezesehez-itm


KÉPZÉSEK A KÖNYVTÁRAKBAN

A könyvtárak kötelezettségei / lehetőségei
 engedélyezett továbbképzések, támogatásból 

(költségvetési, NKA- stb.) megvalósuló tanfolyamok, 
kompetenciafejlesztést célzó foglalkozások esetében  

bejelentés

 lehetséges kivétel a Fktv. alól fk. szakértői vélemény szerint
olyan képzés,

amely ingyenesen biztosított, a résztvevők természetes 
személyazonosító adatainak rögzítése nélkül



KÉPZÉSEK/KÖNYVTÁRI INTÉZET

 segédkönyvtáros szakmai képzés 
(https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/segedkonyvtaros-szakmai-
kepzes)

könyv- és papírrestaurátor szakmai képzés
 előkészítés alatt, tervezett indulás: 2022. szeptember

 engedélyezett továbbképzések 
(https://ki.oszk.hu/kepzes/engedelyezett-tovabbkepzesek)
 a legújabbak: könyvtári digitalizálás I-II., mtmt, szerzői jog (megújított)

 engedélyezésre a közeljövőben benyújtandók: élménymarketing, 
marketingkommunikáció és érdekérvényesítés, kiadványszerkesztés

 a legnépszerűbbek: coaching, webarchiválás, kutatástámogatás, 
könyvtárpedagógia, online tanulás, makerspace

https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/segedkonyvtaros-szakmai-kepzes
https://ki.oszk.hu/kepzes/engedelyezett-tovabbkepzesek


ZÁRÁSKÉNT

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” 

(Edgar Allan Poe)

Nagyon köszönöm a figyelmet!

Dr. Hangodi Ágnes
hangodi.agnes@oszk.hu

+36 30 608 8387

mailto:hangodi.agnes@oszk.hu

