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Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj

• Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét 
(2014)

• Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger (2015)
• Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (2016)
• Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (2018)
• Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (2019)
• Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba (2020)

Érvényes Minősített Könyvtár cím: 37 könyvtár

Könyvtári Minőségi Díj: 6 könyvtár
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Minősített Könyvtár cím pályázatok / év



Minősített Könyvtár cím

• Nyilvános könyvtárak

Kategória Meghatározás

I. 20 fő fölötti szakmai létszám, megyei hatókörű városi könyvtárak és 
országos szakkönyvtárak

II. 5-25 fő közötti szakmai létszám, szakkönyvtárak és felsőoktatási 
nyilvános könyvtárak

III. 1-6 fő közötti szakmai létszámmal működő könyvtárak

A szakmai létszám meghatározása:
• 475/2020 kormányrendelet 
• 39/2020 Emmi-rendelet
• 3/2010 KSH-közlemény 2.2 pontja



Pályázati feltételek - MKC
• Statisztikai adatszolgáltatás – tárgyévet megelőző 3 év
• Szolgáltatásait a minőségirányítás szempontjai szerint 

szervezi, ezt tartalmazza a honlapon megtalálható SZMSZ
• Minőségpolitikai nyilatkozat a honlapon
• Pályázati adatlapon a könyvtár nyilatkozik:

• Segíti a kirendelt szakértők munkáját
• A sikeres pályázatot közzéteszi a honlapján
• Megismeri az adatkezelési tájékoztatót
• Bejelenti az adatváltozást (név, cím, e-mail-cím, 
• telefonszám)

Előny: Legalább két önértékelés, amelyek között minimum egy év telt el

Új elem 
(2021)

Új elem 
(2021)



Benyújtandó dokumentumok
• Elektronikus felület – Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa (MKA)

• Pályázati adatlap - visszatöltési határidő: március 17.
• Szakmai beszámoló – feltöltési határidő: április 14.
• Önértékelési táblázat – feltöltési határidő: április 14.

Pályázati 
adatlap 

feltöltése nem 
kötelezi a 

könyvtárat a 
pályázati 

részvételre.

Új elem
(2021)

Kategória Karakter 
szóközökkel

I. 150.000
II. 125.000
III. 75.000

• Igényes megjelenés
• Tartalomjegyzék, 

oldalszámozás, grafikonok, 
táblázatok

• Ne tartalmazzon fotó- és 
egyéb mellékletet!



Szakmai beszámoló 

• Felépítése tükrözze a KMÉR struktúráját
• Adottságkritériumok elemei, fejlesztések az eredménykritériumok 

elemzése alapján (PDCA-ciklus)
• Mérések, eredmények, elemzések kapcsolata a könyvtár céljaival
• Eredménykritériumok méréseken alapuló bemutatása, 

mutatószámok, trendek, rövid szöveges értékelés
• Kulcsfolyamatok kiemelt elemzése
• Önértékelési eredmények, max. 4 fejlesztési irány meghatározása 



Pályázat eredménye és díjazása 

• Az MKC adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt
• Cím használata 5 évig (2023-2027)
• Elnyerhető pályadíj összege: 500.000,- Ft
• Ünnepélyes eredményhirdetés: 2023 január (Magyar kultúra napja)

Információ:
minoseg@oszk.hu

Tel: 06-1-224-3815/815 mellék



Könyvtári Minőségi Díj 
• Érvényes Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtárak
• Nincs kategória meghatározás

Pályázati feltételek:
• Statisztikai adatszolgáltatás – tárgyévet megelőző 5 év
• Folyamatosan alkalmazza a minőségmenedzsment módszereit
• Pályázati adatlap nyilatkozatait elfogadja
• Pályázni a MKC elnyerése után legalább egy év elteltével lehet 

(2018, 2019, 2020 – összesen 31 könyvtár)

Új elem 
(2021)



Benyújtandó dokumentumok 

• Elektronikus felület – Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa (MKA)
• Pályázati adatlap visszatöltési határidő: március 17.
• Szakmai beszámoló két megvalósult innovációról – feltöltési határidő: április 14.
• Utolsó önértékelés (KMÉR) – feltöltési határidő: április 14.

A pályázat kiírója a díjjal elismerésben kívánja részesíteni azokat a szervezeti és 
szolgáltatáspolitikai innovációkat is, amelyek hozzájárultak a könyvtár eredményességéhez 
a világjárvány időszakában.

• Innovációnak tekinthető mindaz a szervezet- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység is, 
amelyet a könyvtár a veszélyhelyzeti intézkedésekre reagálva vezetett be. Új elem

(2022)



Formai és tartalmi követelmények 

• Terjedelem: 125 000 karakter szóközökkel
• Igényes megjelenés, tartalomjegyzék, oldalszámozás, 

grafikonok, táblázatok
• Ne tartalmazzon fotó- és egyéb mellékletet

A beszámoló:
• tükrözze a Szakmai innováció a könyvtárban című 

segédlet struktúráját,
• foglalja össze az önértékelés legfontosabb 

megállapításait  a megvalósított fejlesztéseket és 
eredményeket.



Pályázat eredménye és díjazása 

• Az KMD adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt
• Használata folyamatos
• Elnyerhető pályadíj összege: 2.000.000,- Ft
• Ünnepélyes eredményhirdetés: 2023 január (Magyar kultúra napja)

Információ:
minoseg@oszk.hu

Tel: 06-1-224-3815/815 mellék



Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

1. 2.

3.

4.





Határidők

Pályázati adatlap visszatöltési határideje: március 17.

Szakmai beszámoló és önértékelés feltöltése: április 14.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Bajnok Tamara

Könyvtári Intézet
Könyvtári Minőségfejlesztési Osztály

bajnok.tamara@oszk.hu
Telefon:+36 1 224-3815

06 30 016 6854


