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Tájékoztató a Segédkönyvtáros képzésről 
 

 

2012 júliusában érvénybe lépett az új OKJ-t szabályozó 150/2012. (VII. 6.) Korm.rendelet, 

amelyben - átalakított keretrendszerben - továbbra is szerepel a segédkönyvtáros 

szakképesítés. 2016. szeptember 16-án megjelent a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az 

emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről. A megújult segédkönyvtáros képzés szakmai és 

vizsgakövetelményeit a rendelet melléklete tartalmazza (110. sorszám alatt).  

Modulok a 217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet szerint: 

1. modul: A könyvtári rendszer működése 

2. modul: Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás 

3. modul: Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás 

 

*** 

 

A képzés formája: csoportos képzés. 

A képzés hétfői, ill. a képzési program szerkezete által indokolt esetekben (félévenként 

több alkalommal) hétfői és keddi napokon zajlik. 

 

*** 

 

A 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet segédkönyvtáros szakképesítésre vonatkozó részének 

7.3. pontja szerint a könyvtáros asszisztens szakképesítéssel és a könyvtári asszisztens 

rész-szakképesítéssel már rendelkezők  

a képzési program egyes részeinek teljesítése alól felmentést kaphatnak. 

 

Az előzetes tudás mérése és beszámításának lehetőségei intézményünkben: 

 az ECDL-ismeretekkel rendelkező résztvevő számára felmentés a képzési program 

ECDL-ismeretek könyvtárosoknak elnevezésű tantárgyának teljesítése alól 

(igazolása: a Képző Intézmény által biztosított előzetes tudás mérésével: 

számítógépes gyakorlati feladatsor megoldásával, min. 51%-os eredménnyel) 

 Könyvtárban dolgozó résztvevő számára felmentés a 100 órás szakmai gyakorlat alól 

(27/2016. (IX. 16.) 7.2 pont) (az előzetes tudásmérés feltétele: munkáltatói 

nyilatkozat; igazolása: a Képző Intézmény által biztosított előzetes tudás mérésével: 

írásbeli feladatsor megoldásával, min. 25 %-os eredménnyel) 

A képzés további, a képzési programban szereplő tartalom alóli felmentés (részletes 

tájékoztatás az ügyfélszolgálat elérhetőségein kérhető); (igazolása: a Képző Intézmény 

által biztosított előzetes tudás mérésével: a felmérés tárgyát képező képzési rész 

tartalmára irányuló írásbeli feladatsor megoldásával, min. 75 %-os eredménnyel) 

 

*** 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197376.356813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153810.347719


 

 

 

 

 

 

 

A képzés 2020. augusztus 31 – 2021. június 30-ig tart. 

Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F ép. 539/A, 540. terem 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30. 

Jelentkezni elektronikus formában lehet a 

https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/segedkonyvtaros-kepzes oldalon  

a „jelentkezési lap” feliratú linkre kattintva. 

 

*** 

 

A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint). 

 

A képzési idő a modulokhoz kapcsolódóan 20 + 40 + 40 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz. 

A képzési program - előre egyeztetett időpontban - megtekinthető  

az intézmény ügyfélszolgálatán 

 

*** 

 

Részvételi díj: 180.000,- Ft. 

A tanfolyam díját két részletben, a képzés féléveinek elején számlázzuk. 

Vizsgadíj: 50.000,- Ft 

(a számlázás ideje 2 hónappal a szakmai vizsga időpontja előtt) 

 

*** 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány 

 

Oktatók: Babákné Kálmán Mariann, Bánkeszi Lajosné, Bartos Éva, Bautista Soldevila 

Katalin, Dienes Éva, Elbe István, Érdi Marianne, Fehér Miklós, Ficzkó Zsuzsanna, 

Garamvölgyi László, Hangodi Ágnes, Haralyi Krisztina, Illés Julianna, Kenyéri Katalin, 

Kopcsay Ágnes, Kóródy Judit, Lengyel Monika, Lengyel Zoltánné, Péterfi Rita, Pogányné 

Rózsa Gabriella, Rácz Ágnes, Sándor Tibor, Téchy Tünde, Tokaji Nagy Erzsébet, Tóth 

Máté, Tóth Viktória, Vidra Szabó Ferenc, Villám Judit 

 

További információk: Mánfai Miklósné (2243-818; manfai.miklosne@oszk.hu) 

https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/segedkonyvtaros-kepzes
mailto:manfai.miklosne@oszk.hu

