
 

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000147 

 

Tájékoztató a Segédkönyvtáros szakmai képzésről 
 

2020 januárjában érvénybe lépett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

módosítása, 2021 májusában elfogadásra került a Segédkönyvtáros szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény, ennek 

alapján elkészült az OSZK Könyvtári Intézetének képzési programja.  

A Segédkönyvtáros szakmai képzés során a résztvevők olyan szakképesítést szereznek, 

amely jogszabályban (39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet) 2. melléklet 36. sor) 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez. 

 

*** 

 

A képzés szintje: 

 az Európai Képesítési Keretrendszer - EKKR) szerint: 5 

 a Magyar Képesítési Keretrendszer - MKKR) szerint: 5 

 a Digitális Kompetencia Keretrendszer) szerint: 5 

 

*** 

 

A képzés tananyagegységei: 

 A könyvtári rendszer működése 

 Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás 

 Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás 

 

*** 

 

Az előzetes tudás mérése és beszámításának lehetőségei: 

• az ECDL-ismeretekkel rendelkező résztvevő számára felmentés a képzési program ECDL-

ismeretek könyvtárosoknak elnevezésű tantárgyának teljesítése alól (igazolása: 

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

• könyvtárban dolgozó résztvevő számára felmentés a 100 órás szakmai gyakorlat alól 

(feltétele: munkáltatói nyilatkozat; igazolása: írásbeli feladatsor megoldásával, min. 25%-

os eredménnyel) 

• a képzés további, a képzési programban szereplő tartalma alóli felmentés is lehetséges 

(igazolása: a felmérés tárgyát képező képzési rész tartalmára irányuló írásbeli feladatsor 

megoldásával, min. 75%-os eredménnyel) 

 

*** 

 

Képesítő vizsga: 

a résztvevők a szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére képesítő 

vizsgát tehetnek, amelyet akkreditált vizsgaközpont szervez.  

A vizsgadíjat a kijelölt vizsgaközpont határozza meg. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a 

képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

https://njt.hu/jogszabaly/2013-77-00-00
https://api.ikk.hu/v1/media/3477
https://ki.oszk.hu/sites/default/files/csatoltfajlok/kepzesi_program_pk_alapjan_vegleges_0.pdf
https://njt.hu/jogszabaly/2020-39-20-5H.3
https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/ekkr
https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/mkkr
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/digkomp


A tanfolyam időtartama: 

440 óra, 2 félév (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint). A képzési idő a 

tananyagegységekhez kapcsolódóan 20 + 40 + 40 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz. 

 

*** 

 

Részvételi díj:  

200.000,- Ft (a tanfolyam díját két részletben, a képzés féléveinek elején számlázzuk) 

 

*** 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány 

 

A képzés tervezett időpontja és helyszíne: 

2022. szeptember 12-től 2023. június 30-ig 

Könyvtári Intézet 1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6., 539/A, 540. terem 

 

*** 

 

Jelentkezési határidő:  

2022. augusztus 15. 

Jelentkezni elektronikus formában lehet a 

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

a „Jelentkezési lap” feliratú linkre kattintva. 

 

*** 

 

Oktatók:  

Amberg Eszter, Bautista Soldevila Katalin, Dienes Éva, Elbe István, Érdi Marianne, Farkas 

Ferenc, Fehér Miklós, Garamvölgyi László, Hangodi Ágnes, Haralyi Krisztina, Haszonné Kiss 

Katalin, Horváth Adrienn, Horváth Sándor Domonkos, Illés Julianna, Komló-Szabó Ágnes, 

Kopcsay Ágnes, Kukár Barnabás Manó, Lengyel Monika, Lengyel Zoltánné, Maczák Ibolya, 

Mészáros Tamás, Pogányné Rózsa Gabriella, Ráczné Radó Rita, Sándor Tibor, Tóth Viktória, 

Villám Judit, Zsigáné Kóródy Judit 

 

*** 

 

További információk:  

Mánfai Miklósné (+36 1 2243-818; +36 30 312 3432, manfai.miklosne@oszk.hu) 

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

