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1. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
ALAPÍTÁSA, JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 

1.1 Az Országos Széchényi Könyvtár alapítása 

A gróf Széchényi Ferenc által 1802-ben alapított Országos Széchényi Könyvtár a Magyar Köz-
társaság nemzeti könyvtára. Az első alapító okirat kelte: 1802. november 25. Az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. § (1) szerinti alapítója a kultúráért felelős miniszter. Az 
alapító okirat száma: OK-6853-39/2010. Az alapító okirat kelte: 2010. november 2. 

1.2 Az Országos Széchényi Könyvtár jogállása 

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) kincstári körbe tartozó, teljes jog-
körrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A könyvtár tulajdonosa 
az állam, fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a 
továbbiakban: NEFMI). Az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtit-
kár feladat és hatásköréről szóló 212/2010.(VII.1.) Kormány rendelet 52§. h) pontja a minisz-
ter hatáskörét az intézmény vonatkozásában szabályozza. 
 
Az OSZK szakmai felügyeletét gyakorló vezetője a NEFMI felügyeleti, tulajdonosi, alapítói 
jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat (a továbbiakban: NEFMI Szabályzat) 1. számú 
mellékletében meghatározott kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki az OSZK-val 
kapcsolatos feladatokat a szakmai irányítás, illetve a felügyelet szempontjából ellátja. 
 
Az intézmény besorolása: 
� a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közgyűjtemény 
� a feladat ellátásához gyakorolt funkciók szerint: önállóan működő és gazdálkodó köz-

ponti költségvetési szerv, 
� jogállása: önálló jogi személy. 

1.3 Az Országos Széchényi Könyvtár alapadatai 

A könyvtár elnevezése: Országos Széchényi Könyvtár 
Rövidített elnevezés: OSZK 
 
A könyvtár hivatalos megnevezése: 
� angol nyelven: National Széchényi Library, Budapest, Hungary 
� német nyelven: Széchényi Nationalbibliothek, Budapest, Ungarn 
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� francia nyelven: Bibliothèque nationale Széchényi, Budapest, Hongrie 
� spanyol nyelven: Biblioteca Nacional Széchényi, Budapest, Hungria 
� orosz nyelven: Национальная библиотекa им. Сечени, Будапешт, Венгрия 
� latin nyelven: Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana, Budapest, Hungaria 
 
Székhelye: 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 
 (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.) 
Postacíme: 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 
Központi telefonszáma: +36 1 224-3700 
Központi faxszáma: +36 1 202-0804 
E-mail címe: director@oszk.hu 
URL: http://www.oszk.hu 
Telephelyek: 
� Tárolóraktár, 1152 Budapest, Régi Fóti út 77. 
� Tárolóraktár, 1037 Budapest, Törökkő u. 5–7. 
� Tárolóraktár, Iosephinum Digitális Tudományos Központ – 2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. 
 
Adószám: 15309123–2–41 
Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: Az OSZK adóköteles tevékenységbe sorolt költ- 
 ségvetési intézmény, adóbevallását az ÁFA-törvény alapján végzi. 
ÁHT azonosító: 038137 
PIR törzsszám: 309127 
TB törzsszám: 72214 
 
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01427659-00000000 
Devizaszámla: HU 8910004885-10002010-01006638 
 OTP 11708001-20102582 
Beruházási számla: 10032000-0014659-00030007 
 
Alapvető szakfeladat: 910110 Nemzeti könyvtári feladatok 
Szakágazati besorolás: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
A Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet alapján az OSZK belső 
költségvetési egysége a Könyvtári Intézet. 
 
Az OSZK körbélyegzője: a Magyar Köztársaság címere az „Országos Széchényi Könyvtár” szö-
vegű körirattal. 
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2. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
TEVÉKENYSÉGE 

2.1 Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenysége 

2.1.1 Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenységének köre 

� Nemzeti könyvtári feladatok; 
� A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; 
� A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; 
� Könyvtári szolgáltatások; 
� Múzeumi kiállítási tevékenység; 
� Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység; 
� Világháló-portál szolgáltatás; 
� Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás (ezen belül könyv- és könyvtártörténeti 

kutatások); 
� Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás (ezen belül könyv- és könyvtár-

történeti kutatások); 
� Filozófia- és történettudományi alapkutatás (ezen belül művelődéstörténeti kutatá-

sok); 
� Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás (ezen belül művelődéstörténeti 

kutatások); 
� Módszertani szakirányítás; 
� Nemzetközi szervezetekben való részvétel; 
� Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás; 
� Egyéb sokszorosítás; 
� Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása; 
� Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai; 
� Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás. 

 

A fenti feladatokon belül különösen: 
 
a.) A sajtótermékek kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével, gyűjti, feldolgozza, 

megőrzi a Magyarországon keletkezett sajtótermékeket, gyűjti az egyetemes emberi 
kultúra kimagasló irodalmi értékeit, a társadalom és a kultúra fejlődését és megismeré-
sét szolgáló alapvető műveket, a könyvtörténet és könyvtártudomány szakirodalmát, va-
lamint a gyűjteménye feldolgozásához és a könyvtár használatához szükséges segéd-
könyveket és egyéb dokumentumokat. 

b.) A teljesség igényével gyűjti, feldolgozza, megőrzi a külföldön megjelent hungariku-
mokat. 

c.) Gyűjti, feldolgozza, megőrzi a sajtóterméknek nem minősülő hungarikumokat. 
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d.) Készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiát. 
e.) Magyar humántudományi cikkbibliográfiát szerkeszt és koordinál, egyéb bibliográfiai 

tevékenységet folytat. 
f.) Gyűjteményének kijelölt részét (mind hagyományos, mind elektronikus tekintetben) 

archiválja, gondoskodik a teljes gyűjtemény megfelelő megőrzéséről és védelméről 
(könyvkötészet, restaurálás). 

g.) Gyűjteményét elsősorban helyben használat útján rendelkezésre bocsátja, könyvtári 
tájékoztatást végez, országos internetes referensz-szolgáltatást működtet. 

h.) Tevékenységi körébe tartozó kutatásokat végez, a kutatási eredményeket publikálja. 
i.) Végzi az alábbi központi szolgáltatásokat: 
� elosztja a kötelespéldányokat, 
� részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésében (hazai és 

külföldi könyvtárközi kölcsönzés), 
� kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számokat 

(ISBN, ISSN, ISNM), 
� központi lelőhely-nyilvántartás(oka)t készít, országos közös katalógusokat koordinál 

(MOKKA–ODR), végzi a muzeális dokumentumok országos nyilvántartását. 
j.) Részt vesz a határon túli magyarok könyvtári ellátásában, az állomány feltárásában, a 

könyvtárosok szakmai oktatásában; együttműködik a digitális állományok cseréjében, 
hozzáférhetővé tételében. 

k.) Állományvédelmi és szolgáltatási célból végzi az erre kijelölt dokumentumok digitalizálá-
sát. 

l.) Országos kompetenciaközpontként koordinálja a közgyűjteményi digitalizálási tevékeny-
séget. 

m.) Igény esetén ellátja a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és 
könyvtárak védetté nyilvánításával, továbbá a kulturális tárgyak kiviteli engedélyezésé-
vel kapcsolatos szakértői feladatokat. 

n.) Könyvtári dokumentumokról hiteles másolatokat készít. 
o.) Működteti az önálló névhasználatra jogosult Könyvtári Intézetet. 
p.) Végzi a világháló-portál szolgáltatással kapcsolatos feladatait: elektronikus könyvtárat 

tart fenn, internetes tartalomszolgáltatást végez, a könyvtárak és könyvtárhasználók 
számára internetes portált üzemeltet. 

q.) Alaptevékenységi körébe tartozó területen részt vesz nemzetközi szervezetek munkájá-
ban. 

r.) Részt vesz a nemzeti kulturális örökség részét képező kép- és hangrögzítés országos nyil-
vántartási rendszerének megvalósításában. 

s.) Végzi a kultúráért felelős miniszter által meghatározott további feladatokat. 

2.1.2 Az alaptevékenység forrásai 
A 2.1.1 bekezdésben felsorolt feladatok ellátásának forrása a költségvetési támogatás és a 
saját működési bevétel. 
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2.1.3 Az Országos Széchényi Könyvtár állami feladatként ellátandó tevé-
kenységeit meghatározó szakmai jogszabályok 

Az OSZK tevékenységét az alábbi főbb jogszabályok és rendeletek határozzák meg: 
 

Törvények: 
 
� 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyve; 
� 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 
� 1992. évi. XXXVIII. törvény az államháztartásról; 
� 1993. évi. LXXVI. tv. a szakképzésről; 
� 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről; 
� 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról; 
� 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről; 
� 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 
� 2000. évi C. törvény a számvitelről; 
� 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; 
� 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 

nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. évi június hó 24. napján aláírt 
UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről; 

� 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről; 
� 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről; 
� 2005. évi XC. tv. az elektronikus információszabadságról; 
� 2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről; 
� 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról; 
� 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 
� 2009. évi LXXVII. Tv. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódo-

sításokról; 
� 2009. évi LXXXII. tv. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításáról; 
� 2009. évi CLV. Tv. a minősített adat védelméről; 
� 2010. évi XLII. Tv.  a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról; 
� 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról; 
� A mindenkor érvényben lévő költségvetési törvény. 

 
Kormányrendeletek: 

 
� 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 

XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére; 

� 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásá-
ról és hasznosításáról; 

� 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és 
működéséről; 

� 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről; 
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� 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről; 
� 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról; 
� 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról; 
� 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető ked-

vezményekről; 
� 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól; 
� 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezmé-

nyekről; 
� 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról; 
� 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről; 
� 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről; 
� 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a kincstári elszámolások beszámolási és könyvve-

zetési kötelezettségének sajátosságairól; 
� 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőtt-

képzési programok akkreditációjának szabályairól; 
� 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, 

az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartal-
mára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról; 

� 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének álta-
lános követelményeiről; 

� 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat a könyvtári intézet, a 
közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kije-
löléséről; 

� 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról; 
� 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyako-

rolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés al-
kalmazásáról; 

� 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 
� 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről; 
� 212/2010.(VII. 1.) Kormány rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterel-

nökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről. 
� A mindenkor érvényben lévő kormányrendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program adatgyűjtéseiről és adatvételeiről; 
 

Miniszteri rendeletek: 
 
� 3/1975. (VIII. 17) KM–PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (lel-

tározásáról) és az állományból történő törléséről szóló szabályzat kiadásáról; 
� 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről; 
� 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöl-

téséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről; 
� 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendsze-

réről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról; 
� 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról; 
� 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről; 
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� 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részle-
tes szabályairól; 

� 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról; 

� 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról; 

� 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vo-
natkozó szabályokról; 

� 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és el-
járási rendjéről; 

� 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tarto-
zó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljo-
gosított intézményekről; 

� 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladat-
finanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes állam-
háztartási adatszolgáltatások rendjéről; 

� 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi 
Díj adományozásáról; 

� 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről; 
� 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának fel-

tételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről; 
� 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről. 

2.2 Az Országos Széchényi Könyvtár alap- és vállalkozási tevékenysége 
államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelöléssel 

SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE 
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
182000 Egyéb sokszorosítás 
476100 Könyv-kiskereskedelem 
477800 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
581100 Könyvkiadás 
581200 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
592014 Zeneműkiadás 
591200 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
620100 Számítógépes programozás 
620300 Számítógép-üzemeltetés 
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás 
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
631200 Világháló-portál szolgáltatás 
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 
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SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE 
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás 
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás 
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás 
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás 
749031 Módszertani szakirányítás 
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910110 Nemzeti könyvtári feladatok 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

2.3 A feladatmutatók és teljesítménymutatók megnevezése 
és köre 

Az OSZK alapvető szakfeladatai (feladatmutatók): 
� 92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység; 
� 73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés. 

 
A nemzeti könyvtári és szakkönyvtári szakfeladatok alá csoportosított tevékenység teljesít-
ménymutatói közül a Beszerzett dokumentumok megnevezésű jelenik meg az éves intézmé-
nyi költségvetési beszámolóban. 

 
Teljesítménymutatók: 
 

Alapfeladatok: 
� a gyarapítás adatai (tételszám) 
� a feldolgozás adatai (tételszám) 
� állományvédelmi esetszámok 
� olvasók, látogatók száma 
� dokumentumforgalmi és tájékoztatási esetszámok 
� digitalizált dokumentumok száma 
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� tudományos alapkutatások adatai 
� honlap látogatottság növekedése 
� a könyvtári rendszerrel való együttműködés esetszámai 
� közönségkapcsolati esetszámok 

 
Kiegészítő feladatok: 
� időszaki kiállítások és látogatóik száma 
� tudományos folyóirat, cikk, könyv, módszertani publikációk száma, értékesítési 

adatok 
� konferenciák, szakmai rendezvények száma, résztvevők száma 
� egyéb közönségrendezvények száma, résztvevők száma 
� szakértői tevékenység esetszáma 
� továbbképzések száma, résztvevők és oktatási órák száma 

 
Működési mutatók: 
� nyitvatartási idő (nap/év) 
� karbantartási, üzemeltetési esetszámok 
� informatikai és műszaki háttér szakszerű biztosítása (számítógépek száma, üze-

meltetési munkaóra) 
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3. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI 

3.1 Vezetők 
3.1.1 Főigazgató 
3.1.1.1 A főigazgató jogállása 
a.) Az Országos Széchényi Könyvtár élén főigazgató áll, aki az OSZK folyamatos, jogszerű és 

hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan telje-
sítéséért felelős egyszemélyi vezető. 

b.) A főigazgatót a kultúráért felelős miniszter pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján – magasabb vezetői beosztással – határozott 
időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség szerint nevezi ki és menti fel), 
valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

c.) Az 1992. évi XXXVIII. törvény 94. § (1) pontja alapján főigazgató felelős 
• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglal-

taknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és 
feltételeknek megfelelő ellátásáért; 

• a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a haté-
konyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 

• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért; 
• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lé-

vő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű 
gyakorlásáért; 

• a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső 
ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és 

• a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a terve-
zési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgál-
tatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelessé-
géért, továbbá a számviteli rendért. 

3.1.1.2 A főigazgató feladat- és hatásköre 
A főigazgató: 
 
a.) Gondoskodik az OSZK éves költségvetésének és feladattervének, valamint költségvetési 

és feladat-beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásá-
ról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról. 
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b.) Az OSZK költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső sze-
mélyi és infrastrukturális feltételekről. 

c.) Általános érvénnyel ellátja az OSZK képviseletét; a képviseleti jogot írásban átruházhatja 
más személyek részére a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: 
SZMSZ) meghatározottak szerint. 

d.) A kiadmányozási jog – feladat- és hatáskörén belül – korlátlanul megilleti. A kiadmányo-
zási jog részletes szabályait, a helyettesítés rendjének szabályait a képviseleti-
kiadmányozási, kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jog 
gyakorlásának szabályozásáról szóló főigazgatói utasítás tartalmazza. 

e.) Gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 
f.) Gondoskodik a felügyeleti szerv által meghatározott, illetőleg jelen SZMSZ mellékletét 

képező, szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, el-
lenőrzéséről és szükség szerint módosításáról. 

g.) Felelős a FEUVE rendszer megszervezéséért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért, 
valamint a belső kontrollok működtetéséért. 

h.) Közvetlen utasítási joggal rendelkezik az OSZK valamennyi szervezeti egysége, vezetője 
és beosztott munkatársa irányában. 

i.) A jelen SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az OSZK közalkalmazottai és 
megbízottai irányában a munkáltatói, pályáztatási illetve megbízói jogokat. E jogok gya-
korlását átruházhatja. Az átruházott munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben – 
az érdekeltek egyidejű értesítése mellett – magához vonhatja. 

j.) Folyamatosan, illetőleg évente, teljes körű tájékoztatást nyújt és beszámol a kultúráért 
felelős miniszternek az OSZK működéséről. 

k.) Gondoskodik az OSZK-t érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekel-
tekkel történő megismertetéséről. 

l.) Az érvényben lévő jogszabályok alapján gondoskodik az OSZK érdemi ügyintézését végző 
közalkalmazottak folyamatos továbbképzéséről. 

m.) Felelős a számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, elkészítéséért, a jóváha-
gyásáért és annak végrehajtásáért, továbbá a számlarend összeállításáért, folyamatos 
karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért. 

n.) Felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítésért. 
o.) A jelen SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek kö-

zött bármikor magához vonhatja. 
p.) A főigazgató felelős az OSZK-n belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, ka-

tasztrófavédelmi előírások betartásáért, az OSZK vagyonának megóvásáért. 
q.) A főigazgató több igazgatóságot vagy osztályt érintő, meghatározott, időszakos, straté-

giai fontosságú feladat(ok) ellátása és megvalósítása érdekében projektet hozhat létre. 
r.) A kultúráért felelős miniszter, a kultúráért felelős államtitkár, valamint a kultúrpolitiká-

ért felelős helyettes államtitkár a főigazgatót, és általa az OSZK-t az Alapító Okirattal 
összhangban további feladatokkal bízhatja meg. 

s.) A főigazgató ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 
 
A főigazgató a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles. 
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3.1.2 Általános főigazgató-helyettes 
3.1.2.1 Az általános  főigazgató-helyettes jogállása 
Az általános főigazgató-helyettest a megbízás időpontjában hatályos jogszabályok alapján – 
magasabb vezetői beosztással – az OSZK főigazgatója határozott időre bízza meg, vonja visz-
sza megbízását, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

3.1.2.2 Az általános  főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre 
Az általános főigazgató-helyettes a következő általános és szakmai feladatokat látja el: 
 
a.) az OSZK főigazgatójának irányításával és neki alárendelve részvétel a könyvtár általános 

vezetésében, felügyeletében és képviseletében, illetve e feladatok ellátása önállóan a 
főigazgató által átruházott jogkörökben, valamint távolléte vagy akadályoztatása esetén; 

b.) a főigazgatóval közösen meghatározott napi teendők végrehajtása vagy végrehajtatása, 
ennek ellenőrzése; 

c.) a főigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén – egyetértésével – a munkáltatói 
jogok gyakorlása;  

d.) részvétel az OSZK rövid- és hosszú távú (stratégiai) terveinek, éves munkatervének, be-
számolóinak, belső szabályzatainak kidolgozásában és végrehajtásában; 

e.) az OSZK vezetősége által közösen elfogadott fejlesztési irányok képviselete, törekvés a 
személyzet motiválására, a teljesítmény fokozására; 

f.) a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése;  
g.) a közérdekű adatok kezelése, közzététele; 
 
Az általános főigazgató-helyettes kötelezettségvállalási és utalványozási jogát a mindenkor 
hatályban lévő főigazgatói utasítás tartalmazza.  
 
Az általános főigazgató-helyettes a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köte-
les. 

3.1.3 Gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) 
3.1.3.1 A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) jogállása 
a.) A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) a főigazgató munkáját segíti, a 

működéssel összefüggő pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében az intézmény veze-
tőjének (a főigazgatónak) helyettese. 

b.) A gazdasági főigazgató-helyettest (gazdasági igazgatót) a megbízás (kinevezés) időpont-
jában hatályos jogszabályok, valamint az Alapító Okirat rendelkezései alapján a főigazga-
tó javaslatára – magasabb vezetői beosztással – a kultúráért felelős miniszter határozott 
időre bízza meg (nevezi ki), vonja vissza megbízását (menti fel), gyakorolja felette a fe-
gyelmi jogkört, valamint állapítja meg díjazását.  Az egyéb munkáltatói jogokat a főigaz-
gató gyakorolja felette. 
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c.) A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) feladat- és hatáskörét az érvényes 
jogszabályok, az SZMSZ, valamint az OSZK gazdálkodási szabályzata és a főigazgató hatá-
rozza meg. 

3.1.3.2 A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) feladat- és hatáskö-
re 

A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) az OSZK működésével kapcsolatos gaz-
dálkodási feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, a vonatkozó 
jogszabályok és belső utasítások alapján látja el. 
 
A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató): 
 
a.) Felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat 

módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel és a beszámolási, FEUVE kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kap-
csolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfe-
lelő ellátásáért. 

b.) Irányítja az OSZK gazdálkodási tevékenységét, közvetlenül irányítja a Gazdasági Igazga-
tóság szervezetét, szabályozza, koordinálja, támogatja a szakmai szervezeti egységek 
gazdálkodással összefüggő tevékenységét. 

c.) Kialakítja, működteti, ellenőrzi és folyamatosan korszerűsíti az OSZK gazdálkodási, va-
gyon és tűzvédelmi rendszerét. 

d.) A belső szabályzatoknak megfelelően az OSZK nevében ellenjegyzi az egyes szervezeti 
egységek gazdálkodási kereteinek tekintetében a kötelezettségvállalást, utalványozást. 

e.) Ellátja a Gazdasági Igazgatóság gazdálkodási kereteinek tekintetében a kötelezettségvál-
lalás, utalványozás feladatát. 

f.) Gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek kockázatelemzésének elkészí-
téséről, illetve a FEUVE szabályzat alapján kockázatkezelést végez. 

g.) Javaslatot tesz a belső ellenőrzésre, gondoskodik az ellenőrzés eredményeinek hasznosí-
tásáról. 

h.) A vezetői értekezlet elé terjeszti az OSZK következő évi költségvetésére és a tárgyévi 
költségvetés felosztására vonatkozó javaslatokat. 

i.) Támogatást nyújt az egyes gazdálkodási jogosítvánnyal felruházott szervezeti egységek 
vezetőinek a döntések előkészítésében, illetve a vállalt kötelezettségek nyilvántartásá-
ban. 

j.) Köteles a szabályozástól eltérő működés esetén saját hatáskörben, vagy a főigazgatónál, 
illetve a vezetői testületnél szankcionálást kezdeményezni. 

k.) Felelős a pénzügyi beszámolók határidőre történő elkészítéséért, benyújtásáért és elfo-
gadtatásáért a fenntartó/illetékes szerv felé. 

l.) Évente köteles a Belső kontroll-rendszerek témakörben a pénzügyminiszter által megha-
tározott továbbképzésen részt venni; a részvételt köteles a főigazgató felé minden év 
december 31-ig igazolni. 

 
A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) felelőssége nem érinti a főigazgató, 
illetve az egyes ügyekért felelős vezetők, közalkalmazottak felelősségét. 
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A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) feladat- és hatásköréről részleteiben az 
igazgatóság ügyrendje, valamint a gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) mun-
kaköri leírása rendelkezik, kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogkörét a min-
denkor hatályos főigazgatói utasítás tartalmazza. 
 
A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyi-
latkozat tételére köteles. 

3.1.4 Szakmai igazgatók 
3.1.4.1 A szakmai igazgatók jogállása 
Az intézmény szakmai igazgatóit a megbízás időpontjában hatályos jogszabályok alapján – 
magasabb vezetői beosztással – az OSZK főigazgatója határozott időre bízza meg, illetve von-
ja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A szakmai igazga-
tók jogállása a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3.1.3 pontja alapján 
országos intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum 
főosztályvezetőjével azonos. 
 
A Könyvtári Intézet igazgatóját a megbízás időpontjában hatályos jogszabályok, valamint az 
Alapító Okirat rendelkezései alapján – magasabb vezetői beosztással – határozott időre az 
OSZK főigazgatója bízza meg (szükség esetén nevezi ki és menti fel). 
 
A szakmai igazgatók a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelesek. 

3.1.4.2 A szakmai igazgatók általános feladat- és hatásköre 
A szakmai igazgatók: 
 
a.) Utasítási és ellenőrzési jogkörüket, valamint feladataikat a főigazgató közvetlen irányítá-

sa és ellenőrzése mellett látják el. 
b.) A jogszabályok és az SZMSZ-ben leírtak szerint szervezik és irányítják a főigazgató által a 

hatáskörükbe utalt szervezeti egységek működését; illetve ellátják a személyes hatás-
körükbe tartozó feladatokat. 

c.) Teljes körűen felelnek az irányításuk alá tartozó terület (a továbbiakban: szakterület) 
tevékenységének eredményességéért, szabályszerűségéért és szakszerűségéért. Jogo-
sultak, illetve kötelesek megtenni minden, ennek érvényesítéséhez szükséges intézke-
dést. 

d.) A felügyeletük alá tartozó igazgatóságokon kívül bizonyos – főigazgató által meghatáro-
zott – tevékenységeket összintézményi szinten koordinálnak. 

e.) Képviselik az OSZK-t a területüket érintő szakmai kérdésekben, valamint a főigazgató 
eseti megbízása alapján hazai és nemzetközi fórumokon, programokban. 

f.) Képviselik igazgatóságukat a vezetői értekezleten és azokban a bizottságokban, ame-
lyekben hivatalból részt vesznek, valamint az OSZK vezetését segítő egyéb testületek-
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ben. Gondoskodnak igazgatóságuk képviseletéről azokban a bizottságokban, amelyek-
ben személyesen nem vesznek részt. 

g.) Részt vesznek az OSZK rövid és hosszú távú (stratégiai) terveinek, belső szabályzatainak 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

h.) Elkészítik szakterületük éves munkatervét, beszámolóját. 
i.) Az eredményes munkavégzés érdekében kötelesek és jogosultak szervezetük személyi 

állományát úgy alakítani, hogy abban az adott feladatok ellátására leginkább alkalmas, 
megfelelő képzettségű szakemberek kerüljenek kiválasztásra. 

j.) Betartatják a munka-, tűz-, egészség- és információvédelemmel kapcsolatos előírásokat, 
biztosítják a munkarend és munkafegyelem feltételeit. 

k.) Felelősek a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért, a 
szakmai szabályzatok gondozásáért. 

l.) Kötelesek az általuk vezetett szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek-
ben más szervezeti egységek megkeresése esetén együttműködni, valamint biztosítani 
azt, hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkatársai is eleget tegyenek 
együttműködési kötelezettségüknek. 

m.) Elvégzik a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatokat. 
n.) Jogosultak a vezetői beosztáshoz tartozó címek használatára, az adott vezetői szinthez 

tartozó illetményre, valamint a külön szabályozott vezetői juttatásokra. Valamennyi ve-
zető vezetői megbízása megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkakörét az erre előírt 
rendben köteles átadni. A munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit a munkáltatói 
jogkör gyakorlója köteles megfelelően biztosítani a belső szabályozók alapján. 

o.) Képviselik az OSZK vezetősége által közösen elfogadott fejlesztési irányokat, törekednek 
a személyzet motiválására, teljesítmény fokozására. 

p.) A szabályozástól eltérő működés esetén kezdeményezik saját hatáskörben, vagy a fő-
igazgatónál illetve a vezetői testületnél a szankcionálást. 

q.) Kezelik és közzéteszik szakterületük statisztikai adatait, és felelnek az adatok hitelessé-
géért. 

r.) Felelősek az OSZK külső és belső honlapján a felelősségi körükbe tartozó oldalak napra-
készségéért. 

s.) Kötelezettségvállalási és utalványozási jogukat a mindenkor hatályos főigazgatói utasítás 
tartalmazza. 

3.1.4.3 Gyűjteményszervezési igazgató 
Szakmai feladatai: 

 
a.) Koordinálja és felügyeli 

• a kötelespéldányokkal és nemzeti azonosítók kiadásával kapcsolatos feladatokat, 
• az OSZK egészére vonatkozó gyűjteményszervezési munkákat, 
• az OSZK állományának teljes körű feldolgozását 
• részt vesz a kurrens és retrospektív nemzeti bibliográfia rendszerének hatékony 

működtetésében. 
b.) Elkészíti és szükség esetén frissíti az OSZK gyűjtőköri szabályzatát. 
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3.1.4.4 Információszolgáltatási igazgató 
Szakmai feladatai: 

 
a.) Koordinálja és felügyeli 

• az igazgatóságán folyó tájékoztató és ügyfélszolgálati munkát, 
• a nemzeti könyvtár dokumentumainak szakszerű raktározását, 
• a dokumentumokkal kapcsolatos kötészeti és restauráló tevékenységet, 
• az országos lelőhely-koordinációval és –tájékoztatással, valamint 

dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, 
• a törzsgyűjteményből származó dokumentumok kölcsönadásának szabályszerűsé-

gét. 
b.) Elkészíti és frissíti az OSZK olvasószolgálati szabályzatát. 
c.) Részt vesz az országos központi katalógusokkal kapcsolatos feladatokban. 

3.1.4.5 Különgyűjteményi igazgató 
Szakmai feladatai: 

 
a.) Koordinálja és felügyeli 

• az igazgatóságán folyó tájékoztató munkát, 
• a különgyűjteményekből származó dokumentumok kölcsönadásának szabályszerű-

ségét, 
• az MKDNY adatbázis intézményen belüli karbantartását. 

b.) Részt vesz a kurrens és retrospektív nemzeti bibliográfia rendszerének hatékony mű-
ködtetésében. 

3.1.4.6 Tudományos igazgató 
Szakmai feladatai: 

 
a.) Kialakítja az OSZK tudományos stratégiáját. 
b.) Koordinálja, fejleszti és szakmailag felügyeli 

• a nemzeti könyvtár egészében folyó tudományos kutatómunkát, 
• az OSZK hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerét, 
• az intézmény nagykiállításait és konferenciáit, 
• a nemzeti könyvtárban folyó tudományos munka szponzori hátterének szervezését, 

c.) Összeállítja az OSZK éves kiadványtervét, folyamatos kapcsolatot tart a kiadókkal. 
d.) Részt vesz a retrospektív nemzeti bibliográfia rendszerének hatékony működtetésében. 

3.1.4.7 E-szolgáltatási igazgató 
Szakmai feladatai: 

 
a.) Kialakítja az OSZK e-szolgáltatási, digitalizációs és infokommunikációs stratégiáját. 
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b.) Koordinálja, fejleszti és felügyeli 
• az elektronikus dokumentumok kezelésére és a digitális gyűjtemény építésére irá-

nyuló programot, 
• az OSZK digitális gyűjteményének egységes kezelésével, karbantartásával és szolgál-

tatásával kapcsolatos feladatokat, 
• az OSZK internet és intranet oldalának naprakész működtetését, 
• a nemzeti könyvtár egységes belső és külső e-szolgáltatási rendszereinek és szolgál-

tatási környezetének kialakítását, a szolgáltatások folyamatos működésének biztosí-
tását. 

3.1.4.8 Könyvtári Intézet igazgató 
Szakmai feladatai: 
 
a.) Meghatározza az Intézet – a szakmai közösség véleményét is figyelembe vevő –

stratégiáját, feladatait, fő célkitűzéseit. 
b.) Koordinálja és ellenőrzi a KI koncepcióját, beszámolóit. 
c.) Képviseli az Intézetet, kutatási és együttműködési szerződéseket köt, valamint biztosítja 

azok teljesítését. 
d.) Részt vesz a NEFMI könyvtári stratégiájának megvalósításában és a NEFMI Könyvtári 

Osztálya által meghatározott feladatok végzésében. 
e.) Kapcsolatot tart a NEFMI Könyvtári Osztályával. 

3.1.5 Gazdasági igazgatóhelyettes 
3.1.5.1 A gazdasági igazgatóhelyettes jogállása 
A gazdasági igazgatóhelyettest a főigazgató határozott időre bízza meg (szükség esetén ne-
vezi ki és menti fel). 

3.1.5.2 A gazdasági igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre 
A gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) közvetlen helyetteseként, annak távol-
létében a munkaköri leírása szerinti, illetve az alábbi kiemelt feladatokat látja el: 

 
a.) Előkészíti és előterjeszti az intézményi szintű költségvetést és költségvetési beszámo-

lót. 
b.) Betartja és betartatja az előirányzatokat és a gazdálkodási kereteket; kialakítja és mű-

ködteti a bevételi előírás és a kötelezettségvállalás nyilvántartását. 
c.) Meghozza a hatáskörébe tartozó operatív gazdasági intézkedéseket. 
d.) Határidőre elkészíti, benyújtja és elfogadtatja az éves pénzügyi beszámolót a felügyele-

ti szerv felé. 
 
A gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzési, pénzügyi érvényesítői jogkörét a mindenkor ha-
tályos főigazgatói utasítás tartalmazza. 
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A gazdasági igazgatóhelyettes, mint vezető a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklete értelmében főosztályvezető-helyettes besorolású. 
 
A gazdasági igazgatóhelyettes a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles. 

3.1.6 Osztályvezetők 
3.1.6.1 Az osztályvezetők jogállása 
Az osztályvezetőket a szakmai igazgatók javaslatára – vezetői megbízással – a főigazgató ne-
vezi ki, határozott időre. 
 
A Könyvtári Intézet osztályvezetői a Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000 (III. 24.) 
NKÖM rendelet alapján főosztályvezetői besorolással végzik feladatukat. 

3.1.6.2 Az osztályvezetők feladat- és hatásköre 
Az osztályvezetők: 
 
a.) Az osztályvezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak a vezetőiktől kapott utasí-

tások, a jogszabályok és az SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével – önálló felelős-
séggel – irányítják és szervezik, illetve ellenőrzik a vezetésük alatt álló osztály tevé-
kenységét. 

b.) Szakmai feladataik elvégzésén túl ellátják az osztályuk adminisztratív teendőivel kap-
csolatos feladatokat. 

c.) A rendszeresen tartott osztályértekezleten tájékoztatják a munkatársakat az osztályve-
zetői értekezleten elhangzott információkról. 

d.) Szakmai kompetenciájuknak megfelelően - szakmai igazgatójuk tudtával - képviselik 
osztályukat a belső és külső kapcsolattartásban. 

e.) Összesítik osztályuk statisztikai adatait. 
f.) Részt vesznek a belső szabályzatok, munkatervek, beszámolók kidolgozásában. 
g.) Biztosítják az OSZK külső és belső honlapján az osztályuk felelősségi körébe tartozó 

oldalak tartalmi szerkesztését és folyamatos gondozását. 

3.2 Beosztott munkatársak 
A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az Országos Széchényi könyvtár alkalmazottai 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehaj-
tásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 
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A beosztott munkatársak: 
 
a.) A munkakörükbe tartozó és a munkaköri leírásukban meghatározott feladataikat leg-

jobb képességeik szerint, a tőlük elvárható szakértelemmel és gondossággal kötelesek 
ellátni. 

b.) Munkájukat a munkakörükre megállapított munkaköri leírásban foglalt leírások alapján 
kötelesek végezni. A munkaköri leírásban foglaltakon felül a dolgozók kötelesek vezető-
ik utasítására egyéb, eseti feladatok ellátásában közreműködni. Munkájuk során be kell 
tartaniuk az SZMSZ és a munkakörükre vonatkozó belső szabályzatok előírásait, vala-
mint az OSZK-n belüli egyéb utasításokat. 

c.) A felettesük által feladatkörükbe utalt ügyek ellátásáért önálló felelősséget viselnek. A 
kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabály-
ok és az ügyviteli szabályok ismeretében és azok megtartásával végzik. 

d.) Munkájuk eredményessége érdekében feladataikat azok tényleges befejezéséig figye-
lemmel kell kísérniük, jogosultak és kötelesek – a munkakörüknek, illetve hatáskörük-
nek megfelelő kapcsolatok keretében – egyeztetéseket kezdeményezni, illetve felette-
seikhez feljegyzéssel fordulni; több szervezeti egységet érintő feladatok ellátása során 
az illetékes szervezeti egységekkel együttműködni, egyetértésüket, illetve jóváhagyá-
sukat beszerezni. 

e.) Kötelesek az OSZK tulajdonát megóvni, a leltári felelősséggel átvett vagyontárgyakat a 
vonatkozó szabályzat előírásainak megfelelően kezelni, a káreseteket megelőzni és el-
hárításuk érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, a káresemény bekövetke-
zését haladéktalanul jelezni. 

3.2.1 Könyvtáros szakmai munkatársak 
� A főkönyvtáros és a könyvtáros feladata a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás, a közgyűj-

teményi, tudományos és közművelődési feladatok ellátása, valamint szaktájékoztatás, az 
ügyfélszolgálattal és az olvasói tájékoztatással kapcsolatos teendők ellátása; formai és 
tartalmi feldolgozás, katalogizálás, bibliográfiák összeállítása. 

� A tudományos kutató feladata szakterületén alap- és alkalmazott kutatások végzése, 
valamint részvétel a gyarapítási, tájékoztatási, bibliográfiai feladatok ellátásában. 

� A könyvtári szakinformatikus és informatikus biztosítja a könyvtárak együttműködésén 
alapuló munkafolyamatok, rendszerek megszervezését, a számítógépes rendszerek fo-
lyamatos és biztonságos működését, részt vesz a különböző könyvtári programok to-
vábbfejlesztésében, valamint a könyvtári dokumentumok digitalizálásában. 

� A segédkönyvtáros (emelt szintű szakképesítéssel) az okleveles könyvtáros ellenőrzése 
és jóváhagyása mellett ellátja a nagykönyvtárak kvalifikált részfeladatait. 

� Az adatrögzítő feladata a fenti programokhoz az adatbevitel biztosítása. 
� A könyvtáros asszisztens az okleveles könyvtáros irányítása mellett segíti a könyvtári 

tevékenység legkülönbözőbb munkaterületein felmerülő könyvtárkezelési és könyvtár-
technikai feladatokat. 

� A raktáros a könyvtári állomány tárolásával kapcsolatos teendőket végzi. 
� A könyvtári restaurátor és a könyvkötő az állomány védelmével kapcsolatos feladatkö-

röket lát el. 
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3.2.2 Egyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott beosztott mun-
katársak 

� A gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott és ügyintéző biztosítja az OSZK gazda-
sági, műszaki, ügyviteli feladatainak folyamatos ellátását. 

� Az ügyviteli alkalmazott ellátja az adott szervezeti egység adminisztratív és egyéb iroda-
technikai feladatait. 

� A kulturális menedzser biztosítja a kiállítások, kulturális rendezvények tárgyi és anyagi 
feltételeit, illetőleg ellátja az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokat; ápolja a közön-
ségkapcsolatokat. 

� A biztonsági szakreferens megszervezi az OSZK és az OSZK-ban található műkincsek biz-
tonságos védelmét, ezzel összefüggésben irányítja és koordinálja a rendészeti, tűz- és 
munkavédelmi feladatokat. 

� A műszaki, fenntartási, üzemviteli szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott ellát-
ja az OSZK üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 
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4. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
SZERVEZETE 

 
 
Az OSZK felépítésének szervezeti ábráját a jelen SZMSZ 7. Mellékletek fejezete tartalmazza. 

4.1 Főigazgatóság 
4.1.1 A főigazgató közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti 

egységek 
� Jogi és Igazgatási Osztály 
� Humán Erőforrás és Kompetenciafejlesztési Osztály 
� Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya 
� Belső Ellenőrzés 
� Biztonsági Osztály 
� Projektvezetők 

4.1.1.1 Jogi és Igazgatási Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Jogi (munkajogi, szerzői jogi, közbeszerzési stb.) állásfoglalásokat, iránymutatásokat ké-

szít. 
b.) Felügyeli az OSZK szerződéskötéseit. 
c.) Koordinálja az OSZK közbeszerzési eljárásait, gondoskodik az eljárások lebonyolításáról, 

kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárást támogató külső szakmai céggel. 
d.) Figyeli a jogszabályváltozásokat, és jelzi az érintett területeknek. 
e.) Kapcsolatot tart az OSZK-t peres és szabálysértési ügyekben képviselő, szakmai tanács-

adást nyújtó jogi céggel. 
f.) Hitelesíti az OSZK birtokában lévő dokumentumokról készült másolatokat. 
g.) Elkészíti és jóváhagyás után közzéteszi a vezetői értekezletek jegyzőkönyveit. 
h.) Kidolgozza az iratkezelési feladatok ellátásával kapcsolatos folyamatokat, és javaslatot 

tesz ezen folyamatok tekintetében belső szabályozók kiadására. 
i.) Ellátja a hagyományos és elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos iratkezelési fel-

adatokat, irányítja, felügyeli és ellenőrzi az OSZK iratkezelési tevékenységét, gondozza a 
központi irattárat, valamint a rendelkezésére álló feltételeknek megfelelően digitalizál-
tatja a beérkező hivatalos iratokat. 

j.) Előkészíti, koordinálja és kiadja a belső szabályzatokat, ellátja a szabályzatok aktualizálá-
sát, valamint a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
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k.) Vezeti az OSZK bélyegző-nyilvántartását, koordinálja a megrendeléseket. 
l.) Ellátja az intézményvezetéssel kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
m.) Karbantartja és közzéteszi az OSZK közérdekű adatait. 
n.) Szervezi és támogatja a munkahelyi orvos munkáját. 
o.) Felügyeli és működteti a postázás folyamatát, kezeli az OSZK központi elektronikus pos-

tafiókját. 
p.) Figyelemmel kíséri az OSZK tevékenységéhez kapcsolódó pályázatok kiírását, döntés 

esetén koordinálja a pályázatok előkészítését. 
q.) Elvégzi a pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat. 
r.) Koordinálja az intézményi beszámolók, munkatervek, statisztikák határidőre történő 

elkészítését. 

4.1.1.2 Humán Erőforrás és Kompetenciafejlesztési Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Elkészíti az OSZK rövid és hosszú távú humánstratégiáját. 
b.) Elkészíti a humánpolitikai tevékenységgel kapcsolatos koncepciót, valamint a humánpo-

litikai feladatokra vonatkozó belső szabályzatokat és tájékoztatókat, figyelemmel kíséri a 
végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokat, javaslatot tesz a működést javító változtatá-
sokra. 

c.) Előkészíti és végrehajtja a főigazgató személyzetpolitikai döntéseit. 
d.) Gyűjti, elemzi és karbantartja az intézményben történő egyéni munkavégzéshez kapcso-

lódó információkat. 
e.) Részt vesz a személyügyi nyilvántartás humánpolitikát érintő részének kezelésében. 
f.) Közreműködik az optimális intézményi létszámkeret meghatározásában és a szervezeti 

egységenkénti célszerű létszámszint kialakításában. 
g.) Segítséget nyújt a karriertervezés, utódlástervezés, valamint a pályaút lezárásának fo-

lyamatában. 
h.) Felméri, elemzi és értékeli a munkaköri követelményeket a humán erőforrások optimális 

felhasználásának céljával, közreműködik a munkakörök meghatározásában. 
i.) Segítséget nyújt a munkaköri leírások elkészítésében a szervezeti hatékonyság megvaló-

sítása céljából. 
j.) Kezeli és nyilvántartja a minősítéseket, munkaköri leírásokat. 
k.) Szakmai támogatást nyújt a vezetők részére a megfelelő munkaerő megkeresésében, 

kiválasztásában, beillesztésében. 
l.) Elkészíti és továbbítja a pályázatokat, álláshirdetéseket. 
m.) Részt vesz a szervezeti célok megvalósítását célzó teljesítményértékelési rendszer kiala-

kításában, módszerének megvalósításában és működtetésében, illetve az azon alapuló 
jövedelempolitika kialakításában. 

n.) Ellátja a kitüntetési javaslatokkal, felterjesztésekkel, címek adományozásával kapcsola-
tos teendőket. 

o.) Képviseli a munkáltatói célkitűzéseket az érdekképviseleti egyeztetések, a kollektív szer-
ződések előkészítése és a vitás kérdések rendezése során. 

p.) Az OSZK igényeivel összhangban kezdeményezi, támogatja és megvalósítja a közalkal-
mazottak tervszerű képzését, átképzését, fejlesztését, valamint elősegíti az élethosszig 
tartó tanulási kultúra kialakítását. 
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q.) Kialakítja és karbantartja az OSZK kompetencia adatbázisát az aktualizált munkaköri le-
írások és egyéb, belső szabályzatokban leírt adatok, információk alapján. 

4.1.1.3 Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Elkészíti, előterjeszti és végrehajtja az OSZK küldetéséhez, jövőképéhez, stratégiájához 

és értékeihez igazodó kommunikációs stratégiát. 
b.) Kezdeményezi és teljes körűen szervezi az intézmény országos és nemzetközi szintű 

kommunikációját, marketingjét, közönségkapcsolatát. 
c.) Gyűjti, adatbázisba szervezi és archiválja a könyvtárra vonatkozó sajtó- és médiapubliká-

ciókat. 
d.) Szervezi és irányítja az OSZK médiakommunikációját, kezdeményezi az intézményről 

szóló sajtómegjelenéseket. 
e.) Kapcsolatot tart az újságírókkal és a média más képviselőivel, a kormányzat és a szolgál-

tatók kommunikációval megbízott szervezeteivel és azok vezetőivel. 
f.) Folyamatos sajtó- és médiafigyelést végez, értesíti az érdekelteket a megjelenésről, a 

megjelent cikkeket, riportokat, híradásokat elemzi, ezek alapján médiaanalízist végez. 
g.) Folyamatosan méri, követi és elemzi az OSZK ismertségét és elismertségét, javaslatot 

tesz a szükséges változtatásokra. 
h.) Ellátja az intézmény széles értelemben vett kulturális-közművelődési feladatait, vala-

mint a kulturális kapcsolatok körébe tartozó ügyintézést. 
i.) Elősegíti az intézmény külső és belső kommunikációját, érvényesíti a kommunikációs 

szempontokat. 
j.) Javaslatot tesz a kommunikációs feladatokkal összefüggő belső szabályozások kiadására. 
k.) Népszerűsíti a nemzeti könyvtár megjelent kiadványait. 
l.) Biztosítja az intézmény korszerű és egységes vizuális megjelenését, elkészíti és gondozza 

az intézmény Arculati Kézikönyvét. 
m.) Megtervezteti és elkészítteti a könyvtár használóit informáló, az intézmény korszerű és 

egységes vizuális megjelenéséhez igazodó eligazító feliratokat, plakátokat, prospektuso-
kat. 

n.) Beszerzi az OSZK arculatának és a felhasználás szempontjainak megfelelő reklámaján-
déktárgyakat. 

o.) Közreműködik az OSZK éves kiállítási tervének összeállításában; teljes körűen szervezi a 
Könyvtár nagy kiállításait, részt vesz a kamara-kiállítások szervezésében és kivitelezé-
sében. 

p.) Intézi az OSZK gyűjteményéből külföldi kiállításokra kölcsönzendő műtárgyak kiviteli 
engedélyével kapcsolatos ügyeket. 

q.) Intézi a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos ügyeket. 
r.) Nyilvántartja az OSZK bel- és külföldi szervezeti tagságait, ellátja a tagdíjakkal kapcsola-

tos adminisztratív teendőket. 
s.) Könyvtári vezetéseket tart és bemutatókat rendez, külső és belső szakmai és protokollá-

ris rendezvényeket (könyvbemutatók, előadások, konferenciák és egyéb rendezvények) 
szervez. 
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4.1.1.4 Belső Ellenőrzés 
A belső ellenőr a tevékenységét közvetlenül a főigazgatónak alárendelve végzi. A belső el-
lenőrzés rendszerét a vonatkozó jogszabályok és rendeletek, módszertani útmutatók (ame-
lyek összhangban állnak az Európai Unió irányelveivel), nemzetközi belső ellenőrzésre vonat-
kozó standardok, valamint a mindenkor hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv határozza meg. 
 
A függetlenített belső ellenőr a jogszabályok, valamint a főigazgatói utasítás alapján, éves 
jóváhagyott munkaterv szerint látja el feladatát, beleértve az eseti megbízások alapján tör-
ténő vizsgálatokat is. 
 
A belső ellenőr ellenőrzési hatóköre kiterjed mind a jogszabályok, illetve a könyvtár által ki-
adott szabályzatok, irányelvek és eljárások pontos betartásának ellenőrzésére, mind a költ-
ségvetési bevételek és kiadások, valamint a könyvtár tevékenysége gazdaságosságának, ha-
tékonyságának és eredményességének vizsgálatára az államháztartási gazdálkodás átlátha-
tósága érdekében. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét nö-
velje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléle-
tű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kocká-
zatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
 
A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, 
hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlá-
sokat fogalmaz meg a főigazgató részére, s jelentéseit közvetlenül a főigazgatónak küldi meg. 
 
A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel 
és nem lehet az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása az OSZK sza-
bályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába csak tanácsadási, véleményezési 
jelleggel történhet. 
 
A belső ellenőr a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles. 
 
A belső ellenőr feladatai: 
 
a.) Feladatainak ellátása keretében információkat gyűjt, elemzéseket, értékeléseket készít a 

főigazgató számára az OSZK működése gazdaságosságának, eredményességének, haté-
konyságának növelése és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
rendszerek javítása, fejlesztése érdekében, továbbá ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz 
meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. 

b.) Ellenőrző tevékenysége során az adott ellenőrzés lezárásakor összeállítja a megállapítá-
sait, következtetéseit és indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételére irányu-
ló javaslatait tartalmazó ellenőrzési jelentést. 

c.) Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
d.) Ellenőrző tevékenysége során rendszeresen – intézkedésre alkalmas időben és módon – 

információt nyújt a gazdasági feladatok végrehajtásáról, a szervezeti egységek működé-
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sének helyességéről, a gazdaságosság, hatékonyság és a takarékosság követelményeinek 
érvényesítéséről, a munkafegyelmi követelmények megvalósulásáról. 

e.) Gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzé-
séről, az adatok és dokumentumok biztonságos tárolásáról. 

f.) Elkészíti az éves ellenőrzési tervet, és tájékoztatja a főigazgatót annak megvalósulásáról. 
g.) Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a szervezet és a belső folyamatok működését. 

4.1.1.5 Biztonsági Osztály 
Tevékenységét a főigazgatónak közvetlenül alárendelve, utasításai alapján, a hatályos jog-
szabályok figyelembe vételével végzi. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Megszervezi az intézmény kezelésében lévő kulturális javak, valamint az épület bizton-

ságos őrzését. 
b.) Az intézmény szakmai vezetésével egyeztetve elkészíti a fegyveres biztonsági őrséggel 

védett objektumok részletes őrzésvédelmi tervét. 
c.) Szervezi az intézmény vagyonvédelmi feladatait és koordinálja a szervezeti egységek 

közötti ilyen célú együttműködést. 
d.) Megszervezi a műtárgyszállítás biztonságos menetét. 
e.) Kapcsolatot tart az intézmény védelmét ellátó fegyveres biztonsági őrséget működtető 

szervezet vezetőségével. 
f.) Figyelemmel kíséri az intézmény és az intézmény védelmét ellátó szervezet között 

„Együttműködési Megállapodás” keretében rögzített őrzésvédelmi feladatok végrehaj-
tását. 

g.) Felügyeli a fegyveres biztonsági őrség tevékenységét. 
h.) Ellátja és ellenőrzi az intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és pol-

gári védelmi feladatait. Szakmailag ellenőrzi és felügyeli a biztonsági feladatokat ellátó 
személyek (fegyveres őrség, a portaszolgálat és a teremfelügyelők) munkáját. 

i.) Szervezi a kötelező tűz- és munkavédelmi oktatást. 
j.) Felelős az épület- és vagyonvédelmi célokat szolgáló biztonságtechnikai berendezések 

üzembiztonságáért. Ellenőrzi a megelőző karbantartások, illetve hibaelhárítások végre-
hajtását. 

k.) A biztonságtechnikai berendezések üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében egyez-
tet a gazdasági igazgatóval és az üzemeltetési osztályvezetővel. 

l.) Közreműködik az újonnan telepített biztonságtechnikai berendezések átvételében. 
m.) Szervezi az időszakos kiállítások biztonságos működtetéséhez szükséges technikai és 

élőerős kiegészítő védelmet. 
n.) Kapcsolatot tart az intézmény és a helyi rendészeti, valamint az állami biztonsági szervek 

között. 
o.) Irányítja és ellenőrzi a porta, a ruhatári és teremőri szolgálat tevékenységét. 
p.) Ellenőrzi az intézmény kulcsfelvételi, be- és kiléptetési rendjének betartását. 
q.) Elkészíti a munkatársak havi mozgásjelentését és továbbítja a szervezeti egységek veze-

tőinek. 
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4.1.1.6 Projektigazgató 
Meghatározott, időszakos feladatok ellátására, projektekhez kapcsolódóan, a főigazgató köz-
vetlen irányítása alatt, szervezeti struktúrába nem tartozó, ideiglenes jelleggel működő szer-
vezeti egységek is létesíthetők. 
 
A projekt programvezetőből és tagokból áll. A projektigazgató egy szakmai program elindítá-
sáért, pályázatának elkészítéséért, a program koordinálásáért annak lezárásáig felelős, ideig-
lenesen, konkrét célra megbízott vezető. A projekt tagjai az érintett szervezeti egységek ve-
zetői és/vagy érdemi munkatársai. A szervezetből a projekttagok közvetlenül a projekthez 
rendelődnek. A projektigazgató teljes körű döntési jogkörrel és felelősséggel rendelkezik az 
idő-költség-erőforrás keretről. A projekttagok egyedül a projektigazgatónak tartoznak be-
számolási és jelentési kötelezettséggel. 
 
A projektigazgatót és a projekt tagjait a főigazgató nevezi ki a programban érintett igazga-
tókkal egyetértésben. Minden programhoz alapító dokumentumnak kell tartoznia, amelynek 
kötelezően tartalmaznia kell a program célját, a program által megvalósítandó feladatokat, a 
felelősségi és feladatköröket, a döntési mechanizmust, a program működési rendjét, a határ-
időket, valamint szükség szerint az alkalmazott módszertant, a kockázatkezelési és a kom-
munikációs tervet. 
 
A projektigazgató feladatai: 
 
a.) Felelős a projektcélok megvalósulásáért. 
b.) Megtervezi a projekt menetét, gondoskodik az érdekeltek, felhasználók bevonásáról, 

igényeik megismeréséről. 
c.) Irányítja és összefogja a projektet, gondoskodik a projektdokumentumok elkészítéséről. 
d.) Irányítja az erőforrásokat, nyomon követi a munkavégzést, ellenőrzi az előrehaladás 

menetét, az ütemterv és erőforrás-terv betartását, a minőségbiztosítás módszerét. 
e.) Biztosítja a különböző résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak 

érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. 
f.) Rendszeresen beszámol a főigazgatónak a projekt előrehaladásáról, eredményeiről, 

problémáiról a projekt alapító okiratában meghatározott feltételek szerint. 

4.2 Gyűjteményszervezési Igazgatóság 
4.2.1 A Gyűjteményszervezési Igazgatóság feladatai 
a.) Kurrens és retrospektív módon fejleszti az OSZK gyűjteményeit az érvényes Gyűjtőköri 

Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 
b.) Felel a Gyűjtőköri Szabályzat alakításáért, korszerűsítéséért és következetes alkalmazá-

sáért. 
c.) Begyűjti és elosztja a hazai sajtótermékek kötelespéldányait. 
d.) Felel az országos könyvstatisztikai adatfelvételért. 
e.) Működteti a nemzetközi kiadványazonosító számozás országos rendszerét. 
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f.) Állomány-nyilvántartást vezet az OSZK törzsgyűjteményébe kerülő dokumentumokról. 
g.) Végzi az állományapasztással kapcsolatos feladatokat az OSZK teljes állományára kiter-

jedően. 
h.) Felel a törzsgyűjteménybe tartozó nyomtatott és elektronikus dokumentumok formai 

és tartalmi feltárásáért. 
i.) Felel a törzsgyűjteménybe tartozó hazai nyomtatott és elektronikus dokumentumok 

kurrens bibliográfiai számbavételéért a Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) rendszeré-
ben. 

j.) Rekatalogizálja, illetve a retrospektív nemzeti bibliográfia számára feldolgozza az arra 
kijelölt törzsgyűjteményi állományrészeket. 

k.) Analitikus bibliográfiai feldolgozást végez, különös tekintettel a humán tudományi cik-
kek és tanulmányok területére, konzorciális együttműködést alakít ki e téren más köz-
gyűjteményekkel, kiadókkal és szerkesztőségekkel; koordinálja az adatbázis konzorci-
umi formában való építését. 

l.) Részt vesz a hazai könyvtári és dokumentációs szabályzatok és szabványok kidolgozá-
sában, véleményezésében és nemzeti könyvtári alkalmazásában. 

m.) A korszerű belső és külső szolgáltatások megvalósítása érdekében részt vesz a belső 
munkafolyamatok integrált számítógépes rendszerének létrehozásában és működteté-
sében. 

n.) Elvégzi az időszaki kiadványok központi katalógusának bibliográfiai karbantartását. 

4.2.2 A Gyűjteményszervezési Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
� Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály 
� Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály 
� Kurrens Feldolgozó Osztály 
� Retrospektív Feldolgozó Osztály 
� Analitikus Feldolgozó Osztály 

4.2.2.1 Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály 
Az osztály végzi a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szó-
ló hatályos jogszabályokban foglalt tennivalókat a tudományos célú kötelespéldányok könyv-
tári gyűjtése és megőrzésének biztosítása érdekében. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Az egyes sajtótermékekből összegyűjti a jogszabályban meghatározott számú köteles-

példányt. 
b.) Nyilvántartást vezet a beszolgáltatott kötelespéldányokról és elosztásukról. 
c.) Átadja az OSZK gyűjteményei számára az előírt számú kötelespéldányt. 
d.) A kötelespéldány-válogató joggal rendelkező könyvtárak számára biztosítja a beérkező köteles-

példányok megtekintését, valamint szétosztja a fennmaradó kötelespéldányokat a könyvtárak 
gyűjtőköreinek megfelelően. 

e.) Megteszi a szükséges intézkedéseket a szolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfe-
lelő teljesítése esetén (reklamálás, a mulasztás szankcionálásának kezdeményezése). 
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f.) Kiadja a kiadók, jogi és magánszemélyek számára a pályázatokhoz szükséges – köteles-
példányok beszolgáltatásának teljesítéséről szóló – igazolásokat. 

g.) Külön főhatósági intézkedés alapján végzi az országos könyvstatisztikai adatfelvételt. 
h.) Végzi az ISBN- és az ISMN-számadási, -ellenőrzési és -nyilvántartási tevékenységet, építi 

a kiadói adatbázist, rendszeresen megküldi az új és a változott kiadói adatokat és azono-
sítókat a nemzetközi ügynökségeknek. 

i.) Végzi az ISSN-számadási, -ellenőrzési és -nyilvántartási tevékenységet, feldolgozza a ha-
zai ISSN-nel ellátott időszaki kiadványokat az ISSN nemzetközi hálózat előírásai szerint, 
megküldi az új és a javított rekordokat az ISSN International Centre által gondozott nem-
zetközi adatbázis számára, kapcsolatot tart az ISSN Nemzetközi Központtal. 

4.2.2.2 Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály 
Az osztály végzi az OSZK gyűjteményeinek állományalakításával kapcsolatos teendőket, va-
lamint a törzsgyűjteménybe tartozó dokumentumok állomány-nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat. 
 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Az érvényben lévő Gyűjtőköri Szabályzat előírásainak megfelelően felel az OSZK törzs-

gyűjteményének kurrens és retrospektív gyarapításáért (vétel, csere, ajándék útján). 
b.) Az OSZK különgyűjteményeinek igényei alapján lebonyolítja és nyilvántartja a beszerzé-

seket; feldolgozásra irányítja (a kötelespéldányok kivételével) a különgyűjtemények 
gyűjtőkörébe tartozó, vétel, csere és ajándék útján beszerzett műveket. 

c.) Egységes dezideráta-nyilvántartást vezet az OSZK állományából hiányzó, beszerzendő 
hazai és külföldi hungarikumokról. 

d.) Beszerzi az OSZK törzsgyűjteményébe tartozó dokumentumokat (újabb kori – magyaror-
szági 1712-től, külföldi 1601-től – könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumen-
tumok), intézi a dokumentumbeszerzéssel kapcsolatos számlákat. 

e.) Részt vesz az állományapasztással kapcsolatos feladatok végzésében az OSZK teljes gyűj-
teményére vonatkozóan. 

f.) Ellátja a könyvtári dokumentumok külföldre vitelével, védettségével kapcsolatos, jog-
szabályban meghatározott szakmai feladatokat. 

g.) A rendelkezésre álló költségvetési előirányzat igénybevételével megküldi a kulturális 
egyezmények és intézményközi megállapodások szerint a külföldi partnereknek a szá-
mukra szükséges hazai kiadványokat. 

h.) Részt vesz a külföldi magyar, illetve a magyar érdekeltségű kulturális és tudományos 
intézmények, valamint a határon túli magyarok hazai dokumentumokkal való támogatá-
sában. 

i.) Fogadja, állományba veszi és a feldolgozási lánc állomásaira, illetve a tároló helyekre 
továbbítja a kötelespéldányként, valamint retrospektív gyarapítás útján beérkezett, 
törzsgyűjteményi dokumentumokat. 

j.) Egységes állomány-nyilvántartást vezet a törzsgyűjteménybe tartozó könyvek és elekt-
ronikus dokumentumok minden példányáról. 
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k.) Érkezteti az időszaki kiadványokat, elvégzi kötészeti kollacionálásukat és építi az időszaki 
kiadványok szolgálati adatbázisát, együttműködve a Kötelespéldány és Kiadványazonosító-
kezelő Osztállyal és az Információszolgáltatási Igazgatósággal. 

l.) Intézi az OSZK kezelésében lévő fölöspéldányok tervszerű hasznosítását, illetve felszá-
molását. 

4.2.2.3 Kurrens Feldolgozó Osztály 
Az osztály végzi az OSZK törzsgyűjteményébe tartozó dokumentumok katalóguscélú és kur-
rens nemzeti bibliográfiai feldolgozását, valamint gondozza az időszaki kiadványok központi kata-
lógusának bibliográfiai rekordjait. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Formailag és tartalmilag feltárja az OSZK integrált rendszerében a törzsgyűjteménybe 

tartozó, állományba vett dokumentumokat (könyvek, mikrofilmek, elektronikus és audi-
ovizuális dokumentumok, bármely hordozón megjelent új és megváltozott című időszaki 
kiadványok). 

b.) A feltárás keretében elvégzi a dokumentumok bibliográfiai adatainak minősítését, tar-
talmi osztályozását, adatbázisszintű feldolgozását az érvényben lévő szabványok, sza-
bályzatok, leírási, valamint szakozási és tárgyszavazási segédletek alkalmazásával. 

c.) Figyelemmel kíséri a Magyarországon megjelent időszaki kiadványok bibliográfiai adat-
változásait, rögzíti a megváltozott adatokat az adatbázisban („aktualizálás”). 

d.) A megfelelő szabályzat alapján feldolgozza a részcímes időszaki kiadványokat, mellékle-
teket és különszámokat az online katalógusban. 

e.) Részt vesz az OSZK integrált könyvtári rendszerének (adatbázisának) tartalmi gondozá-
sában (az indexek karbantartásában). 

f.) Részt vesz a magyar és hungarus személyekkel és testületekkel kapcsolatos besorolási 
rekordok készítésében. 

g.) Szerkeszti a könyvek és az időszaki kiadványok kurrens nemzeti bibliográfiáját, felügyeli 
annak elektronikus formában való közreadását. 

h.) Építi és karbantartja a folyóiratok központi katalógusát a hazai könyvtárak állományában lévő 
időszaki kiadványokról. Elkészíti az adatbázisban még nem szereplő új bibliográfiai rekordokat, 
valamint elvégzi a meglévő rekordok esetleges módosításait, egységesítését. 

i.) Gondozza az országosan használt tárgyi feltáró rendszereket (ETO, tezaurusz-köztaurusz). 

4.2.2.4 Retrospektív Feldolgozó Osztály 
Az osztály végzi a törzsgyűjtemény kijelölt részeinek katalóguscélú és retrospektív nemzeti 
bibliográfiai feldolgozását (rekatalogizálását). 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Elvégzi az OSZK integrált rendszerében az arra kijelölt állományrészek rekatalogizálását, 

valamint ennek keretében a dokumentumok hasonlítását, az újra állományba vett do-
kumentumok bibliográfiai adatainak minősítését, adatbázisszintű feldolgozását az ér-
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vényben lévő szabványok, szabályzatok, leírási, valamint szakozási és tárgyszavazási se-
gédletek alkalmazásával. 

b.) Kiszűri a rekatalogizálandó állományrészben található időszaki kiadványokat, javaslatot 
tesz átjelzetelésükre illetve kiiktatásukra; átadja az újra állományba vett időszaki kiad-
ványokat a Kurrens Feldolgozó Osztály periodika-csoportjának katalóguscélú feldolgo-
zásra. 

c.) Kiszűri és feldolgozásra vagy kiiktatásra átadja az illetékes különgyűjteménynek a 
rekatalogizálandó állományrészben talált különgyűjteményi  kiadványokat. 

d.) Az MNB gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokról nemzeti bibliográfiai igényű leírásokat 
készít, és részt vesz a könyvek retrospektív nemzeti bibliográfiájának szerkesztésében. 

e.) Részt vesz a magyar és hungarus személyekkel és testületekkel kapcsolatos besorolási 
rekordok készítésében. 

f.) Részt vesz az OSZK integrált könyvtári rendszerének (adatbázisának) tartalmi gondozá-
sában (az indexek karbantartásában). 

4.2.2.5 Analitikus Feldolgozó Osztály 
Az osztály a nemzetközi szabványokhoz és a korszerű információs rendszerek által támasz-
tott elvárásokhoz igazodva, az Információszolgáltatási Igazgatósággal és a (hazai és külföldi) 
partnerintézményekkel együttműködve megteremti a magyarországi és külföldi magyar vo-
natkozású – elsősorban humán- és társadalomtudományi – időszaki kiadványok, tanulmány-
kötetek és gyűjteményes művek hatékony analitikus (cikk- ill. tanulmányszintű) visszakeres-
hetőségének feltételeit. Elvégzi e munka koordinálását, és aktívan részt vesz az analitikus 
feltárásában. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Működteti a humántudományi cikkek és tanulmányok bibliográfiai adatbázisát építő 

konzorciumot; koordinálja az együttműködő szervezetek (hazai és határon túli könyvtá-
rak, bibliográfiai műhelyek, tudományos intézetek, egyetemi tanszékek, folyóirat szer-
kesztőségek) cikkbibliográfiai tevékenységét. 

b.) Biztosítja a feltárás szabványosságát, s ezáltal az informatikai rendszerek közötti együtt-
működés (interoperabilitás) feltételeit. 

c.) Szervezi és koordinálja az adatbázis gyűjtőkörébe tartozó, meglévő elektronikus és 
nyomtatott bibliográfiai források retrospektív konverzióját. 

d.) Végzi a magyarországi és külföldi magyar vonatkozású időszaki kiadványok és tanul-
mánykötetek cikkeinek, tanulmányainak kurrens és retrospektív feldolgozását; össze-
kapcsolja a cikkleírások rekordjait a vonatkozó távoli elérésű digitális tartalmakkal. 

e.) Meghatározott esetekben analitikus feldolgozást végez (pl. szépirodalmi antológiák ana-
litikus feltárása). 
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4.3 Információszolgáltatási Igazgatóság 
4.3.1 Az Információszolgáltatási Igazgatóság feladatai 
a) Egységes tájékoztató- és olvasószolgálati rendszer keretében tájékoztatást nyújt az OSZK 

használatáról, gyűjteményeiről, katalógusairól, adatbázisairól, szolgáltatásairól. 
b) Tájékoztatási tevékenységet és információs szolgáltatást végez és közvetít, kiemelten a 

magyar irodalomtudomány és a magyar történettudomány területén. 
c) Helybenhasználat formájában szolgáltatja az OSZK törzsgyűjteményébe tartozó doku-

mentumokat, működteti az olvasótermeket és a kézikönyvtárakat. 
d) Végzi az OSZK törzsgyűjteményébe tartozó dokumentumok (könyvek, időszaki kiad-

ványok, mikrofilmek, elektronikus dokumentumok) raktári nyilvántartását, tárolását, ál-
lományvédelmi gondozását. 

e) Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében a könyvek és az időszaki kiad-
ványok központi katalógusai, valamint adatbázisok révén tájékoztatást nyújt a külföldi 
dokumentumok hazai lelőhelyéről, továbbá a külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátás 
központi feladatának betöltésével közvetíti a hazai és a külföldi könyvtárak kéréseit il-
letve dokumentumait. 

f) Gondoskodik a szolgáltatást meghatározó szabályzatok elkészítéséről, frissítéséről, be-
tartásáról és betartatásáról. 

4.3.2 Az Információszolgáltatási Igazgatósághoz tartozó szervezeti egysé-
gek 

� Tájékoztató Osztály 
� Olvasó- és Ügyfélszolgálati Osztály 
� Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztály 
� Raktári Osztály 
� Restauráló és Kötészeti Osztály 

4.3.2.1 Tájékoztató Osztály 
Az osztály biztosítja az egységes tájékoztatószolgálati rendszer fenntartását. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Ellátja az OSZK központi tájékoztató és információs szolgálatát a felhasználói igények, 

illetve a könyvtár lehetőségei szerint, különös tekintettel a magyar irodalomtudomány 
és magyar történettudomány területére. 

b.) Katalógus- és forrástájékoztatást végez, kielégíti a szóbeli (személyes, telefon, chat) és 
írásbeli (levél, e-mail) referensz igényeket. 

c.) Lelőhely tájékoztatást, valamint bibliográfiai adat pontosítást nyújt a központi katalógu-
sok és egyéb adatbázisok segítségével. 

d.) Ellátja a törzsgyűjteményi olvasótermek tájékoztatói felügyeletét. 
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e.) Fejleszti, nyilvántartja, folyamatosan karbantartja és rendezi az olvasótermek kézikönyv-
tári anyagát, gondoskodik a sérült dokumentumok köttetésre/restaurálásra való előké-
szítéséről. 

f.) Egységes online tájékoztató szolgálatot működtet, moderálja a „Libinfo” országos online 
referensz szolgálathoz érkező kéréseket. 

g.) Tájékoztató segédletek, adattárak, információs kiadványok, továbbá a törzsgyűjteményt 
bemutató, illetve a visszakereső eszközök használatát segítő útmutatókat készít; fel-
használja és közvetíti más könyvtárak hasonló eszközeit. 

h.) Biztosítja a fogyatékkal élő felhasználói csoportok információ ellátását. 
i.) Az OSZK törzsgyűjteményi anyaga alapján, illetve a rendelkezésére álló információforrá-

sok segítségével megoldható külső (intézmények, vállalkozások stb.) megbízásokat telje-
sít térítés ellenében. 

j.) Részt vesz a felhasználói képzésben és oktatásban. 
k.) Közreműködik az OSZK és külső intézmények kiállításainak szakmai előkészítésében, a 

könyvtári propagandatevékenységben. 
l.) Koordinálja a mindenkori integrált könyvtári rendszer igazgatóságot érintő feladatait, 

közreműködik a kapcsolódó oktatási tevékenységben. 
m.) Együttműködést szervez más könyvtárakkal, információs szervezetekkel a nemzeti 

könyvtári szolgáltatási feladatok ellátása érdekében. 
n.) Információszolgáltatási statisztikákat készít. 

4.3.2.2 Olvasó- és Ügyfélszolgálati Osztály 
Biztosítja az egységes olvasószolgálati (dokumentumforgalmazási) és ügyfélszolgálati rend-
szer működését. 
 
Az osztály feladatai: 

 
a.) Helybenhasználat formájában kielégíti a törzsgyűjteménybe tartozó könyvekre, időszaki 

kiadványokra vonatkozó olvasói igényeket a dokumentumforgalmazási előírások figye-
lembevételével. 

b.) A törzsgyűjtemény vonatkozásában intézi a belső és külső (intézményi) kölcsönzést. 
c.) Részt vesz az igazgatóság munkáját érintő szabályzatok elkészítésében, frissítésében, 

felel a Dokumentumforgalmazási Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 
d.) Előkészíti a dokumentumokat reprográfiai és digitalizálási szolgáltatások céljaira. 
e.) Fenntartja és az E-szolgáltatási Igazgatósággal együttműködve tartalmilag fejleszti az 

olvasói professzionális munkaállomások (OPM) rendszerét, végzi a rendszerhez kapcso-
lódó adminisztrátori feladatokat. 

f.) Dokumentumszolgáltatást végez az olvasók számára az OSZK állományából gyorsmáso-
lat vagy digitális másolat formájában. 

g.) Intézi az olvasók beiratkozását, nyilvántartását, általános és könyvtárhasználati eligazí-
tását. 

h.) Beiratkozási, olvasóforgalmi statisztikákat készít. 
i.) Biztosítja a Központi Ügyfélszolgálat működését. 
j.) Árusítja az OSZK kiadványait és az állományából készített reprinteket, valamint a könyv-

tár működéséhez kapcsolódó ajándéktárgyakat. 
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4.3.2.3 Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztály 
Részt vesz a könyvtári dokumentumok országos lelőhely-nyilvántartásában az Országos Do-
kumentum-ellátási Rendszer megfelelő működése érdekében, kapcsolatot tart a különböző 
lelőhely-adatbázisok, közös katalógusok építésében részt vevő könyvtárakkal, valamint gon-
dozza a könyvek központi cédulakatalógusát. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Szervezi és koordinálja a MOKKA működését, szoros együttműködésben a feltöltésben 

részt vevő könyvtárakkal, kapcsolatot tart a fejlesztőkkel, szállítókkal, rendszeresen 
egyeztet a MOKKA Egyesülettel. 

b.) Menedzseli a MOKKA fejlesztését, az adatbázis és a honlap működtetését, karbantartá-
sát, együttműködve az E-szolgáltatási Igazgatósággal. 

c.) Elkészíti a MOKKA-val kapcsolatos statisztikákat, elemzéseket, beszámolókat. 
d.) Módszertani tanácsadást és konzultációkat szervez a résztvevő ODR könyvtárak számá-

ra. 
e.) Fenntartja és gondozza a könyvek központi cédulakatalógust (KC). 
f.) Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében ellátja a könyvtárközi dokumen-

tum-ellátás országos központi feladatait. 
g.) Lelőhely-tájékoztatást végez, továbbá bibliográfiai és egyéb információkat nyújt a 

könyvtárközi kölcsönzés és más felhasználók részére. 
h.) Kiadja és nyilvántartja a hazai könyvtárak központi katalógusokban használt lelőhelykód-

jait. 

4.3.2.4 Raktári Osztály 
Az osztály feladatai: 

 
a.) Végzi a törzsgyűjtemény állományába tartozó valamennyi dokumentum raktári nyilván-

tartását, tárolását és rendezését, a biztonsági előírások betartásával. 
b.) Közreműködik a törzsgyűjteményi dokumentumokra vonatkozó állományvédelmi szem-

pontok érvényesítésében, előkészíti a dokumentumokat kötésre, javításra, restaurálásra 
és digitalizálásra. 

c.) Forgalmazza a törzsgyűjteményi dokumentumokat az olvasószolgálati és a belső köl-
csönzési igényeknek megfelelően. 

d.) Gondozza és szolgáltatja a külső raktárakban tárolt anyagokat. 
e.) Gazdálkodik a raktári férőhelyekkel, beleértve a külső raktárakat is. 

4.3.2.5 Restauráló és Kötészeti Osztály 
Az osztály feladatai: 

 
a.) Közreműködik az OSZK állományának védelmét szolgáló könyvhigiéniai feladatok ellátá-

sában. 
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b.) Elvégzi a digitalizálásra és/vagy mikrofilmezésre kerülő dokumentumok előkészítő javí-
tását, restaurálását. 

c.) Gondoskodik az OSZK teljes állományában lévő dokumentumok állományvédelmi célú 
kötéséről, restaurálásáról, konzerválásáról, illetve tároló eszközbe helyezéséről. 

d.) Külső megrendelésre kötést, kötészeti jellegű munkát, valamint restaurálási szolgáltatá-
sokat végez. 

e.) Kiállításra történő kölcsönzés esetén állományvédelmi ajánlást és állapotleírást készít az 
OSZK dokumentumairól, előkészíti azokat a kiállításra, valamint igény esetén helyszínre 
kíséri és segítséget nyújt a tárlóba helyezésnél. 

f.) Központi jellegű restaurálási szolgáltatásokat végez. 
g.) Állományvédelmi tanácsadást nyújt az OSZK gyűjteményei és a magyar könyvtárak szá-

mára. 
h.) Kutató-fejlesztő munkát végez a könyvtári állományok megelőző védelme és helyreállí-

tása terén. 
i.) A restaurálást elősegítő anyagvizsgálatokat végez. 
j.) Oktató tevékenységet folytat a könyv- és papírrestaurátorok képzésében és továbbkép-

zésében, könyvtárosok állományvédelmi továbbképzésében, bel- és külföldi gyakorno-
kok továbbképzésében. 

k.) Tevékenyen részt vesz az OSZK Állományvédelmi Bizottságának munkájában. 

4.4 Különgyűjteményi Igazgatóság 
4.4.1 A Különgyűjteményi Igazgatóság feladatai 
Az Igazgatóság feladata, hogy a nemzeti könyvtár gyűjteményébe tartozó speciális dokumen-
tumokkal kapcsolatos feladatokat ellássa, biztosítsa azok beszerzését, feldolgozását, tárolá-
sát, hozzáférését. 
 
Az osztályok általános feladatai: 
 
a.) Kezdeményezik az egyes gyűjtemények gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok gyarapítá-

sát. 
b.) Részt vesznek a vételre vagy ajándékként felajánlott hagyatékok helyszíni felmérésében. 
c.) Részt vesznek a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kap-

csolatos munkákban (22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet). 
d.) Elvégzik az állományukba tartozó dokumentumok retrospektív és kurrens feldolgozását. 
e.) Szabványos és hiteles bibliográfiai leírásokat készítenek a kurrens és retrospektív Ma-

gyar Nemzeti Bibliográfia számára (zeneművek, kartográfiai dokumentumok, diafilmek, 
grafikai plakátok) a hazai megjelenésű, gyűjtőkörükbe tartozó dokumentumokról. 

f.) Kezdeményezik az osztályok gyűjtőkörébe tartozó, aukcióra bocsátott, védendő kulturá-
lis javak védési eljárását, részt vesznek a védett dokumentumok védettségi felülvizsgála-
tában. 

g.) Szakértői véleményt adnak az osztályok gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok kiviteli 
engedélyezéséhez. 

h.) Gyarapítják és gondozzák az olvasótermükben található kézikönyvtári állományt. 



Az Országos Széchényi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 ~ 40 ~ 

i.) Részt vesznek az OSZK digitalizálási programjában. 
j.) Kutatótermi olvasószolgálatot látnak el, szóbeli, írásbeli és elektronikus tájékoztatást 

nyújtanak. 
k.) Kielégítik az esetenkénti külső kölcsönzési igényeket, gondoskodnak a gyűjtőkörükbe 

tartozó dokumentumok szabályos kölcsönadásáról. 
l.) Ellátják a gyűjteménnyel kapcsolatos állományvédelmi és raktározási teendőket, elvég-

zik a kötelező állományrevíziókat. 
m.) Felelnek a különgyűjteményi dokumentumok védelméért, valamint kötésre, javításra, 

restaurálásra, digitalizálásra történő előkészítéséért. 
n.) Részt vesznek a kiállítások szakmai előkészítésében, együttműködve a Tudományos 

Igazgatósággal. 
o.) Közreműködnek a gyűjtemények szakmai körébe tartozó tematikus honlapok szerkesz-

tésében. 
p.) Együttműködnek és kapcsolatot tartanak hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel. 

4.4.2 A Különgyűjteményi Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
� Kézirattár 
� Régi Nyomtatványok Tára 
� Térképtár 
� Zeneműtár 
� Színháztörténeti Tár 
� Történeti Interjúk Tára 
� Plakát- és Kisnyomtatványtár 
� Diafilm- és Fotótár 

4.4.2.1 Kézirattár 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) Hungarika kéziratkatalógusok összeállítása, közzététele, kiadása. 

4.4.2.2 Régi Nyomtatványok Tára 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) A muzeális könyvtári dokumentumok központi nyilvántartása (MKDNY). 

4.4.2.3 Térképtár 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) ------ 
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4.4.2.4 Zeneműtár 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) Az E-szolgáltatási Igazgatóság felügyelete alatt működteti a hangstúdiót, illetve végzi az 

analóg hangfelvételek digitalizálását. 

4.4.2.5 Színháztörténeti Tár 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) ------ 

4.4.2.6 Történeti Interjúk Tára 
A Történeti Interjúk Tára az OSZK önálló névhasználatra jogosult szervezeti egysége (OSZK–
INTERJÚTÁR). 
 
Tevékenységét a Tár az általános szabályokkal összhangban az OSZK költségvetésének kere-
tében végzi. A működéséhez szükséges anyagi fedezetet saját tevékenysége révén (filmkészí-
tés, bérmunka, szolgáltatás), illetve különböző külső alapítványi – és egyéb – támogatások-
ból egészíti ki. 
 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) Történeti értékű videó-emlékiratokat készít és gyűjt hazai és határainkon kívül élő jeles 

magyar személyiségekről, akik beszámolóikkal hozzájárulnak legújabb kori történelmünk 
pontosabb megismeréséhez. 

b.) Rendszerezi és kutatásra előkészíti a videó-emlékiratokat, tárolja a felvételeket. 
c.) Elkészíti a meglévő kép-hang interjúk szövegleírását, lektorálását, kutatókazetta készítését. 
d.) Nyilvántartja és archiválja a Magyar Országgyűlés üléseiről készített videó-

dokumentumokat. 
e.) Gyarapítja, feldolgozza és az E-szolgáltatási Igazgatósággal együttműködve digitalizálja 

mozgóképkincs-gyűjteményét, fejleszti Jelenkor-történeti adattárát. 
f.) Kutatóanyagokat készít, állománygyarapítási célú kapcsolatot tart a filmarchiváló és 

filmkészítő műhelyekkel. 
g.) Feldolgozza az RFE, Kossuth-, Szabad Kossuth Rádió, BBC adásait, öt országos televízió fő 

műsoridőben kötelezően sugárzott híradóit, valamint a kép-hang interjúkat. 
h.) Videofelvételt készít az OSZK egyes rendezvényeiről, kiállítási videó-installációkat állít össze. 

4.4.2.7 Plakát-és Kisnyomtatványtár 
Az osztály speciális feladatai: 
 

a.) ------ 
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4.4.2.8 Diafilm- és Fotótár 
Az osztály speciális feladatai: 
 
a.) Az OSZK-történeti fotógyűjtemény kezelése. 

4.5 Tudományos Igazgatóság 
4.5.1 A Tudományos Igazgatóság feladatai 
Az igazgatóság feladata az OSZK egészére vonatkozóan a szervezett tudományos kutatás 
általános felügyelete a főbb kutatási irányoknak és az OSZK tudományos tervének megfele-
lően, részvétel a retrospektív nemzeti bibliográfia teljessé tételének célját szolgáló adatgyűj-
tésben – összhangban a könyv- és sajtótörténeti kutatásokkal –, kodikológiai, könyv- és saj-
tótörténeti kutatások végzése, az ezzel kapcsolatos intézményi munkák összehangolása, az 
eredmények (publikációk, kiadványok, tudományos konferenciák, illetve nagykiállítások ré-
vén) folyamatos publikálása. A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár tevékenységének fel-
ügyelete (a Ciszterci renddel kötött megállapodás értelmében). A könyvtár bármely osztá-
lyán folyó tudományos tevékenység támogatása, a könyvtár könyvkiadási tervének összeállí-
tása és a kiadókkal való kapcsolattartás, a tudományos munka szponzori hátterének szerve-
zése. Feladata továbbá a kapcsolattartás az akadémiai intézetekkel és egyéb tudományos 
tevékenységet ellátó testületekkel, a nemzeti könyvtár külföldi szakmai kapcsolatainak koor-
dinálása.  

4.5.2 A Tudományos Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
� Tudományos Titkárság 
� Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya 
� Sajtótörténeti Kutatások Osztálya 
� MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 
� Reguly Antal Műemlékkönyvtár 

4.5.2.1 Tudományos Titkárság 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Szervezi a nemzeti könyvtár hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatait, végzi az ezzel 

kapcsolatos ügyintézői tevékenységet, valamint ellátja az ezzel összefüggő elvi döntés-
előkészítő feladatokat. 

b.) Szervezi és koordinálja az igazgatóság feladatkörébe tartozó tevékenységeket. 
c.) Ellátja a Tudományos Bizottság titkári feladatait. 
d.) Intézi az OSZK saját kiadásában, illetőleg más kiadók közreműködésével, megjelenő 

nyomdatermékekkel kapcsolatos kiadvány-szervezési és -szerkesztési tevékenységeket, 
valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív ügyeket. 
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e.) Kezeli a nemzeti könyvtár megjelent kiadványait, szervezi a bizományosok ellátását. 

4.5.2.2 Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Könyv- és művelődéstörténeti, valamint bibliográfiai kutatásokat végez a könyvek ese-

tében a kezdetektől 1920-ig terjedő időszakra vonatkozóan. 
b.) Építi a Clavis Typographorum Regionis Carpathicae 1473-1948. nyomdaadatbázist. 
c.) Közreműködik az osztály szakmai tevékenységi körébe tartozó tematikus honlapok szer-

kesztésében. 
d.) Részt vesz a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNY) nevű, központi 

adatbázis építésében. 
 
XV–XVIII. sz. könyv 
e.) Végzi a Régi Magyarországi Nyomtatványok című retrospektív nemzeti bibliográfia tu-

dományos igényű publikálását hagyományos és/vagy elektronikus formában. 
f.) Folyamatosan bővíti és gondozza az 1801 előtt megjelent személyi hungarika dokumen-

tumok bibliográfiáját. 
g.) Összeállítja és publikálja a Régi Magyarországi Szerzők 1701-1800 című adattárat. 
h.) Szakmailag felügyeli a magyarországi gyűjteményekben őrzött, 1601 előtt megjelente-

tett nyomtatványok feltáró munkálatait, és a gyűjteményenként katalógusköteteket 
publikál. 

 
XIX–XX. sz. könyv 
i.) Közreműködik az 1800 és 1920 között megjelent könyvek retrospektív nemzeti biblio-

gráfiai adatgyűjtésében az OSZK állományából hiányzó hungarikumok felkutatásával, a 
kutatási korszakhoz tartozó dokumentumok bibliográfiai adatainak teljessé tételében, 
(szerzők, szerkesztők, kiadók, nyomdák, stb. nevei, személy- és testületi nevek 
authority-kontrollja), együttműködésben a Retrospektív Feldolgozó Osztállyal. 

 
Művelődéstörténeti kutatások 
j.) Részt vesz, illetve koordinálja az OSZK részvételét a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 

létrehozásában, a kiadóval kötött szerződés alapján a nyomtatott kötetek anyagát adat-
bázisba szervezi és elérhetővé teszi a világhálón. 

4.5.2.3 Sajtótörténeti Kutatások Osztálya 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Sajtótörténeti, valamint bibliográfiai kutatásokat végez időszaki kiadványok esetében 

1705–1985 közötti időszakra vonatkozóan. 
b.) Közreműködik az osztály szakmai tevékenységi körébe tartozó tematikus honlapok szer-

kesztésében. 
c.) Szaktájékoztatást nyújt a kutatási korszakába tartozó időszak kiadványterméséről kuta-

tásai alapján, illetve hazai és nemzetközi adatbázisokból. 
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d.) Részt vesz a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNY) nevű, központi 
adatbázis építésében. 

e.) Részt vesz a hungarika időszaki kiadványok retrospektív nemzeti sajtóbibliográfiai tétele-
inek összegyűjtésében, létrehozásában, ellenőrzésében. 

f.) Közreműködik a retrospektív sajtóbibliográfiai adatépítésben, a kutatási korszakhoz 
(1705–1985) tartozó időszaki kiadványok bibliográfiai adatainak teljessé tételében (szer-
kesztők, kiadók, nyomdák, stb. nevei, személy- és testületi nevek authority-kontrollja), 
együttműködésben a Retrospektív Feldolgozó Osztállyal. 

4.5.2.4 MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 
Az OSZK és az MTA közös kutatócsoportja kodikológiai, illetve nemzeti könyvészeti kutatáso-
kat végez, munkáját a tudományos igazgató hangolja össze az OSZK egyéb könyvtörténeti 
jellegű tudományos munkájával. 
 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Rendszeresen felkutatja és feldolgozza a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban 

fennmaradt kódextöredékeket, beleértve az OSZK állományát is. 
b.) Hiánypótló kódexkatalógusokat készít a magyarországi állományokról, és megveti egy 

országos középkori kézirat-adatbázis alapjait az OSZK-ban. 
c.) Kutatja a középkori magyarországi írásbeliséget és könyvkultúrát, valamint a középkori 

irodalom- és művelődéstörténetet. 
d.) A XIX. századi csoport révén kiadó-, könyv- és sajtótörténeti kutatásokat végez, a könyv-

tári és levéltári kutatási eredményeket adatbázisba szervezi illetve publikálja, kapcso-
lódva az OSZK egyéb könyv- és sajtótörténeti munkájához. 

e.) Aktívan részt vesz az OSZK és a MTA tudományos életében, kiadvány- és kiállítási tevé-
kenységében, egyéb hazai és nemzetközi tudományos fórumokon. 

4.5.2.5 Reguly Antal Műemlékkönyvtár 
A Reguly Antal Műemlékkönyvtár feladatai (a Ciszterci Renddel kötött megállapodás alap-
ján): 
 
a.) Őrzi és gondozza a Ciszterci Apátság központi könyvtárának anyagát. 
b.) Nyilvántartásba veszi és katalogizálja a feldolgozatlan állományt. 
c.) Gyarapítja a kézikönyvtár helytörténeti anyagát. 
d.) Ellátja az olvasószolgálati, illetve tájékoztató munkát. 
e.) Fogadja és vezeti a műemlékkönyvtár látogatóit, ellátja a múzeumpedagógiai feladato-

kat. 
f.) Kiállításokat és rendezvényeket rendez és szervez. 
g.) Karbantartja az OSZK vendégszobáit. 
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4.6 E-szolgáltatási Igazgatóság 
4.6.1 Az E-szolgáltatási Igazgatóság feladatai 
Az E-szolgáltatási Igazgatóság feladata az OSZK és a könyvtárügy központi, integrált és a kap-
csolódó egyéb informatikai és kommunikációs rendszereinek és szolgáltatásainak, valamint 
az OSZK információs és kommunikációs rendszerének és szolgáltatásainak életciklus kezelé-
se, beleértve a rendszerek, szolgáltatások illetve az ezeket kezelő, előállító folyamatok mű-
ködtetését, összehangolását és folyamatos fejlesztését a legújabb nemzetközi és hazai fejlő-
dési irányok figyelembe vételével. 
 
Az E-szolgáltatási Igazgatóság által működtetett szolgáltatások valamennyi szervezeti egység 
munkájának alapfeltételét képezik. 
 
Az OSZK-ban az infokommunikációs szolgáltatások nyújtása teljes körűen az E-szolgáltatási 
Igazgatóság feladata. 
 
Az igazgatóság: 
 
a.) Kidolgozza és karbantartja az OSZK e-szolgáltatási stratégiáját (beleértve az OSZK digita-

lizálási stratégiáját is). 
b.) Részt vesz a szervezeti egységek feladatainak tervezése és megvalósítása során, azokkal 

együttműködve az OSZK céljaihoz legjobban illeszkedő integrált infokommunikációs 
megoldások kidolgozásában. 

c.) Projektvezetési/koordinátori/tanácsadói/minőségbiztosítási feladatokat lát el az e-
szolgáltatási tartalmú projektben. 

d.) Irányítja az OSZK e-szolgáltatásainak fejlesztését és üzemeltetését, valamint a kapcsola-
tos tervezési, beszerzési, beruházási, selejtezési feladatokat. 

e.) Nyomon követi és kezeli az e-szolgáltatások fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos 
szerződésállományt, a beszállítói és szolgáltatói kapcsolatokat. 

f.) Képviseli az OSZK érdekeit az igénybe vett infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknél. 

g.) Előkészíti az OSZK e-szolgáltatásaival kapcsolatos terveit, jelentéseit, beszámolóit az 
OSZK illetékes egységei, valamint a felügyeleti és ellenőrző szervek számára. 

h.) Részt vesz a magyar könyvtári szabványoknak az OSZK munkafolyamataira való leképe-
zésében, az OSZK házi szabványainak kidolgozásában, naprakészen tartásában és alkal-
mazásuk felügyeletében. 

i.) Az OSZK éves munkatervének megfelelően megszervezi, irányítja és lebonyolítja a 
könyvtár egészére vonatkozóan az állományvédelmi digitalizálást. 

j.) Kidolgozza, karbantartja és betartatja az e-szolgáltatások fejlesztésével, üzemeltetésé-
vel, biztonságával kapcsolatos szabályzatokat. 

k.) Az OSZK e-szolgáltatásainak folyamatos minőségjavítása érdekében kapcsolatot tart a 
szolgáltatásokat igénybe vevő intézményi felhasználókkal. 

l.) Fokozatosan fejleszti és kiterjeszti az OSZK minőségirányítási rendszerét az e-
szolgáltatások területére. 

m.) Részt vesz az OSZK közbeszerzési feladatainak ellátásában. 
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n.) Szakmailag tervezi és támogatja a szolgáltatások hatékony igénybevételéhez szükséges 
e-szolgáltatási képzéseket. 

o.) Felelős az OSZK e-szolgáltatási biztonságának megteremtésért. 
p.) Részt vesz a hazai és nemzetközi szervezetek munkájában. 
q.) Elvégzi az OSZK törzsgyűjteményébe tartozó dokumentumok gyorsmásolását, mikrofil-

mezését, fényképezését, illetve digitalizálását az olvasók és a külső felhasználók számá-
ra. 

r.) Koordinálja a MOKKA-val kapcsolatos informatikai feladatokat. 

4.6.2 Az E-szolgáltatási Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
� E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya 
� Webtartalom Koordinációs Osztály 
� Alkalmazás Szolgáltatások Osztály 
� Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály 
� Integrált Könyvtári Rendszer Osztály 
� Digitalizáló Osztály 

4.6.2.1 E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Szervezi, kezeli és karbantartja az OSZK digitális gyűjteményét, mely elsősorban az e-

kötelespéldányokat és az OSZK-ban folyó digitalizálás eredményeként létrejött elektro-
nikus kiadványokat tárolja. 

b.) Biztosítja a metaadatok és a digitális dokumentumok közötti kapcsolatot és elérhetősé-
get. 

c.) Karbantartja az OSZK digitális raktárát, a kapcsolódó adatbázisokat és szolgáltatásokat. 
d.) Részt vesz az OSZK gyűjtőköri szabályzatának kialakításában, különös tekintettel a keze-

lésében lévő elektronikus gyűjtemény szabályozására. 
e.) Tartalomszolgáltatást működtet a szerzői jog alá nem tartozó, valamint a szerzői jog 

által védett online és offline dokumentumok és közhasznú információk szolgáltatására. 
f.) Aktívan részt vesz az OSZK digitalizálási stratégiájának kialakításában és megvalósításá-

ban. 
g.) Részt vesz a digitalizálással és a digitális dokumentumok kezelésével kapcsolatos kuta-

tás-fejlesztési tevékenységben, különös tekintettel a hosszú távú megőrzés és a 
webarchiválás problémáira. 

h.) Kidolgozza és működteti a felhasználók számára létrehozott elektronikus könyvtári szol-
gáltatásokat. 

i.) Ellátja az on demand dokumentumszolgáltató rendszerek (EOD, MATARKA) moderátori 
és szakmai feladatait, biztosítja a rendszerek tartalmi és szervezeti fejlesztését, együtt-
működve az Alkalmazás Szolgáltatások Osztállyal. 

j.) Gyarapítja, szolgáltatja és fejleszti a könyvtári dokumentumokra épülő, országos gyűjtő-
körű Magyar Digitális Képkönyvtárat – együttműködésben a részt vevő könyvtárakkal. 

k.) Együttműködést folytat a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesülettel. 
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4.6.2.2 Webtartalom Koordinációs Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Az OSZK belső és külső információs honlapjának tervezése, gondozása, tartalmi fejlesz-

tése és naprakészségének biztosítása. 
b.) A már működő honlapok továbbfejlesztése és tartalmi bővítése, illetve az ezzel kapcso-

latos folyamatos feladatok szervezése. 
c.) Az OSZK tartalomszolgáltatási tevékenységének tervezése, irányítása és szervezése, be-

leértve a tartalomszolgáltató honlap és a tematikus szolgáltatások tervezését, létreho-
zását és feltöltését, működtetését. 

d.) A Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztállyal együttműködve aktív részvétel az 
OSZK szolgáltatásait bemutató és népszerűsítő rendezvények tervezésében és megvaló-
sításában. 

e.) A honlapok használati adatainak nyomon követése. 
f.) A honlapok és elektronikus szolgáltatások népszerűsítése előadásokon, rendezvénye-

ken. 

4.6.2.3 Alkalmazás Szolgáltatások Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Az egységes e-szolgáltatási stratégián belül kidolgozza az alkalmazás szolgáltatási straté-

giát. 
b.) Gondoskodik az alkalmazás szolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről, 

biztonságáról és folyamatos jobbításáról. 
c.) Az OSZK igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével kidolgozza és karbantartja az 

infokommunikációs alkalmazás szolgáltatások katalógusát, ezen belül a szolgáltatások 
minőségi szolgáltatási szint követelményeit és gondoskodik ezek betartásáról. 

d.) Biztosítja a szakmai területek igényeinek összehangolását az infokommunikációs straté-
giai szempontokkal, részt vesz a követelményrendszer specifikálásában, biztosítja a 
szakmai területek által támasztott követelmények érvényesülését. 

e.) Részt vesz az OSZK infokommunikációs alkalmazás szolgáltatás fejlesztésével és üzemel-
tetésével kapcsolatos tervezési, beszerzési és beruházási feladatok ellátásában. 

f.) A szakmai és alkalmazásintegrációs igényekkel összhangban, az életciklus modellnek 
megfelelően kialakítja, illetve továbbfejleszti az OSZK infokommunikációs alkalmazás-
rendszereit, alkalmazásait és ezek támogató rendszereit. 

g.) Részt vesz az OSZK Üzletmenet Folytonosság és Katasztrófa Elhárítási Tervének kidolgo-
zásában és szükség esetén a végrehajtásában. 

h.) Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és teszteli az újonnan megjelenő biz-
tonságtechnikai, könyvtári-informatikai, általános infokommunikációs szoftver és hard-
ver eszközöket, szabványokat, előírásokat és ajánlásokat, javaslatot tesz ezek bevezeté-
sére. 

i.) Biztosítja az OSZK-ban folyó digitalizálási tevékenységek alkalmazás hátterét. 
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4.6.2.4 Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Az egységes e-szolgáltatási stratégián belül kidolgozza az OSZK infokommunikációs inf-

rastruktúra szolgáltatás stratégiáját. 
b.) Gondoskodik az infrastruktúra szolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetésé-

ről, biztonságáról és folyamatos jobbításáról. 
c.) Az OSZK igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével kidolgozza és karbantartja az 

infokommunikációs infrastruktúra szolgáltatások katalógusát, ezen belül a szolgáltatá-
sok minőségi szolgáltatási szint követelményeit és gondoskodik ezek betartásáról. 

d.) A szolgáltatások felhasználóinak hiba- és igénybejelentő szolgáltatást (kiszolgáló pult - 
helpdesk) biztosít. 

e.) Részt vesz az OSZK infokommunikációs infrastruktúra fejlesztésével és üzemeltetésével 
kapcsolatos tervezési, beszerzési és beruházási feladatainak ellátásában. 

f.) Ellátja az infokommunikációs eszközgazdálkodási feladatokat. 
g.) Gondoskodik a hardver és szoftver eszközök műszaki/üzemeltetési nyilvántartásáról, a 

szoftverek jogtisztaságáról. 
h.) Részt vesz az OSZK Üzletmenet Folytonosság és Katasztrófa Elhárítási Tervének kidolgo-

zásában és szükség esetén a végrehajtásában. 
i.) Kielégíti az OSZK által szervezett rendezvények, értekezletek, konferenciák kapcsán fel-

merülő infokommunikációs igényeket. 
j.) Biztosítja az OSZK-ban folyó digitalizálási tevékenységek infrastrukturális hátterét. 
k.) Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és teszteli az újonnan megjelenő biz-

tonságtechnikai, könyvtári-informatikai, általános infokommunikációs szoftver és hard-
ver eszközöket, szabványokat, előírásokat és ajánlásokat, javaslatot tesz ezek bevezeté-
sére. 

4.6.2.5 Integrált Könyvtári Rendszer Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Üzemelteti, a helyi viszonyokhoz adaptálja és továbbfejleszti a mindenkori integrált 

könyvtár-automatizálási rendszert (IKR) és az online olvasói katalógust, gondoskodik a 
verzióváltásokról. 

b.) Kapcsolatot tart a szoftver szállítójával, közvetíti a fejlesztőknek az OSZK igényeit. 
c.) Termékeket készít a NEKTÁR-adatbázisból, előállítja a kurrens nemzeti bibliográfiai füze-

teit (MNB-WWW). 
d.) Belső és külső igényekre lekérdezéseket végez, valamint listákat, rekordokat szolgáltat. 
e.) Rendszeresen karbantartja és menti az IKR-ben épített adatbázist. 
f.) Napi rendszerességgel betölti az új bibliográfiai rekordokat a MOKKA-ba. 
g.) Szolgáltatja az OSZK rekordjait a nemzetközi rendszerek számára (pl. TEL). 
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4.6.2.6 Digitalizáló Osztály 
Az osztály feladatai: 
 

a.) Állományvédelmi szempontú digitalizálást végez az OSZK gyűjteményei részére, elvégzi a 
szükséges előkészítő munkákat. 

b.) Igény esetén állomány-kiegészítő és hungarika-gyarapító, illetve -pótló (állományvédel-
mi) mikrofilmezést, fényképezést, digitalizálást folytat. 

c.) Kezeli, tárolja, archiválja és megőrzi az OSZK-ban található mikrofilmeket. 
d.) Koordinálja a mikrofilmek digitalizálási programját, a program keretében digitalizálási 

munkát végez, elsősorban a régi könyvekről és az időszaki kiadványokról készített mikro-
filmek, színes negatívok és diafilmek körében. 

e.) Digitális felvételeket készít és archivál kiadványok, kiállítások céljaira, továbbá az OSZK 
rendezvényei kapcsán. 

f.) Részt vesz a digitalizálással és a digitális dokumentumok kezelésével kapcsolatos kuta-
tás-fejlesztési tevékenységben, különös tekintettel a hosszú távú megőrzés és a web ar-
chiválás problémáira. 

g.) Részt vesz a könyvtár dokumentum-digitalizálási programjában. 
h.) E-könyveket, e-kiadványokat készít. 
i.) Elkészíti a digitalizált dokumentumok archív (master file) és szolgáltatási példányait. 
j.) Kidolgozza és koordinálja a dokumentumok, video és audio anyagok egységes szemléle-

tű, a hosszú távú megőrzés szempontjait figyelembe vevő digitalizálásának módszerta-
nát és gyakorlatát. 

4.7 Könyvtári Intézet 
A Könyvtári Intézet (továbbiakban: Intézet) a 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet szerint az 
OSZK részjogkörű belső költségvetési egysége, amelynek élén igazgató áll. Az Intézet az OSZK 
alapító okirata alapján önálló névhasználatra jogosult. Az igazgatót a kultúráért felelős mi-
niszter egyetértésével az OSZK főigazgatója nevezi ki. Az intézet dolgozóit illetően a közal-
kalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat az 
igazgató javaslata alapján a főigazgató gyakorolja. Az intézet dolgozóit illetően a további 
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 
 
Az Intézet önállóan rendelkezik a törvényben és az OSZK alapító okiratában meghatározott 
feladataihoz rendelt előirányzatok felett. Ezek a feladatok a könyvtáraknak, illetve a könyvtá-
ri rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások. 

 
Teljes elnevezése: Könyvtári Intézet. 
Külföldi kapcsolataiban a következő elnevezéseket használja: 
� angol: Hungarian Library Institute 
� német: Ungarisches Bibliotheksinstitut 
� francia: Institut Hongrois de Bibliothéconomie 
Bélyegző: Könyvtári Intézet. 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület. 
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4.7.1 A Könyvtári Intézet alapfeladatai 
a.) Fejleszti a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolatot. 
b.) Részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzé-

sében. 
c.) Könyvtári és információs szolgáltatást tart fenn a könyvtári és információszolgáltatási 

tevékenység szakterületén. 
d.) Az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal kapcsolatos kuta-

tásokat és fejlesztéseket végez. 
e.) Kezdeményezi és kidolgozza a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szab-

ványok, szabályzatok elkészítését, koordinálja a könyvtári szabványosítási tevékenysé-
get. 

f.) Kidolgozza a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelveket, normatívákat, módszer-
tani tevékenységet folytat. 

g.) Összesíti, elemzi és szolgáltatja az országos könyvtári statisztikai adatokat. 
h.) A fenntartó irányításával szervezi a könyvtári – kivéve az iskolai könyvtári – szakfelügyeleti 

vizsgálatokat, részt vesz a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében. 
i.) A könyvtárügyért felelős minisztérium felkérésére munkaanyagokat készít a könyvtári 

irányítás stratégiai kérdéseiben, valamint elvégzi a miniszter által meghatározott egyéb 
feladatokat. 

 
Az Intézet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az OSZK Gazdasági Igazgatósága végzi. 
 
Az Intézet élén igazgató áll, az egyes szervezeti egységeket osztályvezetők irányítják, főosz-
tályvezetői besorolással. 

4.7.2 A Könyvtári Intézethez tartozó szervezeti egységek 
� Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 
� Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály 
� Könyvtártudományi Szakkönyvtár 

4.7.2.1 Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) A könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat és az országos könyvtári rendszer műkö-

désével kapcsolatos kutatást, fejlesztést végez. 
b.) Feltárja és összehasonlítja a hazai és nemzetközi könyvtári trendeket. 
c.) Elemzéseket készít az országos könyvtári rendszer vonatkozásában (ODR, KSZR, RKSZR). 
d.) Elemzi az olvasási és könyvtárhasználati szokások alakulását. 
e.) Közreműködik a könyvtári minőségbiztosítás, minőségfejlesztés módszereinek hazai 

terjesztésében. 
f.) Közreműködik a könyvtári irányelvek, normatívák, szabványok, szabályzatok kidolgozá-

sában és terjesztésében, koordinálja a könyvtári szabványosítási tevékenységet. 
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g.) Gondozza és kiadja az országos könyvtári statisztikát, elkészíti és folyamatosan karban-
tartja a nyilvános könyvtárak jegyzékét, gondozza az érdekeltségnövelő és felzárkóztató 
pályázatokat. 

h.) Gyűjteményszervezési szolgáltató és tanácsadó tevékenységet folytat, közreműködik a 
könyvtári állományszervezéssel kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, szakmai állásfogla-
lások kidolgozásában. 

i.) Könyvtártechnológiai szolgáltató és tanácsadó tevékenységet folytat (könyvtárépítés és 
-berendezés, biztonságtechnika és állományvédelem). 

j.) Információtechnológiai tanácsadó tevékenységet folytat az E-szolgáltatási Igazgatóság-
gal együttműködve. 

k.) Könyvtáraknak készülő adatbázisokat hoz létre az E-szolgáltatási Igazgatósággal együtt-
működve, információs szolgáltatásokat működtet, gondoskodik az e-Könyvtári Minerva 
naprakészen tartásáról. 

l.) Ellátja a Könyvtári Minőségügyi Bizottság titkársági feladatait, valamint a könyvtárak 
minősítési eljárásával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat. 

m.) Szakmailag támogatja az ODR működését, szervezi az ezzel kapcsolatosan az Intézetben 
folyó szakmai tevékenységet. 

4.7.2.2 Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) A szakmai kommunikáció biztosítása érdekében információkat szolgáltat az intézeti hon-

lap számára, tartalom- és szolgáltatásfejlesztési javaslatokat dolgoz ki a Webtartalom 
koordinációs Osztállyal egyeztetett módon, valamint az E-szolgáltatási Igazgatóság által 
biztosított technológiai környezetet figyelembe véve. 

b.) Szakmai módszertani és fejlesztési tevékenység keretében kapcsolatot tart, párbeszédet 
folytat és együttműködik a felsőoktatási és az iskolarendszeren kívüli képzőhelyekkel, 
szakmai szervezetekkel, valamint a civil szférával. 

c.) Szervezi és koordinálja a könyvtári szakemberek továbbképzését, a továbbképzéssel 
kapcsolatos szakmai tanácsadást folytat, új oktatási formákat alkalmaz és terjeszt, ha-
gyományos és távoktatási továbbképző tanfolyami programokat készít; nyomtatott és 
elektronikus tankönyveket, oktatási segédleteket, gyakorló anyagokat ír, írat és kiad. 

d.) Szakmailag segíti a határon túli magyar könyvtáros képzést, továbbképzést. 
e.) Szervezi és gondozza az Intézetben folyó, az ODR működésével kapcsolatos szakmai te-

vékenységek képzési vonatkozásait. 
f.) Akkreditált intézményként végzi könyvtári szakemberek iskolarendszeren kívüli közvet-

len képzését: oktatási tevékenységet folytat OKJ-s és akkreditált továbbképzési formák-
ban; végzi az oktatási tevékenység adminisztrációját a felnőttképzési, a szakképzési, va-
lamint a könyvtári törvény és követő rendeleteinek előírásai szerint. 

g.) Szakfelügyeletet lát el a könyvtári OKJ-s szakképzés területén a NEFMI Könyvtári Osztá-
lyának megbízása alapján. 

h.) Országos vizsgaszervezési tevékenységet végez a kultúráért felelős miniszter megbízása 
alapján az OKJ-s segédkönyvtáros, valamint a rokon könyves szakmákban. 

i.) Személyi katasztert, ezen belül részletes képzési katasztert épít, gondoz, beleértve a 
határon túli magyar könyvtárosokat is. 
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j.) A CERTIDoc alapján kidolgozza és működteti a hazai egységes szakmai minősítő rend-
szert. 

k.) Feltárja a hazai és nemzetközi oktatási és képzési trendeket, munkaerőpiaci elemzése-
ket végez. 

4.7.2.3 Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Építi a könyvtártudományi gyűjteményt, és erre alapozott könyvtári és információs szol-

gáltatásokat tart fenn, , illetve biztosítja a könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti, valamint 
könyvtárelméleti kutatások szakirodalmi forrásbázisát. 

b.) Részt vesz a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban. 
c.) Szakirodalmi tájékoztatást nyújt a gyűjtemények és külső források alapján. 
d.) Dokumentációs tevékenység alapján építi a hazai és nemzetközi könyvtártudományi 

cikkadatbázist. 
e.) Magyar és idegen nyelvű könyvtáros szakmai kiadványokat (nemzeti szakbibliográfia, 

referáló lap, könyvtáros szakmai folyóirat) szerkeszt és ad ki. 
f.) Részt vesz a nemzetközi bibliográfiai tevékenységben. 
g.) Gondoskodik a szakkönyvtár munkafolyamatainak gépesítéséről az OSZK integrált rend-

szerén belül, gondozza az online katalógust. 
h.) Részt vesz az országos tartalomszolgáltatás szervezésében. 
i.) Ápolja az Intézet nemzetközi kapcsolatait. 
j.) Gondozza az OSZK Intézménytörténeti Múzeumot. 

4.8 Gazdasági Igazgatóság 
4.8.1 A Gazdasági Igazgatóság feladatai 
A Gazdasági Igazgatóság ellátja az OSZK gazdálkodási, üzemeltetési és fenntartási feladatait. 
A Gazdasági Igazgatóság a főigazgatónak közvetlenül alárendelt, gazdasági főigazgató-
helyettes (gazdasági igazgató) irányításával működő szervezeti egység. 
 
a.) Szakterületén összehangolja és segíti az OSZK szervezeti egységeinek munkáját. 
b.) Működését az Áht., a számviteli törvény, az Ámr., valamint egyéb vonatkozó jogszabály-

ok, a jelen szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat és saját ügyrendje szabályozza. 
c.) Feladat- és hatáskörét a fenti jogszabályok, valamint a jelen szabályzat keretei között a 

főigazgató határozza meg. 
 

A Gazdasági Igazgatóság feladatköre: 
 

� tervezés, elemzés; 
� előirányzat-felhasználás; 
� előirányzat-módosítás; 
� üzemeltetés; 
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� fenntartás; 
� működtetés; 
� beruházás; 
� vagyongazdálkodás; 
� munkaerő-gazdálkodás; 
� készpénzkezelés; 
� könyvvezetés; 
� beszámolók készítése; 
� adatszolgáltatás. 
� folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE); 

4.8.2 A Gazdasági Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
� Kontrolling Osztály 
� Pénzügyi és Számviteli Osztály 
� Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály 
� Működés-fenntartási Osztály 

 
A fenti szervezeti egységek vezetői, illetve munkatársai a mindenkor hatályos kötelezettség-
vállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló szabályzatban foglalt jo-
gosítványokkal rendelkeznek. 

4.8.2.1 Kontroller 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Folyamatosan vizsgálja és elemzi az OSZK finanszírozási politikáját, és indokolt esetben 

javaslatot tesz annak módosítására. 
b.) Kidolgozza a tervezés és beszámolás folyamatait, javaslatot tesz e folyamatok vonatko-

zásában belső szabályozók kiadására. 
c.) Ellátja az OSZK bevételeinek kiadásainak és költségeinek tervezésével összefüggő gazda-

sági feladatokat. 
d.) Segíti az éves terv végrehajtását. 
e.) Az éves, negyedéves és havi kontrolling beszámolók keretében vizsgálatokat és elemzé-

seket végez az OSZK gazdálkodásának hatékonyabbá tétele érdekében, és javaslatot tesz 
a szükséges változtatásokra. 

f.) Nyilvántartja a belső gazdálkodási kereteket, kezdeményezi szükség szerinti átcsoporto-
sításukat, értékeli és ellenőrzi teljesítésüket. 

g.) Összeállítja az éves pénzügyi beszámolót. 
h.) Felelős a felügyelő és ellenőrző szerv felé történő adatszolgáltatásért. 
i.) Az államháztartási költségvetések és belső költségvetés készítésében való részvétel. 
j.) Az OSZK gazdálkodási sajátosságainak megfelelő kontrolling módszerek kidolgozása, 

annak a vezetést-irányítást támogató, kiszolgáló rendszerként való működtetése. 
k.) A gazdálkodási keretek figyelemmel kísérése. 
l.) Gazdasági folyamatok nyomon követése, azok ellenőrzése. 
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m.) A gazdálkodási szabályok változásának figyelemmel kísérése, a szabályzatok módosítása. 
A Gazdasági Igazgatóság tevékenységét érintő belső szabályzatok előkészítése, a meglé-
vők korszerűsítése. 

4.8.2.2 Pénzügyi és Számviteli Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Felelős a költségvetési tervnek megfelelő pénzgazdálkodásért. 
b.) Kezeli és felügyeli az OSZK házipénztárát, az előirányzat-felhasználási keret számláját és 

egyéb bankszámláit, felügyeli a szervezeti egységek pénzügyi tevékenységét. 
c.) Nyilvántartást vezet az OSZK kötelezettségvállalásairól. 
d.) Teljesíti az OSZK költségvetési kiadásait, felelős a pénzkezelés szabályszerű lebonyolítá-

sáért. 
e.) Kezeli az OSZK bevételeit. 
f.) Felelős az adóbevallások elkészítéséért és az államháztartással szembeni kötelezettség 

pénzügyi rendezéséért. 
g.) Kidolgozza a pénzügyi folyamatokat, és javaslatot tesz belső szabályozók kiadására. 
h.) A szervezeti egységek, illetve feladatok kereteinek kezelése, előirányzati teljesítési ada-

tok rögzítése, szervezeti egységek tájékoztatása a keretek alakulásáról. 
i.) A Magyar Állami Kincstárral való kapcsolattartás, keretgazdálkodás. 
j.) Kincstári számláról elutalt kifizetések nyilvántartása, egyeztetése, rendezése. 
k.) Központi számlázás koordinálása, vevő számlák nyilvántartása, kezelése, rendezése. 
l.) A gazdálkodáshoz kapcsolódó szerződések, számlák nyilvántartásba vétele, folyamatos 

kezelése, rendezése. 
m.) Különböző, a pénzügyi folyamatokat támogató, és a jogszabály által előírt nyilvántartás-

ok folyamatos kezelése, rendezése. 
n.) Központi beruházási források kezelése. 
o.) Pályázatok pénzügyi nyilvántartása, kezelése 
p.) Munkafolyamatba épített ellenőrzés, és az ellenőrzés során feltárt hibák helyesbítése, 

egyeztetve, a műszaki és könyvelési előadókkal. 
q.) Kapcsolatot tart az intézmény vevőivel. 
r.) Meghatározza az egyes szolgáltatások költségeit, és javaslatot tesz azok díjaira. 
s.) Kialakítja az OSZK számlázási rendszerét. 
t.) Koordinálja az OSZK számlázási tevékenységét. 
u.) Érvényesíti az OSZK követeléseit. 
v.) Vezeti a vevőnyilvántartást, egyenleget közöl, kiadja a fizetési felszólításokat, elkészíti a 

főkönyvi feladást. 
w.) Kidolgozza az intézmény számviteli politikáját, ez alapján elkészíti a számlatükröt, szám-

larendet, a leltározási és selejtezési szabályzatot, gondoskodik ezek betartásáról. 
x.) Elkészíti a számszaki költségvetést, beszámolót, időközi mérlegjelentést. 
y.) Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek analitikus könyvelése, leltári nyilvántar-

tások vezetése, ezek egyeztetése a főkönyvi könyveléssel. 
z.) Közreműködik a statisztikai adatszolgáltatásában. 
aa.) Kidolgozza a számviteli folyamatokat, és javaslatot tesz belső szabályozók kiadására. 
bb.) Nyilvántartja és lebontja az előirányzatokat, vezeti és elemzi az előirányzat módosításokat. 
cc.) Ellátja a könyvvezetési feladatokat. 
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dd.) Ellenőrzi a gazdasági munkafolyamatokat, javítja a munkafolyamatba épített ellenőrzés 
során feltárt hibákat, egyeztetve a pénzügyi és a műszaki előadókkal. 

ee.) Végzi az olvasó- és ügyfélszolgálathoz tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat. 

4.8.2.3 Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
Feladatai a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális igazgatósága által 
működtetett központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódva: 
 
a.) Felelős az OSZK egészére kiterjedő munkaerővel és személyi juttatások előirányzatával 

való gazdálkodásért. 
b.) Adatokat szolgáltat a tervezéshez. 
c.) Ellátja a munkaügyi és bérszámfejtői feladatokat. 
d.) Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. 
e.) Végzi az adózással, nyugdíjazással, a munkaviszonyon kívüliek ügyintézésével kapcsola-

tos feladatokat. 
f.) Javítja a munkafolyamatba épített ellenőrzés során feltárt hibákat, egyeztetve a humán-

politikai és könyvelési területtel. 

4.8.2.4 Működés-fenntartási Osztály 
Az osztály feladatai: 
 
a.) Irányítja, szervezi és ellenőrzi a rendészettel és tűzvédelemmel kapcsolatos technikai-

műszaki feladatokat. 
b.) Előzetesen felméri és tervezi az intézményfenntartással kapcsolatos kiadásokat. 
c.) Meghatározza a beruházási és felújítási feladatokat, és a közbeszerzési és pályázati refe-

renssel együttműködve részt vesz az ehhez szükséges pályázati források megszerzésé-
ben, majd ezek felhasználásának elszámolásában. 

d.) Elvégzi, elvégezteti a javítási, karbantartási állagmegóvási munkákat. 
e.) Elvégzi a gondnoksági feladatokat. 
f.) Elvégzi a szállítási feladatokat. 
g.) Felelőségi területéhez kapcsolódóan, a külső vállalkozók által elvégzendő munkák ese-

tén, a Jogi és Igazgatási Osztállyal együttműködve lebonyolítja a pályáztatást. Felelős a 
kiválasztott pályázó által elvégzett munka ellenőrzéséért és átvételéért. 

h.) Beszerzi az üzemeltetéshez szükséges anyagokat, eszközöket. Gondoskodik ezek raktári 
nyilvántartásba vételéről, leltározásáról. 

i.) Ellenőrzés és igazolás után a külső vállalkozók által kiállított számlákat teljesítésre átadja 
a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak. 

j.) A pénzügyi és számviteli területtel egyeztetve kijavítja A munkafolyamatba épített el-
lenőrzés során feltárt hibákat. 

 
A Működés-fenntartási Osztály vezetője a 25/2002. (XII. 25.) sz. NKÖM rendelet alapján va-
gyonnyilatkozat tételére köteles. 
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5. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
MŰKÖDÉSE 

5.1 A helyettesítés rendje 
A főigazgató távollétében a helyettesítés rendje az alábbiak szerint alakul: 
 
Szakmai ügyekben az érintett szakterület igazgatója, gazdasági ügyekben a gazdasági főigaz-
gató-helyettes (gazdasági igazgató), minden más esetben az általános főigazgató-helyettes 
helyettesíti. Akadályoztatásuk esetén az általuk vagy a főigazgató által írásban meghatáro-
zott időre megbízott igazgató a helyettesítő. Igazgatósági és osztályszinten a helyettesítés a 
szervezeti egység vezetőjének intézkedése szerint történik. 
 
A képviseleti-kiadmányozási, kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványo-
zási jog gyakorlásának szabályozásáról szóló főigazgatói utasítás tartalmazza. 

5.2 Értekezletek, tanácsadó testületek, bizottságok 
Az OSZK működésének részletes rendjét, az igazgatásnak, a munkarendnek, a gazdálkodás 
módjának, az egyes szervezeti egységek működésének, valamint az ügyiratok kezelésének 
részletes szabályozását a főigazgató által a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 
kiadott Ügyrend és az ahhoz kapcsolódó főigazgatói utasítások, munkaköri leírások, továbbá 
a Kollektív Szerződés és a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazzák. 

5.2.1 Értekezletek 
Az OSZK vezetését a következő állandó testületek segítik: 

5.2.1.1 Vezetői értekezlet 
A vezetői értekezlet a főigazgató állandó, az OSZK működésének koordinációját és a felada-
tok végrehajtásának ellenőrzését szolgáló, tanácsadó szerve. Heti rendszerességgel ülésező, 
a folyamatos és zökkenőmentes működtetést, a feladatok alakulásának nyomon követését, a 
felmerülő szakmai és gazdasági problémák megoldását szolgáló operatív testület. 
 
A vezetői értekezlet feladatkörét és működési rendjét a főigazgató határozza meg. A Vezetői 
Értekezlet ülései és előterjesztései nem nyilvánosak. 
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A vezetői értekezlet résztvevői: a főigazgató, az általános főigazgató-helyettes, a gazdasági 
főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató), az igazgatók, a Jogi és Igazgatási Osztály vezetője, 
a Humán Erőforrás és Kompetenciafejlesztési Osztály vezetője, a Közalkalmazotti Tanács 
elnöke, a Szakszervezet titkára, valamint a jegyzőkönyvvezető. A főigazgató meghívhat a fel-
soroltakon kívül más, állandó vagy egy-egy kérdésben érintett résztvevő(ke)t is. 
 
A vezetői értekezletekről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az értekez-
leten hozott döntéseket, határozatokat. Az emlékeztető rövid kivonatát a belső információ-
áramlás biztosítása érdekében a belső honlapon meg kell jelentetni. 

5.2.1.2 Osztályvezetői értekezlet 
Az osztályvezetői értekezlet célja az osztályvezetők tájékoztatása az OSZK és az irányító tes-
tület munkájáról, időszerű feladatairól, a beosztottak beszámoltatása munkájukról, az igaz-
gatósághoz tartozó osztályok munkatervének és munkajelentésének megvitatása, a soron 
lévő munkatervi feladatok megvalósításának előkészítése. Összehívása mindig a vezetői ér-
tekezletet követően történik, az erről való gondoskodás az igazgató feladata. 

5.2.1.3 Osztályértekezlet 
Az osztályértekezlet célja a munkatársak tájékoztatása az igazgatóság, az OSZK és az irányító 
testület munkájáról, időszerű feladatairól, a beosztottak beszámoltatása munkájukról, az 
osztály munkatervének és munkajelentésének megvitatása, a soron lévő munkatervi felada-
tok megvalósításának előkészítése. Összehívása mindig az osztályvezetői értekezletet köve-
tően történik, az erről való gondoskodás az osztályvezető feladata. 

5.2.1.4 Összdolgozói értekezlet 
Az összdolgozói értekezlet célja az OSZK félévi, illetve évi munkájának értékelése, az aktuális 
kérdések ismertetése. A munkaértekezletet a főigazgató hívja össze évente legalább két al-
kalommal. 

5.2.2 Tanácsadó testületek, bizottságok 
A főigazgató az 5.2.2 bekezdés alatt felsorolt tanácsadó testületeken kívül, szükség szerint 
más állandó vagy ideiglenes jellegű célbizottságokat is szervezhet. 
 
Az állandó testületek és az ideiglenes célbizottságok üléseiről kötelező jegyzőkönyvet fel-
venni, melyet kötelező a belső információáramlás biztosítása érdekében az intraneten meg-
jelentetni, valamint egy aláírt példányt az irattárban elhelyezni. 
 
Az adott testület/bizottság elnökének az érintett vezetőket az ülést követő két munkanapon 
belül tájékoztatnia kell az elhangzottakról, és utasítania az ott hozott határozatok végrehaj-
tására. 
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5.2.2.1 Minőségirányítási Tanács (MIT) 
A Minőségirányítási Tanács a főigazgató tanácsadó testülete, mely a könyvtár minőségpoliti-
kájának kialakításáért és működtetéséért felelős. 
Minőségirányítási Tanács feladata: 
a.) Minőségügyi Stratégia elkészítése. 
b.) Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése és karbantartása. 
 
A tanács elnöke a Főigazgató, tagjait a főigazgató kéri fel. Tagjainak száma maximum 9 fő. 
Üléseit havi rendszerességgel, illetve szükség szerint tartja. 

5.2.2.2 Tudományos Bizottság 
A Tudományos Bizottság a főigazgató tanácsadó testülete az OSZK kutatási programjának 
meghatározásában és alakításában. Az intézet egészére érvényes elveket állapít meg az OSZK 
kiadványi tevékenységében, valamint a tudományos feladatok általános koordinálásában. 
Javaslattételi joggal bír a tudományos pályázatok elbírálásában, és a kutatónapok megállapí-
tásában. 
 
A bizottság elnöke a tudományos igazgató, a bizottság tagjait – a tudományos igazgatóval 
egyeztetve - a főigazgató kéri fel. Tagjainak száma maximum 9 fő. 
 
Üléseit évente két-három alkalommal, illetve szükség szerint tartja. 

5.2.2.3 Állományvédelmi Bizottság 
Az Állományvédelmi Bizottság feladata az OSZK teljes gyűjteményére vonatkozó állomány-
védelmének összehangolása és tervezése, egyes konkrét állományvédelmi teendők megha-
tározása, a figyelem felhívása az állományvédelmi problémákra, a nem megfelelő helyzetre 
vagy gyakorlatra, valamint – állományvédelmi intézkedések meghozatalának segítése céljá-
ból – ajánlások, javaslatok és előterjesztések készítése a főigazgató számára. 
 
Az Állományvédelmi Bizottság elnöke az információszolgáltatási igazgató, titkára a Restaurá-
ló és Kötészeti Osztály vezetője, tagjait az igazgatóságok delegálják. Tagjainak száma maxi-
mum 9 fő. 
 
Az Állományvédelmi Bizottság üléseit kéthavi rendszerességgel tartja. 

5.2.2.4 Digitalizálási Bizottság 
A Digitalizálási Bizottság alapfeladata az OSZK Digitális Gyűjteményével kapcsolatos 
döntéselőkészítő anyagok kidolgozása, véleményezése. A Digitalizálási Bizottság speciális 
feladata a digitális szöveg-, kép-, hang-, és mozgókép-feldolgozás szabványainak kidolgozása, 
a digitális dokumentumok szolgáltatásával foglalkozó egyéb OSZK szervezeti egységek közötti 
koordináció szervezése. 
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A bizottság elnöke az e-szolgáltatási igazgató, titkára az E-könyvtári Szolgáltatások Osztályá-
nak vezetője. Tagjait az igazgatóságok delegálják. Tagjainak száma maximum 9 fő. 
 
A Digitalizálási Bizottság üléseit havi rendszerességgel tartja. 

5.2.2.5 NEKTÁR Alkalmazói Tanács 
A NEKTÁR Alkalmazói Tanács az OSZK integrált könyvtártechnológiai rendszerében működő 
adatbázis kezelésének egységes szabályait kialakító, ellenőrző bizottság. Munkáját a Digitali-
zálási Bizottsággal összhangban végzi. 
 
Elnöke a gyűjteményszervezési igazgató, tagjait az igazgatóságok delegálják. Tagjainak száma 
maximum 15 fő. 

5.3 A gazdálkodás általános szabályai 
Az OSZK mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv az állam-
háztartásról szóló törvény (az 1992. évi XXXVIII. törvény és az ehhez kapcsolódó jogszabály-
ok) a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozóan megállapított szabályok és megha-
tározott feltételek szerint gazdálkodik. 
 
Az OSZK gazdálkodásának alapja a felügyeleti szerv által jóváhagyott elemi költségvetés, 
melynek előirányzati keretszámait a felügyeleti szerv a Magyar Köztársaság éves költségve-
tésében elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve azok keretei között állapítja 
meg, elkészítéséhez szempontokat ad és jóváhagyja. 
 
A költségvetési támogatási előirányzat csak az alaptevékenységre és az azzal összefüggő 
igazgatási, működési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadásokra (közvetett és általános költsé-
gek), illetve felhalmozásra, vagy jogszabályban meghatározott célfeladatra használható fel. 
 
A jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról a gazdasági főigazgató-helyettes (gazdasági igaz-
gató) gondoskodik. 
 
A gazdasági és pénzügyi vonatkozású teendők ellátásával kapcsolatos ügyvitelt a gazdasági 
főigazgató-helyettes (gazdasági igazgató) közvetlen irányítása és felügyelete alatt működő 
Gazdasági Igazgatóság végzi. 
 
Az OSZK gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséért és a számviteli rendért az államháztartásról szóló törvény alapján (1992. évi 
XXXVIII. törvény 94. § (1) a főigazgató felelős. Az ezekre vonatkozó részletes szabályokat, és 
az egyes intézkedések aláírására jogosított személyek körét a mindenkor hatályos főigazgatói 
utasítások tartalmazzák. A szabályok megtartásáról a hatékony belső ellenőrzés megszerve-
zése és működtetése útján is gondoskodik. 
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Az OSZK gazdálkodásának megszervezése során – a jogszabályok maradéktalan betartása 
mellett – biztosítani kell: 
� az OSZK infrastruktúrájának hatékony, gazdaságos működtetését; 
� a szolgáltatások, az ügyintézés olyan módon történő biztosítását, hogy a gazdálko-

dással, a működéssel, az adminisztrációval kapcsolatos teendők a munkavállalók le-
hető legkevesebb idejét, energiáját vegyék igénybe; 
� az OSZK partnereivel (államigazgatás, hazai és nemzetközi alapok, alapítványok, 

szponzorok, piaci szereplők stb.) a zavartalan kapcsolat, illetve kapcsolatépítés fel-
tételeit. 

 
A gazdálkodási folyamat egységét a kontrolling szemlélet érvényesítése biztosítja: 
� az elemi költségvetés szervezeti egységekre történő lebontása; 
� a gazdasági folyamatok pénzügyi és számviteli egységes rendszerű nyilvántartása; 
� az előirányzatok teljesítésének értékelése, eltérések esetén a vezetői szintű beavat-

kozás kezdeményezése; 
� a fenti feladatoknak megfelelő ügyviteli, informatikai rendszer és szervezeti felépítés. 

5.4 Az Országos Széchényi Könyvtár elemi költségvetése 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben megha-
tározottak alapján a mindenkori éves költségvetési törvény keretszámai alapján - figyelembe 
véve az Áht-ben foglaltakat - alakítja ki saját lebontott elemi költségvetését, különös tekin-
tettel az OSZK szakmai munkájának megalapozására. 
 
A Költségvetési kiadási oldalának pénzügyi forrásai: 
 
a.) állami támogatás; 
b.) saját alaptevékenység bevételei; 
c.) kiegészítő tevékenységek bevételei; 
d.) egyéb pénzügyi források (pályázatok, támogatások, stb.). 
 
A kiadások tekintetében kötelezettséget vállalni az elemi költségvetés készítésekor is csak az 
előre tervezhető, biztos bevételekre lehet. 

5.5 Az ügyintézés szabályai 
5.5.1 Munkaterv készítése 
a.) Az OSZK főigazgatója az elérendő célok és a hozzájuk vezető út ismertté tétele érdeké-

ben középtávú stratégiát, a feladatok tervszerű végrehajtása érdekében munkatervet ál-
lapít meg. A stratégiát és a munkaterv tervezetét a Vezetői Értekezlet megvitatja. A stra-
tégia és a munkaterv elfogadásáról a főigazgató dönt, és jóváhagyás céljából felterjeszti 
az irányító szerv (fenntartó) részére. Az elfogadott munkaterv egy példányát a Közal-
kalmazotti Tanács tájékoztatásul megkapja. 
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b.) A munkaterv tartalmazza az elvégzendő feladatokat, a feladatok elvégzésének határide-
jét, a végrehajtásért felelősök körét, a feladat várható kiadásait és ezek költségvetési 
forrásait. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több felelőst (közreműkö-
dőt, részfelelőst) jelöl meg, a végrehajtásért átfogóan az első helyen szereplő vezető a 
felelős. 

c.) A munkatervben az előterjesztés elkészítéséért első helyen felelős vezető szervezi az 
előterjesztés kidolgozását, gondoskodik a határidő betartásáról, elvégzi a tervezet koor-
dinálását. A közreműködők kötelesek a felelőssel együttműködni és a feladat végrehaj-
tását elősegíteni, ennek keretében a felelős részfeladatokat és határidőket állapíthat 
meg. 

d.) Ha a munkatervben szereplő feladat teljesítése az előírt határidőre nem lehetséges, a 
felelős a főigazgatót – a megjelölt határidő lejárta előtt – köteles tájékoztatni. A munka-
terv végrehajtását a főigazgató figyelemmel kíséri. 

5.5.2 A munkavégzés általános szabályai 
a.) Az egyes szervezeti egységek, illetőleg a vezetők és beosztott/megbízott munkatársak a 

feladataikat az ügyrendekben és munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően vég-
zik. Az ügyrendek és munkaköri leírások elkészítése a szervezeti egység vezetőjének a 
feladata. Az ügyrendben – a hatályos jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, valamint a je-
len SZMSZ-szel összhangban – meg kell határozni: 
� a szervezeti egység feladatait, a feladatok ellátásáért felelős személyeket; 
� a szervezeti egység létszámát, illetőleg annak megoszlását a belső tagozódás 

szerint; 
� a szervezeti egységen belüli munkamegosztás módját; 
� a más szervezeti egységekkel, illetőleg külső szervezetekkel történő kapcsolat-

tartás, együttműködés szabályait. 
b.) Az intézményi feladatok körében az ügyeket érdemben a vonatkozó jogszabályok és a 

felettes vezető útmutatásai szerint, az előírt határidőre kell elintézni. Az előírt ügyinté-
zési határidő hiányában az ügyeket a vezető által a feladatok kiadása során megállapí-
tott egyedi ügyintézési határidőn belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidőt 
kell általában irányadónak tekinteni azokban az esetekben, ha a vezető a teljesítés ha-
táridejét nem írta elő. A fenti határidők nem vonatkoznak a „sürgős” (S) iratokra, ame-
lyeket soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül kell elintézni. 

c.) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidőre 
történő elintézéséért, illetőleg annak elmulasztásáért felelős személy megállapítható le-
gyen. 

d.) Ha az intézkedés előzményei magából az ügyiratból nem állapíthatók meg, azokról írás-
beli összefoglalót kell készíteni és azt az ügyirathoz csatolni. A feladat érdemi elintézé-
sével összefüggő – közvetlen munkakapcsolat keretében létrejött – megállapodásokról, 
ha azokról jegyzőkönyv vagy feljegyzés nem készült, ugyanígy kell rögzíteni. 

e.) Amennyiben az intézkedés olyan vezetői utasítás alapján készült, amellyel az ügyintéző 
vagy az ügyirat láttamozója nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével 
az ügyiraton fel lehet tüntetni. Ha kétséges, hogy valamely feladat elintézése melyik 
egység feladatkörébe tartozik, a főigazgató jelöli ki az elintézésért felelős szervezeti egy-
séget. 
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5.5.3 A szervezeti egységek együttműködésének szabályai 
a.) Az igazgatók egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak. 
b.) Az igazgatók a szervezetileg hozzájuk tartozó egységek mellett az egész OSZK-ra kiterje-

dő, feladatukhoz rendelt hatáskörrel is rendelkeznek. 
c.) Az igazgatók a szervezetileg más egységekhez tartozó ügyekben csak az illetékes igazga-

tó egyetértésével dönthetnek. 
d.) A szervezeti egységek feladataik teljesítése során – szükség szerint – egymást tájékoz-

tatva és segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el. 
e.) Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttműködésre van szükség, annak tartal-

mát, módját, illetőleg a feladatok elhatárolását az érdekelt szervezeti egységek vezetői 
közösen határozzák meg. 

5.5.4 A kiadmányozási jog gyakorlása 
a.) Az intézkedés-tervezetek az arra jogosult vezető aláírásával (kiadmányozásával) válnak 

intézményi intézkedésekké. A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést meg-
előző intézkedés kiadásának, illetőleg az érdemi döntés meghozatalának és az ügyirat 
irattárba helyezésének jogát. 

b.) A főigazgató jogosult bármely ügyben keletkezett okiratot kiadmányozni. A főigazgató 
kiadmányoz továbbá minden olyan esetben, amelyre kérvény vagy az alapító okirat kö-
telezi, illetőleg, amelyre az OSZK-n belüli irányítási, munkáltatói szabályozásból adódó 
jogosítványa vonatkozik. 

c.) Anyagi, pénzügyi kötelezettségvállalásra, arról kiadmány kibocsátására (aláírására) a 
főigazgató jogosult, aki ezt a jogát átruházhatja. Az átruházásról és az anyagi (pénzügyi) 
kötelezettségvállalásról külön utasításban kell rendelkezni. Az igazgatók kiadmányozási 
joggal rendelkeznek saját szakterületük, illetve igazgatóságuk belső ügyei tekintetében. 

d.) Az aláírási joggal való felhatalmazást a főigazgató főigazgatói utasításban szabályozza. A 
főigazgató nevében – akadályoztatása esetén – feladat és hatáskörében a helyettesítés 
rendje szerint eljáró helyettes jogosult aláírni a főigazgató neve felett „h” jelzéssel. 

e.) Az aláírásra jogosultak nevét, aláírás-mintáját, jogosultságuk körét, mértékét és adatai-
kat külön dokumentum, az aláírási címpéldány tartalmazza. 

5.6 Az Országos Széchényi Könyvtár irányításának eszközei, 
szabályai 

a.) Az OSZK irányítását, irányításának módját, szabályait, az alkalmazandó eljárásrendet 
főigazgatói utasítás tartalmazza. 

b.) A belső szabályzat az OSZK valamennyi szervezeti egységére, és valamennyi dolgozójára 
kiterjed. 

c.) A szabályozás tartalmazza a vezetői utasítások kiadásának, a szabályzatalkotásnak a 
rendjét is. 
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d.) A szabályzatokat kizárólag a főigazgató (általános szabályozás, könyvtári tevékenységgel, 
szolgáltatással kapcsolatos, pénzügyi, számviteli folyamatokat érintő, bérüggyel, mun-
kavégzéssel kapcsolatos stb.) adja ki. 

e.) Fenti szabályozás mellett a szervezeti egységek feladatait ügyrendek határozzák meg, a 
zavartalan működést ügyviteli utasítások esetileg segíthetik. 

f.) A szabályzatok elkészítésének, módosításának ügymenetét, a szabályzatok formai köve-
telményeit, a közzététel módjára vonatkozó előírást a szabályzat melléklete tartalmazza. 

g.) Az OSZK további belső szabályzatainak felsorolását a jelen SZMSZ VII. fejezete tartalmaz-
za. 

5.7 Az Országos Széchényi Könyvtár képviselete 
Az OSZK-t elsősorban, általánosságban a főigazgató képviseli. A főigazgató távollétében a 
képviseleti rend a helyettesítési rendhez igazodik. A főigazgató távollétében, szakmai ügyek-
ben az illetékes igazgató jár el, az érintett szervezeti egység illetékesével közösen. Pénzügyi-
gazdasági jellegű ügyekben az illetékes igazgató aláírása mellett a gazdasági főigazgató-
helyettes (gazdasági igazgató), vagy helyettese ellenjegyzése is szükséges. 
 
A főigazgató eseti jelleggel megbízást adhat általa kiválasztott dolgozónak egyszeri jelleggel, 
egy meghatározott feladatban, illetve eseményen való részvételben helyette eljárni. Az igaz-
gatók saját feladatkörükben eljárva képviseleti jogosultsággal bírnak harmadik személyekkel 
szemben. 
 
Az OSZK által megbízott jogtanácsos bíróságok és más hatóságok előtt képviseleti joggal bír. 

5.8 A Közalkalmazotti Tanáccsal való kapcsolattartás szabá-
lyai 

a.) A Közalkalmazotti Tanács az OSZK közalkalmazottainak részvételi jogait biztosító testüle-
te, amelynek tevékenységére vonatkozó feltételeket a Közalkalmazotti Szabályzat tar-
talmazza. 

b.) A Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben megha-
tározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és 
ingatlanok hasznosítása tekintetében. 

 
Az OSZK döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti: 
a.) az OSZK gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, 
b.) az OSZK belső szabályzatának tervezetét, 
c.) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, 
d.) a korengedményes nyugdíjazás és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 
e.) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint 
f.) az OSZK munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. 
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A főigazgató a Vezetői Értekezlet keretében és szükség szerint tájékoztatja a Közalkalmazotti 
Tanácsot a közalkalmazottak munkaviszonnyal összefüggő, gazdasági és szociális érdekeit 
érintő kérdésekről. 

5.9 A Szakszervezettel való kapcsolattartás szabályai 
A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekben a Kjt. 4. § az 
irányadó. A Munka törvénykönyve 23. § szerint a munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezet jogosult a közalkalmazottak, illetve ezek érdekképviseleti szerveit közvetlenül 
érintő jogellenes munkáltatói intézkedés ellen kifogást benyújtani. Feladata továbbá a mun-
kavállalók és a munkáltató között kötendő Kollektív Szerződés elkészítése és folyamatos 
megújítása. A szakszervezeti titkár részt vesz a Főigazgatói Értekezleten, és – javaslattételi 
joggal – a munkaviszonyt érintő pályázatokat (főigazgató, gazdasági főigazgató-helyettes, 
főigazgató-helyettes, igazgatók) elbíráló szakmai bizottságok ülésein. 

5.10 Kapcsolattartás külső szervezetekkel 
Az OSZK feladataihoz tartozik a kapcsolattartás a hazai és nemzetközi könyvtári intézmé-
nyekkel és szervezetekkel, valamint a tudományos élet intézményeivel (egyetemek, kutató-
intézetek), könyvkiadókkal, szerkesztőségekkel és civil szervezetekkel stb. 
 
Az SZMSZ az egyes vezetői feladatok részeként szabályozza a kapcsolattartók körét, kiemelt 
szakmai kapcsolattartási feladatokat a főigazgató mellett az általános főigazgató-helyettes és 
az igazgatók látnak el. További jogosultságot a főigazgató adhat meghatározott körben és 
tartalommal irányítása, illetve felügyelete, tájékoztatása mellett. 

5.11 Az ügyfélfogadás rendje 
Könyvtárhasználók számára: 
Az olvasóközönség a beiratkozást vagy az olvasójegy kiváltását követően az OSZK nyitvatar-
tási ideje alatt veheti igénybe az olvasótermeket. Az olvasókra vonatkozó szabályokat a hon-
lapon belül elérhető olvasószolgálati szabályzat rögzíti. 
 
Kutatók számára: 
A 47/2001. (III. 27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló kor-
mányrendeletben foglalt szabályozással összhangban az OSZK biztosítja a gyűjteményeiben 
őrzött kulturális javak kutathatóságát. 
 
Látogatók számára: 
A kiállításokról és rendezvényekről a közönség a honlapon található éves program alapján 
tájékozódhat. 
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6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
4/K/2/2011. ügyiratszámú, 2011. április 22-én kelt Szervezeti és Működési Szabályzat hatá-
lyát veszti. 
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7. MELLÉKLETEK 
 
 
1. sz. melléklet: Szervezeti felépítés 



 
 
 
 
 

Tájékoztató Osztály 

Restauráló és 
Kötészeti Osztály 

IKR Osztály 

Térképtár 

Zeneműtár 

Régi Nyomtatványok 
Tára 

Alkalmazás 
Szolgáltatások 

Osztály 

Olvasó- és 
Ügyfélszolgálati 

Osztály 

GYŰJTEMÉNYSZER-
VEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

Gyarapítási és 
Állomány-nyilvántartó 

Osztály 

Retrospektív Feldolgozó Osztály 

Analitikus Feldolgozó 
Osztály 

Kötelespéldány és 
Kiadványazonosító-
kezelő Osztály 

INFORMÁCIÓSZOL-
GÁLTATÁSI 

IGAZGATÓSÁG 

Raktári Osztály 

KÜLÖN-
GYŰJTEMÉNYI 
IGAZGATÓSÁG 

Kézirattár 

GAZDASÁGI 
IGAZGATÓSÁG 

Kontroller 

Pénzügyi és 
Számviteli Osztály 

Bérgazdálkodási és 
Munkaügyi Osztály 

E-SZOLGÁLTATÁSI 
IGAZGATÓSÁG 

E-könyvtári 
Szolgáltatások 
Osztálya 

Webtartalom 
Koordinációs Osztály 

Kurrens Feldolgozó 
Osztály 

KÖNYVTÁRI 
INTÉZET 

Kutatási és 
Szervezetfejlesztési 

Osztály 

Oktatási és 
Humánerőforrás-
fejlesztési Osztály 

Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár 

Működés-fenntartási Osztály 

Országos Lelőhely-
koordinációs és 

Dokumentumellátó 
Osztály 

Projektvezető 

Belső Ellenőrzés 

Humán Erőforrás és 
Kompetenciafejlesz-

tési Osztály 

Jogi és Igazgatási 
Osztály 

FŐIGAZGATÓ 

Infrastruktúra Szolgáltatások 
Osztály 

Színháztörténeti Tár Biztonsági Osztály 

TUDOMÁNYOS 
IGAZGATÓSÁG 

Történeti Interjúk Tára 

Plakát- és 
Kisnyomtatványtár 

Nemzetközi és 
Kulturális Kapcsolatok 

Osztálya 

Könyv- és 
Művelődéstörténeti 
Kutatások Osztálya 

Sajtótörténeti 
Kutatások Osztálya 

MTA-OSZK Res 
Libraria Hungariae Kutatócsoport 

Tudományos 
Titkárság 

ÁLTALÁNOS 
FŐIGAZGATÓ-
HELYETTES 

GAZDASÁGI 
FŐIGAZGATÓ-
HELYETTES 

Digitalizáló Osztály 

Diafilm- és Fotótár 
 

Reguly Antal Műemlékkönyvtár 
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2. sz. melléklet: Szervezeti egységek engedélyezett létszáma 
 
 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár jelenleg engedélyezett létszámkerete 494 fő, melynek meg-
oszlása igazgatóságonkénti bontásban a következő: 
 
 
 

Szervezeti egység Létszám 
Főigazgatóság 37 
Általános főigazgató-helyettes 2 
Gyűjteményszervezési Igazgatóság 108 
Információszolgáltatási Igazgatóság 90 
Különgyűjteményi Igazgatóság 74 
Tudományos Igazgatóság 23 
E-szolgáltatási Igazgatóság 78 
Gazdasági Igazgatóság 46 
Könyvtári Intézet 36 
ÖSSZESEN 494 
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3. sz. melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 
1. Bevezetés 

 
Az 1992. évi XXXVIII. tv. az Államháztartásról XIII. fejezetében, valamint Az államháztar-
tás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. VIII. fejezetében foglaltak 
szerint az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) vezetője, a főigazgató ala-
kítja ki a belső kontrollrendszer részeként a szabálytalanságok kezelésének eljárásrend-
jét. 
 
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 
illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot 
adó cselekmények egyaránt beletartoznak. 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) 
való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás 
bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az 
egyes műveletekben, stb. előfordulhat.  
 
Alapesetei lehetnek: 
• a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesz-

tegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 
• a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatar-

tásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)  
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a főigazgató felelőssége, hogy:  
• a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet; 
• a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel; 
• szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra ke-

rüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. 
 
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 
• hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírá-

sok sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásá-
hoz, (megelőzés); 

• keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot 
helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség 
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.  

 
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meg-
hozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilván-
tartása) a főigazgató feladata. 

 
2. A szabálytalanságok megelőzése 

 
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a fő-
igazgató felelőssége. 
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Az Áht. 97. §-a szerint: 
„97.§  
(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv va-
gyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapí-
tó okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek meg-
felelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gaz-
daságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdál-
kodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, 
a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 
megszervezéséért és hatékony működtetéséért. 
 
(2) A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a 
költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, va-
lamint belső ellenőrzésének működtetéséről.” 
 
Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség, a főigazgató feladata, a szervezeti struktúrá-
ban meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltatható-
ságának szabályozottságán keresztül valósul meg. Az OSZK munkavállalóinak konkrét fel-
adatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályoz-
zák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a 
jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 
 
Az OSZK-t érintő legáltalánosabb szabályzatokat, a teljesség igénye nélkül, az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben 
 
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőr-
zés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. 
 
• Az OSZK valamely munkatársa észlel szabálytalanságot. 
 
a) Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, kö-

teles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. 
 
• Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a 

vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írá-
sos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.) 

 
b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapo-

zottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a főigazgatót. 
 
c) A főigazgató kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illet-

ve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. 
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• A főigazgató észleli a szabálytalanságot. 
 

A főigazgató, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, ha-
táskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság 
korrigálására, megszüntetésére. 

 
• Az OSZK belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot. 

 
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasz-
tal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az 
OSZK-nak intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, 
az intézkedési tervet végre kell hajtania. 

 
• Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot. 

 
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési 
jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az el-
lenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az 
EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások 
alapján az OSZK-nak tervet kell kidolgozni. 

 
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása. 

 
A főigazgató felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. 
Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések 
meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy meg-
alapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 

 
Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a főigazgató rendelhet el a tényállás tisztázására. 
A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is fel-
kérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet továb-
bi vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapí-
tását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdeké-
ben szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló informá-
ció.  

 
A 2. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendel-
kezéseit. 

 
 

5. A főigazgató feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon 
követése során:  

 
• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindí-

tott eljárások helyzetét; 
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• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; 
• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” 

beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt 
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzése-
it, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való na-
gyobb rálátást. 

 
 

6. A főigazgató feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántar-
tása során:  

 
• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett, jogszabály által szabályozott irat-

anyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; 
• egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a 

kapcsolódó írásos dokumentumokat; 
• nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 
• a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekinteté-

ben figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támoga-
tásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalan-
ságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 

 
Megjegyzés: A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama az észleléstől számított 6 
hónap. 

 
7. Jelentési kötelezettségek 

 
A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek 
intézkedési tervet kell készítenie. (Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. §) 
A főigazgatónak az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által 
tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, 
az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzé-
si tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. (Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 31. § (3) b), ba), bb) pontok) 

 
 
 
 
 Dr. Sajó Andrea 
 főigazgató 
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1. számú melléklet 

 
Az intézményt érintő legáltalánosabb szabályzatok  

 
� Belső ellenőrzési kézikönyv 
� Iratkezelési szabályzat 
� Kül- és belföldi kiküldetési szabályzat 
� Kollektív szerződés 
� Kötelezettségvállalás, utalványozási, ellenjegyzés és érvényesítés rendje 
� Munkavédelmi szabályzat 
� Felesleges készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata 
� Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok 
� Pénzkezelési szabályzat 
� Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
� Eszközök, források értékelési szabályzata 
� Számlarend 
� Szervezeti és működési szabályzat (ügyrendek) 
� Tűzvédelmi szabályzat 
� Gazdasági Igazgatóság ügyrendje 
� Közbeszerzési szabályzat 
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2. számú melléklet 

 
Egyes eljárások 

 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncse-
lekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlan-
ságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény bünte-
tés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 
6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kö-
telessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 
171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására 
jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomo-
zati hatóságnál kell megtenni. 

 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogelle-
nes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kor-
mányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövető-
it az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik 
részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési 
eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy 
tudomása alapján indulhat meg. 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljá-
rás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (első-
sorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 
perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Tör-
vénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), 
valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény megfelelő ren-
delkezései. 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő ren-
delkezései az irányadók. 
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3. számú melléklet 

 
Jogszabályi háttér 

 
� az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; 
� az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; 
� a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet; 
� a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény; 
� a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény; 
� a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény; 
� a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény; 
� a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; 
� a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény; 
� a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
� az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossága-

iról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
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4. sz. melléklet: Az intézmény belső szabályzatainak jegyzéke, teljességi nyilatkozattal el-
látva 
 
 
F 13/2011 Az F 21/2007 számú, Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, ér-

vényesítés (KEUÉ) eljárás rendjére vonatkozó szabályozás módosítása 
3. sz. melléklet: Az OSZK nevében aláírásra jogosultak köre 

F 12/2011 Az OSZK megengedett maximális befogadóképességének meghatározása 
kiürítés számítás alapján 
(Az F 17/2010 sz. Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítése) 

F 11/2011 Munkavédelmi stratégia 
F 10/2011 Az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában lévő gépjárművek használa-

tának szabályzata 
F 9/2011 A reprezentációs kiadások szabályzata 
F 8/2011 Vezetékes- és mobiltelefon használati szabályzat 
F 7/2011 A munkavégzésre irányuló egyéb tevékenység szabályozása 
F 6/2011 Az F 21/2007 számú, Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, ér-

vényesítés (KEUÉ) eljárás rendjére vonatkozó szabályozás módosítása  
3. sz. melléklet: Az OSZK nevében aláírásra jogosultak köre 

F 3/2011 Az OSZK területére be és kilépő személyek csomagjai, járműveik átvizsgá-
lásának szabályozása   

F 2/2011 2011. évi nyitvatartási rend 
F 1/2011 Iratkezelési Szabályzat 
F 17/2010 Tűzvédelmi Szabályzat 
F 14/2010 Az F 21/2007 számú, Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, ér-

vényesítés (KEUÉ) eljárás rendjére vonatkozó szabályzat módosítása 
Körlevél 
2. sz. melléklet 
- Megrendelés 
- Előzetes igénybejelentés kötelezettségvállaláshoz 
3. sz. melléklet: Az OSZK nevében aláírásra jogosultak köre 
(módosítását lásd: F 6/2011) 

F 13/2010 Bombariadó esetén végrehajtandó feladatokról  
F 12/2010 Nyári zárás, kötelező szabadság kivétele (GI Körlevél)  
F 11/2010   Nemzetközi dokumentumcsere szabályzat   
F 10/2010 Belső ellenőrzési kézikönyv   
F 7/2010 Saját kiadványok értékesítése  
F 6/2010   A számlázási rendszer és megrendelések zárttá tétele (GI utasítás)  
F 5/2010 Rendkívüli leltár elrendelése (GI utasítás)  
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F 4/2010 Önköltségszámítási Szabályzat 
1. sz. melléklet: Kalkulációs lap a kiegészítő, kisegítő és a vállalkozási tevé-
kenység értékesítéséhez (.doc) 
2. sz. melléklet: Egy órára eső közalkalmazotti illetmény szervezeti egysé-
genként 
3. sz. melléklet: A személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok 
4. sz. melléklet: A leggyakrabban használt anyagfajták beszerzési ára 
5. sz. melléklet: Adatkérő lap értékcsökkenés kalkulálásához (.doc) 
6. sz. melléklet: Egy munkaórára jutó rezsiköltségek és általános költségek 
7. sz. melléklet: Kalkulációs lap a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsoló-
dó költségtérítés összegének megállapításához 
8. sz. melléklet: Előkalkulációs lap a helyiség bérbeadásához 

F 3/2010   A nyitvatartási idő ideiglenes változása  
F 2/2010 Az F 11/2009 számú Dokumentumforgalmazási Szabályzat belső kölcsön-

zésre vonatkozó részének módosítása  
F 1/2010 2010. évi kötelezettségvállalás (GI Körlevél) 

- nyomtatvány 1 
- nyomtatvány 2 (személyi) 

F 25/2009   Szabályzat az OSZK lakásépítési- és vásárlási alapja felhasználásához, és a 
lakásbizottság működésére   

F 23/2009 Leltározási utasítás 
- melléklet 

F 22/2009 Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat   
F 21/2009 Felesleges vagyontárgyak selejtezésének szabályzata  
F 20/2009 Takarékossági intézkedések  (GI körlevél)  
F 18/2009 Közbeszerzési Szabályzat (pdf) 

6. sz. melléklet - Nyilatkozat (doc) 
7. sz. melléklet - Adatszolgáltatás és kérelem a közbeszerzési terv módosí-
tásához (doc) 
8. sz. melléklet - Adatszolgáltatás és kérelem közbesz. eljárás engedélyezé-
séhez (doc) 
9. sz. melléklet - Engedélyező záradék (doc) 

F 17/2009 Pályázati Szabályzat (pdf) 
1. sz. melléklet - Pályázati nyilvántartási adatlap (doc) 
2. sz. melléklet - A pályázat pénzügyi tervezése (doc) 

F 15/2009 Munkavédelmi Szabályzat   
F 13/2009 Az OSZK eredeti dokumentumairól készült digitális fájlok elnevezési sza-

bályzata 
F 11/2009   Dokumentumforgalmazási Szabályzat   
F 10/2009 Olvasószolgálati Szabályzat   
F 9/2009 Influenza pandémiás terv  
F 8/2009 A digitális dokumentumok hozzáférési jogosultsága  
F 7/2009 Az OSZK dokumentumairól készült reprodukciók közlési díjának megállapí-

tására vonatkozó szabályzat 
- Segédlet a közlési díj megállapításához (xls) 

F 5/2009 Takarékossági intézkedések  
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F 4/2009 Szervezeti és Működési Szabályzat  
F 3/2009 Fenntarthatósági Terv  
F 2/2009 Esélyegyenlőségi Terv  
F 1/2009 Előzetes gyors tájékoztató a 2009. évi gazdálkodással és működésünkkel 

kapcsolatos változásokról (GI Körlevél)  
F 21/2008 Leltározási utasítás (GI Utasítás)  
F 19/2008 Az F 3/2007 számú Külföldi Kiküldetési Szabályzat módosítása (pontosítá-

sa)  
F 16/2008 Bérmaradvány-felhasználási és Jutalmazási Szabályzat  
F 14/2008 A közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos eljárási rendről 

(Körlevél)  
F 11/2008 Tanulmányi Szabályzat  
F 9/2008 A Gazdasági Igazgatóság ügyrendje  
F 8/2008 Dohányzási tilalom 

(lásd még: F 9/2004) 
F 6/2008 Rendészeti, Vagyonvédelmi és Kulcskezelési Szabályzat  
F 2/2008 A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtári vendégszobák igénybevételének 

feltételei, az üdülési díjakra és a házirendre vonatkozó szabályozás  
F 1/2008 A parádsasvári Leszkai üdülő igénybevételének feltételei, az üdülési díjakra 

és a házirendre vonatkozó szabályozás  
 Gyakornoki Szabályzat   
F 24/2007 A szerződéskötés eljárás rendje  
F 23/2007 Számlarend  
F 22/2007 Számviteli Politika  
F 21/2007 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés (KEUÉ) eljá-

rás rendjére vonatkozó szabályozás 
(lásd még: F 8/2006) 
(módosítást lásd: F 14/2010, F 6/2011) 
1. sz. melléklet: Jogforrások 
2. sz. melléklet: Kötelezettségvállalás 
- Megrendelés (doc) 
- Előzetes igénybejelentés kötelezettségvállaláshoz (doc) 
3. sz. melléklet: Az OSZK nevében aláírásra jogosultak köre 
4. sz. melléklet: Pénzeszközök, gazdákodási keretek felhasználására vonat-
kozó jogosultságok 

F 20/2007 Pénzkezelési Szabályzat  
F 18/2007 A munkahelyi internet-használat szigorítása  
F 16/2007 Az eszközök és források értékelésének szabályzata  
F 15/2007 A dolgozók tulajdonában lévő személygépjárművek hivatalos célú haszná-

latáról (GI utasítás)  
F 14/2007 Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályozása (GI utasí-

tás)  
F 11/2007 A szabályzatok elkészítésére, aktualizálására, a felelősök megnevezésére 

és a szabályzatok nyilvánossá tételére vonatkozó szabályozás  
F 9/2007 Szolgálatvezetői Szabályzat  
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F 8/2007 A VII. szinti olvasóterem reggeli nyitásának rendje, szabadpolcos anyag 
jogtalan elvitele  

F 7/2007 Aláírási jogok 
(lásd még: F 21/2007, F 12/2008) 

F 4/2007 A könyvtár nyitvatartási rendje 2007. március 1-től  
F 3/2007 Külföldi Kiküldetési Szabályzat 

(lásd még: F 19/2008) 
1. sz. mell.: Adatlap külföldi kiküldetés előkészítéséhez 
2. sz. mell.: Utazási határozat 
3. sz. mell. 
4. sz. mell.: Nyilatkozat a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú 
igénybevételéhez 
5. sz. mell.: Az OSZK kiküldöttei által elszámolható külföldi napidíj mértéke 
6. sz. mell.: Értesítés napidíj felvételéről és kiküldetés elszámolásáról 
7. sz. mell.: Kitöltési útmutató 

F 2/2007 A 2007. évi szabadságok kiadásáról 
(lásd még: F 7/2006, 927/2002, 636/2002, 1925/1999) 

F 17/2006 Pótlékok bérbe építése  
F 14/2006 Az OSZK-ban található szerzői és kapcsolódó jogokkal nem védett doku-

mentumokról készített digitális másolatok felhasználhatóságának szabá-
lyozása  

F 13/2006 Az állományba vétel szabályozása a Kisnyomtatványtárba kerülő köteles-
példányokra vonatkozóan  

F 12/2006 A könyvtári állományból való kiiktatás rendjéről  
F 11/2006 Az OSZK állományába nem kerülő dokumentumok kezelése  
F 8/2006 A kötelezettség vállalásról (Körlevél) 

(lásd még: F 21/2007 és F 12/2008) 
F 7/2006 A szabadságok engedélyezésének rendje 

(lásd még: F 2/2007, 927/2002, 636/2002, 1925/1999) 
F 6/2006 Az OSZK-ban található digitális másolatokról  
F 5/2006 Zárási hiányosságok szankcionálása  
F 20/2005 A vezetői ellenőrzés intézményi működése  
F 19/2005 Kockázatkezelési rendszer kialakítása  
F 17/2005 Szabályzat a hagyatékok/gyűjtemények vásárlásával kapcsolatos eljárásról  
F 16/2005 A vezetői értekezlet határozatai  
F 13/2005 Fegyverrel és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel történő 

belépés szabályozása  
F 12/2005 Dokumentum eltulajdonítási kísérlete esetén tett intézkedések szabályo-

zása  
F 10/2005 A főbejáratnál lévő könyvesbolt használata  
F 9/2005 Az Apenta ásványvíz beszerzésének megszüntetése  
F 7/2005 Az intézmény működéséről készült fényképek, személyek és eseményfotók 

kezelése és megőrzése  
F 21/2004 Informatikai célú tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartásba vételük egy-

séges szabályozása  
F 20/2004 A munkakör ellátásához szükséges nyelvismeret (Körlevél)  
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F 19/2004 Az eszközök és források értékelésének szabályzata  
F 15/2004 Lifthasználati díj bevezetése  
F 9/2004 Nemdohányzók védelme 

(lásd még: F 8/2008) 
F 8/2004 Kegyeleti szabályzat  
F 5/2004 Belföldi Kiküldetési Szabályzat  
F 1/2004 A hivatali bélyegzők használata  
F 2/2003 Cégjelzésű levélpapír és boríték használata (Körlevél)  
12.050/1/2003 Nemzetközi bankszámlaszám bevezetése (GI Körlevél)  
754/2003   Külföldi szerződéskötés, a külföldről érkező számlák hitelessége  
156/2003 Tudományos kutatók munkaidőkerete   
155/2003 A kutatónappal rendelkező munkatársak esetleges tanulmányi kedvezmé-

nyeiről   
927/2002 Vezetők évi rendes szabadság kivételének szabályozása 

(lásd még: F 2/2007, F 7/2006, 636/2002, 1925/1999) 
707/2002 Nem adatátviteli célú távközlés (telefon) költségeinek csökkentése  
695/2002 Álláshirdetések feladása  
636/2002   Fizetés nélküli szabadságok kiadása (Főigazgatói Körlevél) 

(lásd még: F 2/2007, F 7/2006, 927/2002, 1925/1999) 
228/2002 A beléptetés szigorítása   
118/2001 A 973/2000 sz. Kutatóidő és Kutatónapi Szabályzat módosítása 
1/2001 Megbízási szerződések engedélyezése  
12.389/2001   Megbízási szerződés nyomtatvány használata (GI Körlevél)   
1294/2000 Felmentési idő alatti alkalmazás tilalma  
973/2000   Kutatóidő és Kutatónapi Szabályzat 

(módosítását lásd: 118/2001) 
407/2000 Rendkívüli munkavégzés (túlórarendelvény)  
198/2000   Megbízási szerződések előzetes engedélyezése   
1925/1999 Vezető beosztású dolgozók szabadságának korlátozása 

(lásd még: F 2/2007, F 7/2006, 927/2002, 636/2002) 
1573/1999 Könyvtári dokumentumokkal való elszámolás  
1572/1999   Saját könyv, jegyzet, stb. behozatalának tilalma   
 
 

Teljességi nyilatkozat 
 
Alulírott, Dr. Sajó Andrea Ildikó, mint az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója kijelen-
tem, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a felsorolt belső szabályzatokon kívül más sza-
bályzattal jelenleg nem rendelkezik. 
 
Budapest, 2011. szeptember 5. 
 
 
 Dr. Sajó Andrea 
 főigazgató 
 


