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I.
AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR
ALAPÍTÁSA, JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI

1.

Az ÓIK alapítása, alapító okirata:

Az Országos Idegennyelvü Könyvtár (továbbiakban ÓIK) közvetlen jogelődje az Állami Gorkij
Könyvtár.
Az alapításról szóló jogszabály: a könyvtárügyről szóló 1956. évi 5 sz. törvényerejű rendelet
végrehajtásáról szóló 1018/1956. (III. 9.) számú MT határozat
Az alapítás ideje: 1956. március 3.
A hatályos alapító okirat, száma, kelte: 43264/2016., augusztus 19.
A létrehozásáról rendelkező jogszabály: 1956. évi 5. sz. tvr. végrehajtásáról rendelkező 1018/1956. (III.
9.) minisztertanácsi határozat
A névváltoztatásról szóló jogszabály: 45 248/1990. számú MM határozat.
2.

Az ÓIK jogállása:

Az ÓIK kincstári körbe tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező központi költségvetési szerv,
amelynek költségvetését az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg,
illetve hagyja jóvá. Az ÓIK alapítója a Minisztertanács, irányító szerve az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI).
Az ÓIK feletti irányítási jogköröket gyakorló személy az EMMI szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 3.§ (4) bekezdés és a 4. függelék 4. Kulturális ágazat 13. pontja
alapján a kultúráért felelős helyettes államtitkár.
3.

Az ÓIK alapadatai:

Hivatalos megnevezése:
angol nyelven:
német nyelven:
francia nyelven:
orosz nyelven:

Országos Idegennyelvű Könyvtár
National Library of Foreign Literature, Budapest
Nationalbibliothek für Fremdsprachige Literatur, Budapest
Bibliothéque Nationale des Littératures Etrangéres, Budapest
HauHOHajibHafl EHŐJinoTeKa HHOCTpaHuon JIüTepaTypbi, Ey^aneuiT

Rövidített neve:

ÓIK

Székhelye:

H-1056 Budapest, Molnár u. 11.

Postacím:

H-1462 Budapest, Pf.: 469

Központi telefonszáma:

+36 (1) 318-3688

Központi faxszáma:

+36(1)318-0147

E-mail címe:

igazgatosag@oik.hu

Internet címe:

www.oik.hu
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II.
AZ ÓIK TEVÉKENYSÉGE
1.

Ellátandó alaptevékenységek:

1.1. Nyilvános könyvtári feladatok
•

gyűjteményét a könyvtár fenntartója által jóváhagyott, nyilvános gyűjtőköri szabályzatnak
megfelelően szervezi. Ezzel összhangban gyűjti, feltárja és szolgáltatja:
a modern világirodalom, az irodalomtudomány a nyelvtudomány és a nyelvészet, valamint
a kapcsolódó humán kultúrát, ill. tudományokat reprezentáló könyvtári dokumentumokat;
a nemzetiségekkel foglalkozó dokumentumokat;
a népzene, a világzene és a dzsessz dokumentumait, a klasszikus és kortárs komolyzene
reprezentáns dokumentumait, valamint a rájuk vonatkozó szakirodalmat;
az idegen nyelvek tanulását minél hatékonyabb formában lehetővé tevő dokumentumokat.
•

tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;

•

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;

•

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;

•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;

•

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;

•

a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;

•

a kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a
kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű
szoftverrel ellátva biztosítja, a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében;

•

nyilvántartja az általa beszerzett könyvtári dokumentumokat;

•

gondoskodik a könyvtári dokumentumok feltárásáról, rendelkezésre bocsátásáról és az
archiválásra vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;

•

nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális könyvtári
dokumentumokat;

•

olyan módon teszi lehetővé a muzeális dokumentum használatát, hogy a dokumentum állagának
megóvása biztosított legyen;

•

állományában tartja a gyűjtőkörébe nem tartozó - hungarikumnak minősülő - könyvtári
dokumentumot, ha nem állapítható meg, hogy van olyan könyvtár, amely archiválja annak egy
példányát. A könyvtár a gyűjtőkörébe nem tartozó könyvtári dokumentumot megállapodás
alapján más könyvtárnak archiválásra átadhatja;
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•

korszerű informatikai hálózatot működtet, amelyet folyamatosan fejleszt;

•

kiadványokat szerkeszt, és kiadja azokat;

•

reprográfiai digitalizálási és kötészeti szolgáltatásokat végez;

•

bérbead ingatlant.

1.2. Országos szakkönyvtári feladatok
•

a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását az ÓIK koordinálja, a szolgáltatásokat az ÓIK, a
megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren
keresztül biztosítja;

•

részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;

•

elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;

•

elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;

•

gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;

•

szakterületén hazai és nemzetközi szak- és tudományos adatbázisok előfizetésével biztosítja a
szaktájékoztatást és a dokumentumszolgáltatást;

•

megőrzi a számára átadott kötelespéldányokat;

•

elvégzi a beszerzett könyvtári dokumentumok tartalmi
számbavételét és biztosítja a leírások országos használatát;

•

a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;

•

elektronikus könyvtári dokumentumot készít (digitalizál), amelynek elektronikus másolatát - a
használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -, továbbá az azonosításához szükséges
metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti könyvtárnak;

•

a nemzeti könyvtár által meghatározott adatcsere formátumot alkalmazva részt vesz az országos
gyűjtőkörű cikkadatbázis építésében;

•

részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;

•

szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít;

•

szakterületi kompetenciaközpontként működik;

•

részt vesz nemzetközi adatbázisok építésében, fejlesztésében;

•

tanácsadással és koordinációs tevékenységgel segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak
szolgáltatásait;

•

gyakorló helyként részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;

•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;
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feltárását,

szakbibliográfiai

•

fogadó szervezetként lehetőséget biztosít a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítéséhez,
valamint részt vesz a tehetséggondozás és felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

gyűjti, őrzi és feltárja a hozzá érkező kötelespéldányokat;

•

archiválja az elektronikus kötelespéldányok egy másolatát;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve gondoskodik az archivált könyvtári dokumentumok
megőrzéséről;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve fejleszti a könyvtári dokumentumok országos
lelőhelynyilvántartásának adatbázisát;

•

az Országos Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szolgáltató központi feladatainak
ellátása során együttműködik a nemzeti könyvtárral;

•

együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos tartalmi feltárási rendszer kialakításában;

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

2.

Az alaptevékenységek között kiemelt feladatai:

2.1.
•

Szakterületén
minőségi gyűjteményfejlesztést folytat;

•

tudásközpontként módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;

•

részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös tekintettel
a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;

•

elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott programjaival
elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek keretében a hátrányos
helyzetű területek és csoportok felzárkózását;

•

hozzájárul ahhoz, hogy az infokommunikációs kompetenciák mindenki számára hozzáférhetővé
váljanak, és ezzel csökkenjen a digitális írástudás hiánya;

•

hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint

•

részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

2.2.

A nemzetiségek információs központjaként az EMMI felügyelete alá tartozó közgyűjtemények
számára
•

szakirodalmi és tájékoztatási szolgáltatásokat végez;

•

tanácsadó tevékenységet végez a nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel kapcsolatos
tevékenységekben.

A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai
(technikai) jellegű tevékenységeket is.
3.

A költségvetési szerv alapító okiraton kívüli tevékenysége

Az ÓIK vállalkozási tevékenységet és egyéb alapító okiraton kívüli tevékenységet nem folytat.
4.

Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
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Kormányzati funkció megnevezése

Kormányzati
funkció
száma

014040
046040
082041
082042
082043
082044
083020
083030
086020
086030
095020
107080
107090
5.

6.

Társadalomtudományi, humán alapkutatás
Hírügynökségi, információs szolgáltatás
Nemzeti könyvtári feladatok
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása
Kormányzati funkció száma

Megnevezés

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

Az alaptevékenységek forrásai

Költségvetési támogatás, saját bevételek, pályázati forrás, szponzoráció, átvett pénzeszközök, szja 1%,
adományok.
7.

Az ÓIK alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. tv. (a továbbiakban: Kultv.);
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv;
az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet;
az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár
és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet;
a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.)
Kormányrendelet;
a könyvtári anyagok bejelentéséről szóló 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet;
a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
szóló 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet;
a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet;
a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló
szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet;
a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet;
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban Kjt.);
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.(XI.20.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.);
az
emberi
erőforrások
minisztere
a kulturális szakemberek továbbképzéséről;

32/2017.
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(XII.

12.)

EMMI

rendelete

A Kormány 378/2017. (XII. 11.) Korín rendelete a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének
nyilvántartásba vételi szabályairól;
az
emberi
erőforrások
minisztere
33/2017.
(XII.
12.)
EMMI
rendelete
a Minősített Könyvtárcím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról;
a Kormány 379/2017. (XII. 11.) Korín, rendelete a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről;

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Aht.);
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Komi. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.;
a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. tv.;
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.;
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.;
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv.;
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet^
a költségvetési szervek belső kontrol trendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.);
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban MT);
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.;
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Kötv.);
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (1.14.) NKÖM rendelet;
az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb
feltételeiről szóló 2/1993. (1.30) MKM rendelet;
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
tv;
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Kormányrendelet;
az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 28/2008.
(X.10.) OKM rendelet.
8.

Az ÓIK által végzett könyvtári tevékenység célja

A magyar és idegen nyelvű irodalomtudományi, nyelvészeti, zeneművészeti és zenetudományi,
nemzetiségi szakirodalom, valamint a modern világirodalom eredeti nyelvű dokumentumainak
gyűjtése, megőrzése és védelme; a dokumentumok feldolgozása és rendelkezésre bocsátása,
korszerű szakirodalmi és információs szolgáltatások üzemeltetése.
Az ÓIK a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgáltatásain keresztül
koordinálja a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását a települési könyvtárakban.
9.

Az ÓIK épülete

Az ÓIK az alapító okiratában meghatározott feladatait a Magyar Állam tulajdonában lévő
Budapest V., Molnár u. 11. szám alatti épületben látja el. Az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői
jogát és kötelezettségeit a mindenkor hatályos vagyonkezelési szerződés alapján gyakorolja.
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III.

AZ ÓIK SZERVEZETE
1.

Az ÓIK szervezeti felépítése
Szervezeti egység

Főigazgatóság
Gyűjteményi és nemzetiségi főosztály
Szolgáltatási főosztály____________
Zeneműtár_____________________
Informatikai osztály

Az ÓIK szervezeti felépítésének ábráját jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a
továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.1.

F őigazgatóság
Főigazgató

A főigazgató az ÓIK folyamatosjogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító
Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.
Főigazgató-helyettes

A főigazgató-helyettes a főigazgató általános helyettese, feladatait a főigazgató közvetlen
irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
A főigazgató közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységek:
Titkárság

A főigazgatóság működésének támogatását végzi, valamint az ÓIK ügyviteli, irattározási
feladatait látja el.
Kulturális menedzser

A kulturális menedzser beosztott közalkalmazott, feladatait a főigazgató közvetlen irányítása
és ellenőrzése mellett látja el.
1.2.

G yűjteményi és nemzetiségi főosztály
A Gyűjteményi és nemzetiségi főosztály az ÓIK gyűjteményének (kivéve a zenei
dokumentumokat) tervszerű és tudatos szervezését (beszerzés, feltárás, apasztás), a nemzetiségi
dokumentumellátás koordinációs feladatait és a nemzetiségi dokumentációs feladatokat végzi.
Munkáját főosztályvezető irányítása alatt végzi.

1.2.1. A Gyűjteményi és nemzetiségi főosztály feladatai:
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részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;
nyilvántartja az általa beszerzett könyvtári dokumentumokat;
gondoskodik a könyvtári dokumentumok feltárásáról;
nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális könyvtári
dokumentumokat;
állományban tartja a gyűjtőkörébe nem tartozó - hungarikumnak minősülő - könyvtári
dokumentumot, ha nem állapítható meg, hogy van olyan könyvtár, amely archiválja annak egy
példányát. A könyvtár a gyűjtőkörébe nem tartozó könyvtári dokumentumot megállapodás
alapján más könyvtárnak archiválásra átadhatja;
a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását az ÓIK koordinálja, a szolgáltatásokat az ÓIK, a
megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren
keresztül biztosítja;
részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;
elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;
elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;
gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;
szakterületén hazai és nemzetközi szak- és tudományos adatbázisok előfizetésével biztosítja a
szaktájékoztatást és a dokumentumszolgáltatást;
elvégzi a beszerzett könyvtári dokumentumok tartalmi
számbavételét és biztosítja a leírások országos használatát;

feltárását,

szakbibliográfiai

a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;
részt vesz az elektronikus könyvtári dokumentumok készítésében (digitalizálásban), amelynek
elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -, továbbá az
azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti
könyvtárnak;
a nemzeti könyvtár által meghatározott adatcsere formátumot alkalmazva részt vesz az országos
gyűjtőkörű cikkadatbázis építésében;

•

részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;

•

szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít;

•

szakterületi kompetenciaközpontként működik;

•

részt vesz nemzetközi adatbázisok építésében, fejlesztésében;

•

tanácsadással és koordinációs tevékenységgel segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak
szolgáltatásait;

•

gyakorló helyként részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;

•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

gyűjti, őrzi és feltárja a hozzá érkező kötelespéldányokat;

•

archiválja az elektronikus kötelespéldányok egy másolatát;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve gondoskodik az archivált könyvtári dokumentumok
megőrzéséről;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve fejleszti a könyvtári dokumentumok országos
lelőhelynyilvántartásának adatbázisát;

•

együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos tartalmi feltárási rendszer kialakításában;

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

•

a szakterületet illetően
folyamatos minőségi gyűjtemény fejlesztést végez;
módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;
részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;
elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

•

A nemzetiségek információs központjaként az EMMI felügyelete alá tartozó közgyűjtemények
számára
szakirodalmi és tájékoztatási szolgáltatásokat végez;
tanácsadó tevékenységet végez a nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel kapcsolatos
tevékenységekben.

•

végzi a gyűjtemény elemzését, tervszerű ellenőrzését, apasztását;

•

fejleszti a természetes nyelven alapuló tartalmi feltárás rendszerét;

•

gyarapodási jegyzékeket készít, szakreferensi ajánlatokat állít össze;
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törlési jegyzékeket készít, illetve törli állományból az ezeken szereplő dokumentumokat;
részt vesz a szakreferensi információs szolgálat ellátásában;
tanácsadással és koordinációs tevékenységgel segíti a nemzetiségi gyűjteményt fenntartó
könyvtárak szolgáltatásait;
statisztikai adatokat szolgáltat;
részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;
kidolgozza és szükség szerint aktualizálja a gyűjtőköri szabályzatot.
1.3.

Szolgáltatási

főosztály

A Szolgáltatási főosztály az ÓIK olvasószolgálati, tájékoztatási és állománygondozási feladatait
látja el. Munkáját főosztályvezető irányítása alatt végzi.
1.3.1. A Szolgáltatási főosztály feladatai:
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;
gondoskodik a könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról és az archiválásra
vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;
olyan módon teszi lehetővé a muzeális dokumentum használatát, hogy a dokumentum állagának
megóvása biztosított legyen;
részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;
elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;
elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;
részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;
gyakorló helyként részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;
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részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;
a használóknak felkészítő programokat szervez;
lehetőséget biztosít a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a
tehetséggondozás és felzárkóztatás céljainak megvalósításában;
az Országos Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szolgáltató központi feladatainak
ellátása során együttműködik a nemzeti könyvtárral;
a szakterületet illetően
- részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;
- elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
- hozzájárul ahhoz, hogy az infokommunikációs kompetenciák mindenki számára
hozzáférhetővé váljanak, és ezzel csökkenjen a digitális írástudás hiánya;
- hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
- részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

1.4.

•

hozzáférést biztosít a hagyományos és elektronikus dokumentumokhoz;

•

ellátja a raktározási és állományvédelmi feladatokat;

•

végzi a szolgáltató terekben elhelyezett gyűjteményrészek gondozását, ellenőrzését;

•

ellátja a könyvtárhasználók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

•

ellátja dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat;

•

ellátja a könyvtárhasználók részére nyújtott térítéses szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatokat, pénzkezelést végez;

•

folyamatosan végzi "késedelmes" olvasók felszólítását;

•

internetes és reprográfiai szolgáltatásokat nyújt;

•

népszerűsíti az ÓIK gyűjteményét évfordulós és egyéb aktuális kiállítások szervezésével;

•

szervezi az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítését;

•

gyűjti és nyilvántartja az OIK-ra vonatkozó dokumentumokat;

•

részt vesz a gyüjteményfejlesztésben;

•

statisztikai adatokat szolgáltat.

Z eneműtár
A Zeneműtár a zenei dokumentumok tekintetében gyűjtemény fejlesztési, feldolgozási,
olvasószolgálati, tájékoztató és állománygondozási feladatokat lát el. Munkáját osztályvezető
irányítása alatt végzi.

1.4.1 . A Zeneműtár feladatai:
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
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biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;
nyilvántartja az általa beszerzett zenei könyvtári dokumentumokat;
gondoskodik a zenei könyvtári dokumentumok feltárásáról, rendelkezésre bocsátásáról és az
archiválásra vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;
olyan módon teszi lehetővé a zenei muzeális dokumentum használatát, hogy a dokumentum
állagának megóvása biztosított legyen;
nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális zenei könyvtári
dokumentumokat;
részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;
elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;
elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;
gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;
szakterületén hazai és nemzetközi szak- és tudományos adatbázisok előfizetésével biztosítja a
szaktájékoztatást és a dokumentumszolgáltatást;
elvégzi a beszerzett zenei könyvtári dokumentumok tartalmi feltárását, szakbibliográfiai
számbavételét és biztosítja a leírások országos használatát;
a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;
részt vesz az elektronikus zenei könyvtári dokumentumok készítésében (digitalizálásban),
amelynek elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -,
továbbá az azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi
a nemzeti könyvtárnak;
részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;
szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít;
szakterületi kompetenciaközpontként működik;
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•

tanácsadással segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak szolgáltatásait;

•

részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;

•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

gyűjti, őrzi és feltárja a hozzá érkező zenei kötelespéldányokat;

•

archiválja az elektronikus zenei kötelespéldányok egy másolatát;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve fejleszti a könyvtári dokumentumok országos
lelőhelynyilvántartásának adatbázisát;

•

együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos tartalmi feltárási rendszer kialakításában;

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

•

a szakterületet illetően
folyamatos minőségi gyűjtemény fejlesztést végez;
módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;
-

részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;
elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

•

a szakterületet illetően részt vesz a gyűjtemény elemzésében, tervszerű ellenőrzésében,
apasztásában;

•

fejleszti a természetes nyelven alapuló tartalmi feltárás rendszerét;

•

gyarapodási jegyzékeket készít, szakreferensi ajánlatokat állít össze;

•

részt vesz a szakreferensi információs szolgálat ellátásában;

•

gondoskodik a zenei állomány védelméről;

•

ellátja zenei dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat;

•

végzi a zenei szolgáltató terekben elhelyezett gyűjteményrészek gondozását, ellenőrzését;

•

népszerűsíti az ÓIK zenei gyűjteményét évfordulós és egyéb aktuális kiállítások szervezésével;

•

statisztikai adatokat szolgáltat;

•

segíti az audiovizuális és multimédiás eszközök használatát;

•

részt vesz a minőségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységben;

•

részt vesz kiadványok szerkesztésében, kiadásában;

•

részt vesz pályázatok írásában és megvalósításában;

•

részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;
16

részt vesz a gyűjtőköri szabályzat kidolgozásában, aktualizálásában.

1.5.

I nformatikai

osztály

Az Informatikai osztály az ÓIK infó-kommunikációs rendszereinek menedzselését látja el.
Munkáját az osztályvezető irányítása alatt végzi.
1.5.1. Az Informatikai osztály feladatai:
• elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;
•

elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;

•

elektronikus könyvtári dokumentumot készít (digitalizál), részt vesz az ÓIK digitalizálási
terveinek kidolgozásában.

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;

•

a kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a
kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű
szoftverrel ellátva biztosítja, a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében;

•

támogatja a szakterületi kompetenciaközpontként való működést;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

folyamatosan üzemelteti, a lehetőségek függvényében fejleszti az ÓIK infó-kommunikációs
rendszereit;

•

végzi a hibaelhárítást;

•

közreműködik bármely számítógéppel végzett munka informatikai támogatásában, és az
informatikához kapcsolódó egyéb technikai feladatok végzésében, koordinálásában;

•

tervezi és a végrehajtása az informatikai tevékenységekkel összefüggő rendszerek bővítését, ill.
együttműködik a tervezésben az érintett osztályokkal;

•

12 órás ügyeleti szolgálatban gondoskodik az ÓIK számítógépes hálózatának, a hálózaton futó
integrált könyvtári rendszernek, valamint az ÓIK internetes lapjainak működéséről;

•

elvégzi a szükséges, az ütemezett és a rendkívüli hardver- és szoftverkarbantartásokat,
adatfrissítéseket, nagyobb hibák esetén kapcsolatot tart a szervizekkel, szállítókkal, intézkedik
a hibák kijavításáról;

•

koordinálja a számítógéppel végezhető feladatokat, javaslatot tesz ezek megoldásaira;

•

közreműködik az integrált könyvtári rendszer fejlesztésében, a rendszer szállítóival kapcsolatot
tartva;

•

rendben tartja az audiovizuális és multimédiás eszközöket;

•

közreműködik az ÓIK egyéb informatikával kapcsolatos technikai (pl. telekommunikációs)
berendezéseinek üzemeltetésével, bővítésével, hibáival kapcsolatos feladatok elvégzésében;

•

gondoskodik az ÓIK éves költségvetésében jóváhagyott informatikai eszközök és készletek
beszerzéséről;
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1.6.

•

szakterültnek megfelelő kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok informatikai
támogatása;

•

korszerű informatikai hálózat fenntartása, fejlesztése és működtetése;

•

részvétel a minőségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységben;

•

statisztikai adatokat szolgáltat.
G azdasági Szervezet

Az ÓIK gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Emberi Erőforrások Minisztere
2015. március 25-én kelt döntése értelmében valamint az Áht. 10. § 4a) bek. b) pontja alapján az ÓIK
gazdasági-pénzügyi feladatait 2015. április 1-től a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Gazdasági
Főosztálya látja el az ÓIK és a PIM főigazgatója által aláírt, az irányító szerv által jóváhagyott
Munkamegosztási megállapodás, (továbbiakban Munkamegosztási megállapodás) a pénzügyi
gazdasági feladatok ellátásáról dokumentum (iktatószám: 334/2015. 05. 28) alapján.
1.7.
Belsőellenőrzés
A Bkr. 15. § (4) bekezdésben foglaltak értelmében a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv
végzi. Az ÓIK belső ellenőrzésével összefüggő feladatokat a PIM látja el tekintettel az 1.6. pontban
foglaltakra.
A belső ellenőr feladatait a Bkr. 18. §-ban foglaltak szerint látja el.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az ÓIK minden tevékenységére, különösen a költségvetési
bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
• elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
• elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát;
• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a
költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek
javítása, továbbfejlesztése érdekében;
• nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett
intézkedéseket.
A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:
• a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység
működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos
jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
• a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi
elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
• a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének
átfogó vizsgálatát kell elvégezni;
• a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett
tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a
forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;

•

az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek
megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok
teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul.
A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
• vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével,
vizsgálatával, kockázatának becslésével;
• pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és
hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
• a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek
és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
• tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
• konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
• javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és
a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső
szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
Az ÓIK belső ellenőre ellátja a Bkr. 22. § (1) és (2) bekezdésében előírt belső ellenőrzési vezetői
feladatokat is.

IV.
AZ ÓIK VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI
1.

Magasabb vezetők

A Kjt. 23. § (2) bekezdése szerint:
Magasabb vezetői munkakör
- főigazgató
főigazgató-helyettes
főosztályvezető

1.1.

Főigazgató

1.1.1. A főigazgató jogállása:
Az ÓIK élén a magasabb vezető jogállású főigazgató áll, akit - pályázat útján - a miniszter a Kjt. és a
Kjt. vhr. alapján legfeljebb öt év határozott időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint
gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
Képesítési előírás:
szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
A főigazgató az ÓIK folyamatos jogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat szerinti
feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.
A főigazgató felelős:
• az Alapító Okiratban, illetve az SZMSZ II. 1. pontjában előírt tevékenységek jogszabályban,
költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben,
teljesítmény tervben), valamint feladat-ellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az
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irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő
ellátásáért,
•

a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

•

a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,

•

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal
kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

•

a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomon követési
(monitoring) rendszerműködtetéséért,

•

a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok
szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,

•

a számviteli rendért.

•

a belső kontrollrendszer keretében, az ÓIK működésének folyamatát és sajátosságait
figyelembe véve - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő kontrollkörnyezet,
integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs
rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és
fejlesztéséért.

1.1.2. A főigazgató feladat- és hatásköre:
•

gondoskodik az az SZMSZ II. 1. pontjában meghatározott feladatok teljesüléséről;

•

gondoskodik az ÓIK éves költségvetésének és feladattervének, valamint költségvetési és
feladat-beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról,
ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról;

•

az ÓIK költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső személyi és
infrastrukturális feltételekről;

•

képviseli az OIK-ot harmadik személyekkel szemben; más személyek részére képviseleti
jogot adhat az SzMSz-ben meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti és állandó
átruházásáról nyilvántartást köteles vezetni;

•

a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot;

•

gondoskodik az ÓIK valamennyi belső szabályzatának elkészítéséről, megvitatásáról,
elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és karbantartásáról;

•

biztosítja a belső ellenőr funkcionális függetlenségét, különös tekintettel az éves ellenőrzési
terv kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével
történő kidolgozására, az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtására, az ellenőrzési
módszerek kiválasztására, következtetések és ajánlások kidolgozására, ellenőrzési jelentés
elkészítésére. Figyelembe veszi, hogy a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a
nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési
standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység
végrehajtásába nem vonható be.

•

jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést;

•

végzi a külső ellenőrzések megállapításai alapján készített intézkedési tervekben szereplő
feladatok megvalósulásának nyomon követését. A Bkr. 14 § (1) bekezdése alapján
gondoskodik a külső ellenőrzések koordinációjáról és éves bontásban nyilvántartást vezet a
külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról a Bkr. 47. §
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(2) bekezdése szerinti tartalommal. A Bkr. 14 § (2) bekezdése alapján elkészíti a könyvtár
éves beszámolóját a külső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról;

1.2.

•

gondoskodik az iratkezeléssel kapcsolatos feltételek megteremtéséről,
kockázatelemzési és a kockázatkezelési rendszer szabályozásáról;

•

feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot;

•

közvetlen utasítási joggal rendelkezik az ÓIK valamennyi szervezeti egysége, vezetője és
beosztott munkatársa irányában;

•

a jelen SzMSz-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az ÓIK közalkalmazottai és
megbízottai irányában a munkáltatói, illetve megbízói jogokat. E jogok gyakorlását
átruházhatja. Az átruházott munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben - az érdekeltek
egyidejű értesítése mellett - magához vonhatja.

•

folyamatosan, illetőleg évente, teljes körű tájékoztatást nyújt és beszámol a miniszternek és a
szakállamtitkárnak az ÓIK működéséről;

•

gondoskodik az OIK-ot érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az
érdekeltekkel történő megismertetéséről;

•

gondoskodik az ÓIK
továbbképzéséről;

•

a jelen SzMSz-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek között
bármikor magához vonhatja;

•

a főigazgató felelős az OIK-on belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi,
katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az ÓIK vagyonának megóvásáért;

•

a miniszter, illetőleg az államtitkár a főigazgatót és általa az OIK-ot az Alapító Okirattal
összhangban további feladatokkal bízhatja meg;

•

ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

érdemi

ügyintézését

végző

közalkalmazottak

illetve

a

folyamatos

Gazdasági vezető

ÓIK gazdasági vezetői feladatait a PIM gazdasági vezetője látja el.
1.3.

Főigazgató-helyettes

1.3.1. A főigazgató-helyettes jogállása:
A főigazgató helyettes magasabb vezető jogállású közalkalmazott, akit a Kjt. és a Kjtvhr. alapján,
pályázat útján, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre - a miniszter egyetértésével - a főigazgató bíz
meg, illetve vonja vissza vezetői megbízását, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A főigazgató-helyettes a főigazgató általános helyettese, feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és
ellenőrzése mellett látja el.
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből;
1.3.2. A főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:
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1.4.

•

gyakorolja a vezetési feladatokat és jogosultságokat a főigazgató távollétében;

•

koordinálja a több szervezeti egységet érintő tevékenységeket;

•

döntésre előkészíti az ÓIK szakmai dokumentumait

•

koordinálja az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek végzését és
programok szervezését;

•

előkészíti és koordinálja az ÓIK által benyújtható pályázatokat, értékeli és ellenőrzi azok
végrehajtását;

•

a főigazgató állandó megbízása alapján ellátja a könyvtár vezetői ellenőrzésének felsővezetői
szintű felügyeletét, figyelemmel kíséri a vezetői ellenőrzések megvalósulását és
dokumentálását. Havi rendszerességgel tájékoztatást ad a főigazgató részére a vezetői
ellenőrzések alakulásáról, tapasztalatairól;

•

a főigazgató állandó megbízása alapján felelős a Belső kontrollrendszerrel kapcsolatos belső
szabályzók kialakításáért és fejlesztéséért.

•

a főigazgató megbízása alapján ellátja a biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
Főosztályvezetők

Az OIK-ban a főosztályok élén főosztályvezetők állnak.
1.4.1. A főosztályvezetők jogállása
A főosztályvezetőket a megbízás időpontjában hatályos jogszabályok alapján - magasabb vezetői
beosztással - az ÓIK főigazgatója legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza a
megbízást, valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A főosztályvezetők jogállása a Kjtvhr.
3. számú mellékletének 3.1.3 pontja alapján országos intézmény, országos szakkönyvtár és
közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezetőjével azonos.
Képesítési előírás:
szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
1.4.2. A főosztályvezetők általános feladat- és hatásköre
•

utasítási és ellenőrzési jogkörüket, valamint feladataikat a főigazgató közvetlen irányítása és
ellenőrzése mellett látják el;

•

a jogszabályokban és az SZMSZben leírtak szerint szervezik és irányítják a hatáskörükbe tartozó
szervezeti egység működését; illetve ellátják a személyes hatáskörükbe tartozó feladatokat;

•

teljes körűen felelnek az irányításuk alá tartozó terület (a továbbiakban: szakterület)
tevékenységének eredményességéért, szabályszerűségéért és szakszerűségéért. Jogosultak,
illetve kötelesek megtenni minden, ennek érvényesítéséhez szükséges intézkedést;

•

képviselik az OIK-ot a szakterületüket érintő szakmai kérdésekben;

•

képviselik főosztályukat a vezetői értekezleten;

•

részt vesznek az ÓIK rövid és hosszú távú (stratégiai) terveinek, belső szabályzatainak
kidolgozásában és végrehajtásában;

•

elkészítik szakterületük éves munkatervét, beszámolóit;
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•

betartatják a munka-, tűz-, egészség- és információvédelemmel kapcsolatos előírásokat,
biztosítják a munkarend és munkafegyelem feltételeit;

•

elvégzik a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatokat;

•

kezelik és közzéteszik szakterületük statisztikai adatait, és felelnek az adatok hitelességéért;

•

felelősek az ÓIK külső és belső honlapján a felelősségi körükbe tartozó oldalak
naprakészségéért;

2.

Vagyonnyilatkozat tétcli kötelezettség

Az ÓIK alkalmazásában állók közül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény alapján kétévente vagyonnyilatkozat tételre kötelezett a költségvetési pénzeszközzel
történő gazdálkodás során javaslattételi, döntési vagy ellenőrzési jogosultságából adódóan a főigazgató.
3.

Vezetők

Az OIK-ban az osztályok élén osztályvezetők állnak.
3.1.

Osztályvezetők

3.1.1. Az osztályvezetők jogállása:
Az osztályvezetőket a megbízás időpontjában hatályos jogszabályok alapján - vezetői beosztással - az
ÓIK főigazgatója legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást, valamint
gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
Képesítési előírás:
szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
3.1.2. Az osztályvezetők általános feladat- és hatásköre:
•

utasítási és ellenőrzési jogkörüket, valamint feladataikat a főigazgató közvetlen irányítása és
ellenőrzése mellett látják el;

•

a jogszabályokban és az SZMSZ-ben leírtak szerint szervezik és irányítják a hatáskörükbe
tartozó szervezeti egység működését; illetve ellátják a személyes hatáskörükbe tartozó
feladatokat;

•

teljes körűen felelnek az irányításuk alá tartozó szakterület tevékenységének eredményességéért,
szabályszerűségéért és szakszerűségéért. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni minden, ennek
érvényesítéséhez szükséges intézkedést;

•

képviselik az OIK-ot a területüket érintő szakmai kérdésekben;

•

képviselik osztályukat a vezetői értekezleten;

•

részt vesznek az ÓIK rövid és hosszú távú (stratégiai) terveinek, belső szabályzatainak
kidolgozásában és végrehajtásában;

•

elkészítik szakterületük éves munkatervét, beszámolóit;

•

betartatják a munka-, tűz-, egészség- és információvédelemmel kapcsolatos előírásokat,
biztosítják a munkarend és munkafegyelem feltételeit;

•

elvégzik a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatokat;
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•

kezelik és közzéteszik szakterületük statisztikai adatait, és felelnek az adatok hitelességéért;

•

felelősek az ÓIK külső és belső honlapján a felelősségi körükbe tartozó oldalak
naprakészségéért.

4.

Beosztott munkatársak

Az ÓIK munkatársai a Kjt. alapján közalkalmazottaknak minősülnek. Az ÓIK közalkalmazotti
munkaköreit a Kjt., a Kjtvhr., valamint az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez
szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (1.30.) MKM rendelet határozzák meg.
4.1.

Kulturális menedzser

A kulturális menedzser beosztott közalkalmazott, feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és
ellenőrzése mellett látja el. A kulturális menedzsert a főigazgató határozatlan időre bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Képesítési előírás:
szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség;
nyelvszakos bölcsész végzettség vagy felsőfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből
4.1.1. A kulturális menedzser feladatai:

4.2.

•

részt vesz kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervezésében;

•

elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;

•

elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését;

•

elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek keretében a
hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;

•

hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint

•

részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában;

•

információt szolgáltat vezetői döntésekhez;

•

koordinálja az ÓIK marketing tevékenységét, média kapcsolatait, média megjelenéseit;

•

részt vesz az ÓIK arculatának alakításában;

•

részt vesz a belső kommunikációs csatornák működtetésében;

•

ellenőrzi, frissíti a protokoll listákat és az ÓIK honlapján megjelenő információkat;

•

szervezi és koordinálja az ÓIK kiadványainak szerkesztését, kiadását;

•

statisztikai adatokat szolgáltat;

•

részt vesz pályázatok írásában és megvalósításában;

•

részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;
Vezető szakterületi koordinátorok

A vezető szakterületi koordinátorok magas szintű szakmai tudással rendelkező munkatársak, akik
egységvezetőjük irányítása alatt végzik feladatukat, szakterületüket illetően javaslattételi,
véleményezési és ellenőrzési jogkörrel.
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A vezető szakterületi koordinátorok beosztott közalkalmazottak, akiket a főosztályvezetők javaslatára,
a vezetői tanács jóváhagyása után a főigazgató határozatlan időre bíz meg, illetve vonja vissza
megbízásukat, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
Képesítési előírás:
szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
4.2.1. Vezető szakterületi koordinátorok feladatai:
• a szakterület feladatainak összefogása, a teljesítés figyelemmel kísérése, ellenőrzése;
•

a szakterületre vonatkozó munkaterv és beszámoló előkészítése;

•

a szakterületre vonatkozó statisztikák elkészítése;

•

javaslattétel a szakterületet érintő fejlesztésekre;

•

a felettes tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről;

•

felettes vezetők által rájuk bízott további feladat.

4.3.

Könyvtári szakmai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak

Az ÓIK szakmai munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársai (főkönyvtáros, könyvtáros,
informatikus könyvtáros, bibliográfus, feldolgozó, gyűjtemény szervező könyvtáros, olvasószolgálati
könyvtáros, tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros, zenei könyvtáros, könyvtári szakinformatikus,
informatikus, segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens, raktáros) tevékenységüket a főosztályvezetők
és az osztályvezetők irányításával végzik. Munkájukról rendszeresen szóban vagy írásban kötelesek
vezetőjüknek beszámolni. Az OIK-ban komplex munkakörök vannak. A szakmai munkatársak több
részterület feladatait végzik.
4.3.1. Gűjteményszervező könyvtáros
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
a gondozott nyelvterületnek megfelelő nyelvszakos bölcsész vagy tanári végzettség vagy
felsőfokú nyelvvizsga.
Feladatok:
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;

•

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;
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részt vesz az állományába tartozó muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartásában és
archiválásában;
részt vesz a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátásában;
részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;
elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;
gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;
részt vesz a beszerzett könyvtári dokumentumok tartalmi feltárásában, szakbibliográfiai
számbavételében és biztosítja a leírások országos használatát;
a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;
részt vesz az elektronikus könyvtári dokumentumok készítésében (digitalizálásban), amelynek
elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -, továbbá az
azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti
könyvtárnak;
részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;
állományban tartja a gyűjtőkörébe nem tartozó - hungarikumnak minősülő - könyvtári
dokumentumot, ha nem állapítható meg, hogy van olyan könyvtár, amely archiválja annak egy
példányát.
részt vesz a szakterületi elektronikus könyvtár gyarapításában;
hozzájárul a szakterületi kompetenciaközpontként való működéshez;
részt vesz nemzetközi adatbázisok építésében, fejlesztésében;
tanácsadással és koordinációs tevékenységgel segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak
szolgáltatásait;
részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;
részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;
a használóknak felkészítő programokat szervez;
hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;
részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.
a szakterületet illetően
folyamatos minőségi gyűjtemény fejlesztést végez;
módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;
részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;
elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programokkal elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
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hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.
•

végzi a gyűjtemény elemzését, tervszerű ellenőrzését, apasztását;

•

meghatározza a dokumentumok státuszát;

•

részt vesz a retrospektív feltárásban;

•

meghatározza a használók által elvesztett vagy megrongált, már nem pótolható dokumentumok
értékét;

•

részt vesz a természetes nyelven alapuló tartalmi feltárás fejlesztésében;

•

gyarapodási jegyzékeket készít, szakreferensi ajánlatokat állít össze;

•

törlési jegyzékeket készít;

•

részt vesz a szakreferensi információs szolgálat ellátásában;

•

statisztikai adatokat szolgáltat;

•

részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;

•

részt vesz a gyűjtőköri szabályzat kidolgozásában, aktualizálásában.

4.3.2. Feldolgozó könyvtáros
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
Feladatok:
• biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;
•

részt vesz kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezésében;

•

nyilvántartja a beszerzett könyvtári dokumentumokat;

•

nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális könyvtári
dokumentumokat;

•

elvégzi a beszerzett könyvtári dokumentumok tartalmi
számbavételét és biztosítja a leírások országos használatát;

•

a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;

•

részt vesz az elektronikus könyvtári dokumentumok készítésében (digitalizálásban), amelynek
elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával továbbá az
azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti
könyvtárnak;

•

feltárja a hozzá érkező kötelespéldányokat;

•

archiválja az elektronikus kötelespéldányok egy másolatát;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve fejleszti a könyvtári dokumentumok országos
lelőhelynyilvántartásának adatbázisát;

•

együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos tartalmi feltárási rendszer kialakításában;
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feltárását,

szakbibliográfiai

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

•

részt vesz a gyűjtemény

retrospektív feltárásban;

•

részt vesz a természetes

nyelven alapuló tartalmi feltárás rendszerének fejlesztésében;

•

részvétel a gyűjtemény tervszerű ellenőrzésében, apasztásában;

•

vezeti, aktualizálja leltárkönyveket;

•

statisztikai adatszolgáltatás.

4.3.3. Bibliográfus
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
a gondozott nyelvterületnek megfelelő nyelvszakos bölcsész vagy tanári végzettség vagy
felsőfokú nyelvvizsga.
Feladatok:
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;

•

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;

•

részt vesz a könyvtári dokumentumok feltárásában;

•

a nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását a nyilvános könyvtári rendszeren keresztül
biztosítja;

•

részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;

•

elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;

•

gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;

•

a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;

•

részt vesz az elektronikus könyvtári dokumentumok készítésében (digitalizálásban), amelynek
elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -, továbbá az
azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti
könyvtárnak;

•

a nemzeti könyvtár által meghatározott adatcsere formátumot alkalmazva részt vesz az országos
gyűjtőkörű cikkadatbázis építésében;

•

részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;
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•

szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít;

•

hozzájárul a szakterületi kompetenciaközpontként való működéshez;

•

részt vesz nemzetközi adatbázisok építésében, fejlesztésében;

•

tanácsadással és koordinációs tevékenységgel segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak
szolgáltatásait;

•

részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;

•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos tartalmi feltárási rendszer kialakításában;

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

•

a szakterületet illetően
módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;
elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

•

az EMMI felügyelete alá tartozó közgyűjtemények számára
szakirodalmi és tájékoztatási szolgáltatásokat végez;
tanácsadó tevékenységet végez a nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel kapcsolatos
tevékenységekben.

•

részt vesz retrospektív feltárásban;

•

részvétel a természetes nyelven alapuló tartalmi feltárás rendszerének fejlesztésében;

4.3.4. Tájékoztató könyvtáros
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
nyelvszakos bölcsész vagy tanári végzettség (nemzetközi vagy nemzetiségi nyelvek)
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
Feladatok:
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
•

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;

•

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;

•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

29

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;

•

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;

•

a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;

•

gondoskodik a könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról és az archiválásra
vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;

•

olyan módon teszi lehetővé a muzeális dokumentum használatát, hogy a dokumentum állagának
megóvása biztosított legyen;

•

részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;

•

elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;

•

elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;

•

részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;

•

részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;

•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

lehetőséget biztosít a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a
tehetséggondozás és felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

az Országos Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szolgáltató központi feladatainak
ellátása során együttműködik a nemzeti könyvtárral;

•

a szakterületet illetően
- részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;
- elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
- hozzájárul ahhoz, hogy az infokommunikációs kompetenciák mindenki számára
hozzáférhetővé váljanak, és ezzel csökkenjen a digitális írástudás hiánya;
- hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
- részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.
•

hozzáférést biztosít a hagyományos és elektronikus dokumentumokhoz;

•

végzi a szolgáltató terekben elhelyezett gyűjteményrészek gondozását, ellenőrzését;
30

•

népszerűsíti az ÓIK gyűjteményét évfordulós és egyéb aktuális kiállítások szervezésével;

•

részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;

•

gyűjti és nyilvántartja az OIK-ra vonatkozó dokumentumokat;

•

részt vesz a gyűjteményfejlesztésben;

•

statisztikai adatokat szolgáltat.

4.3.5. Olvasószolgálati könyvtáros
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
Feladatok:
• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
•

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;

•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;

•

gondoskodik a könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról és az archiválásra
vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

lehetőséget biztosít a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a
tehetséggondozás és felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

az Országos Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szolgáltató központi feladatainak
ellátása során együttműködik a nemzeti könyvtárral;

•

végzi a szolgáltató terekben elhelyezett gyűjteményrészek gondozását, ellenőrzését;

•

ellátja a könyvtárhasználók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

•

ellátja dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat;

•

ellátja a könyvtárhasználók részére nyújtott térítéses szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,
pénzkezelést végez;

•

folyamatosan végzi "késedelmes" olvasók felszólítását;

•

kezeli az elveszített és megtérített dokumentumokkal kapcsolatos dokumentációt;

•

internetes és reprográfiai szolgáltatásokat nyújt;

•

részt vesz ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;

•

statisztikai adatokat szolgáltat.

4.3.6. Raktáros
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Képesítési előírás:
szakirányú középfokú végzettség vagy szakirányú főiskolai végzettség.
Feladatok:
• nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális könyvtári
dokumentumokat.
•

ellátja a raktározási és állományvédelmi feladatokat;

•

biztosítja a könyv- és folyóirat raktári állomány rendjét;

•

kezeli a kölcsönzésből és olvasóteremből visszaérkezett dokumentumokat;

•

hozzáférést biztosít dokumentumokhoz;

•

a folyóirattár gondozása: folyóiratok tékázása, hiányok jelzése, folyóiratok előkészítése
köttetésre;

•

a feldolgozásról leérkező új dokumentumok átvétele, az irányításnak megfelelően a
dokumentumok továbbítása;

•

a dokumentumok felszerelése, megfelelő polcjelzettel történő ellátása;

•

dokumentumok átirányításának végzése;

•

szakterületnek megfelelő kiállítások előkészítése; a dokumentumok leválogatása, átirányítása, a
kiállítás lebontása után visszarendezése;

•

kötészeti munkák megrendelése;

•

kézzel végzett kötészeti munkák elvégzése;

•

állományból kivont dokumentumok kezelése;

•

fölöspéldány jegyzék összeállítása, ezzel kapcsolatos adminisztráció végzése;

•

raktári nyilvántartások vezetése;

•

statisztikai adatszolgáltatás.

4.3.7. Zenei könyvtáros
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből;
egyetemi vagy főiskolai szintű zenei végzettség.
Feladatok:
Tájékoztatás és olvasószolgálat:
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
•

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;

•

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;

•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;
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•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;

•

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;

•

a szolgáltatásokat a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;

•

gondoskodik a zenei könyvtári dokumentumok, rendelkezésre bocsátásáról és az archiválásra
vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;

•

olyan módon teszi lehetővé a zenei muzeális dokumentum használatát, hogy a dokumentum
állagának megóvása biztosított legyen;

•

részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;

•

elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;

•

elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;

•

gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;

•

szakterületén hazai és nemzetközi szak- és tudományos adatbázisok előfizetésével biztosítja a
szaktájékoztatást és a dokumentumszolgáltatást;

•

részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;

•

szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít;

•

támogatja szakterületi kompetenciaközpontként való működést;

•

tanácsadással segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak szolgáltatásait;

•

részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;

•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

a szakterületet illetően
módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;
részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;
-

elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint
részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

•

gondoskodik a zenei állomány védelméről;
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•

ellátja zenei dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat;

•

végzi a zenei szolgáltató terekben elhelyezett gyűjtemény részek gondozását, ellenőrzését;

•

népszerűsíti az ÓIK zenei gyűjteményét évfordulós és egyéb aktuális kiállítások szervezésével;

•

statisztikai adatokat szolgáltat;

•

segíti az audiovizuális és multimédiás eszközök használatát;

•

részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;

•

tartalmak szolgáltatása a könyvtár és Zeneműtár online felületeire (zenei alportál, portál, blog,
hírlevél, Facebook).

Gyűjteményszervezés
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
•

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;

•

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez;

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez;

•

gondoskodik a zenei könyvtári dokumentumok feltárásáról, rendelkezésre bocsátásáról és az
archiválásra vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;

•

részt vesz a szakterületi információellátás szervezésében, az elektronikus információszolgáltatás
biztosításában;

•

elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;

•

elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;

•

gyűjti és hozzáférhetővé teszi szakterülete magyar és nemzetközi szakirodalmát;

•

szakterületén hazai és nemzetközi szak- és tudományos adatbázisok előfizetésével biztosítja a
szaktájékoztatást és a dokumentumszolgáltatást;

•

részt vesz az elektronikus zenei könyvtári dokumentumok készítésében (digitalizálásban),
amelynek elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -,
továbbá az azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi
a nemzeti könyvtárnak;

•

részt vesz kutatásfejlesztési és innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben,
hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás értékelésében, a
bibliometriai vizsgálatokban, szakterületén részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában;

•

szakterületi elektronikus könyvtárat gyarapít;

•

támogatja a szakterületi kompetenciaközpontként való működést;

•

tanácsadással segíti a szakterületén működő szakkönyvtárak szolgáltatásait;

•

részt vesz a könyvtárosképző intézmények oktatási tevékenységében;
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•

részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében,
elősegíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;

•

a használóknak felkészítő programokat szervez;

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

gyűjti, őrzi és feltárja a hozzá érkező zenei kötelespéldányokat;

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

•

a szakterületet illetően
folyamatos minőségi gyűjtemény fejlesztést végez;
-

módszertani, tudományos, szolgáltató és archiválási feladatokat lát el;
részt vesz hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben, különös
tekintettel a határon túli magyar közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre;

-

elősegíti a társadalmi felzárkózást és a tiltott diszkrimináció csökkentését, célzott
programjaival elősegíti a kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítását, ennek
keretében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkózását;
hozzájárul a köznevelés eredményességéhez, valamint

-

részt vesz a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásában.

•

a szakterületet illetően részt vesz a gyűjtemény elemzésében, tervszerű ellenőrzésében,
apasztásában;

•

fejleszti a természetes nyelven alapuló tartalmi feltárás rendszerét;

•

gyarapodási jegyzékeket készít, szakreferensi ajánlatokat állít össze;

•

részt vesz a szakreferensi információs szolgálat ellátásában;

•

gondoskodik a zenei állomány védelméről;

•

statisztikai adatokat szolgáltat;

•

segíti az audiovizuális és multimédiás eszközök használatát;

•

részt vesz pályázatok írásában és megvalósításában;

•

részt vesz az ÓIK külső helyszíneken történő népszerűsítésében;

•

részt vesz a gyűjtőköri szabályzat kidolgozásában, aktualizálásában.

Feldolgozás:
• nyilvántartja a beszerzett zenei könyvtári dokumentumokat;
•

gondoskodik a zenei könyvtári dokumentumok feltárásáról, rendelkezésre bocsátásáról és az
archiválásra vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről;

•

nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális zenei könyvtári
dokumentumokat;

•

elvégzi a beszerzett zenei könyvtári dokumentumok tartalmi feltárását, szakbibliográfiai
számbavételét és biztosítja a leírások országos használatát;

•

a könyvtári adatbázisok interoperabilitása érdekében figyelembe veszi a nemzeti könyvtár által
meghatározott feltárási követelményrendszert és törekszik a bibliográfiai leírás
párhuzamosságának kiküszöbölésére;
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•

gyűjti, őrzi és feltárja a hozzá érkező zenei kötelespéldányokat;

•

archiválja az elektronikus zenei kötelespéldányok egy másolatát;

•

a nemzeti könyvtárral együttműködve fejleszti a könyvtári dokumentumok országos
lelőhelynyilvántartásának adatbázisát;

•

együttműködik a nemzeti könyvtárral az országos tartalmi feltárási rendszer kialakításában;

•

részt vesz a nemzeti névtér fejlesztésében.

•

a szakterületet illetően részt vesz a gyűjtemény elemzésében, tervszerű ellenőrzésében,
apasztásában;

•

fejleszti a természetes nyelven alapuló tartalmi feltárás rendszerét;

•

gondoskodik a zenei állomány védelméről;

•

statisztikai adatokat szolgáltat;

4.3.8. Könyvtári szakinformatikus, rendszergazda
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
Feladatok:
• elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését;
•

elősegíti a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására
alkalmas, hazai és európai interoperábilis elektronikus infrastruktúra fejlesztését;

•

elektronikus könyvtári dokumentumot készít (digitalizál), részt vesz az ÓIK digitalizálási
terveinek kidolgozásában;

•

hozzájárul a közösségi szolgálat teljesítéséhez, valamint részt vesz a tehetséggondozás és
felzárkóztatás céljainak megvalósításában;

•

a könyvtári minőségirányítás szempontjainak megfelelő szolgáltatásszervezés;

•

a kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a
kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű
szoftverrel ellátva biztosítja, a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében;

•

támogatja a szakterületi kompetenciaközpontként való működést;

•

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában;

•

folyamatosan üzemelteteti, a lehetőségek függvényében fejleszti az ÓIK infó-kommunikációs
rendszereit;

•

végzi a hibaelhárítást;

•

közreműködik bármely számítógéppel végzett munka informatikai támogatásában, és az
informatikához kapcsolódó egyéb technikai feladatok végzésében, koordinálásában;

•

tervezi és a végrehajtása az informatikai tevékenységekkel összefüggő rendszerek bővítését, ill.
együttműködik a tervezésben az érintett osztályokkal;
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•

12 órás ügyeleti szolgálatban gondoskodik az ÓIK számítógépes hálózatának, a hálózaton futó
integrált könyvtári rendszernek, valamint az ÓIK internetes lapjainak működéséről;

•

elvégzi a szükséges, az ütemezett és a rendkívüli hardver- és szoftverkarbantartásokat,
adatfrissítéseket, nagyobb hibák esetén kapcsolatot tart a szervizekkel, szállítókkal, intézkedik
a hibák kijavításáról;

•

közreműködik az integrált könyvtári rendszer fejlesztésében, a rendszer szállítóival kapcsolatot
tartva;

•

rendben tartja az audiovizuális és multimédiás eszközöket;

•

közreműködik az ÓIK egyéb informatikával kapcsolatos technikai (pl. telekommunikációs)
berendezéseinek üzemeltetésével, bővítésével, hibáival kapcsolatos feladatok elvégzésében;

•

gondoskodik az ÓIK éves költségvetésében jóváhagyott informatikai eszközök és készletek
beszerzéséről;

•

gondoskodik a szakterültnek megfelelő kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok
informatikai támogatásáról;

•

korszerű informatikai hálózat fenntartása, fejlesztése és működtetése;

•

menedzseli az ÓIK saját üzemeltetésű informatikai rendszereiben (AD, levelezés, beléptetés,
IKR) a felhasználókat és eszközöket, illetve jogosultságokat;

•

támogatja az ÓIK dolgozóinak munkáját;

•

statisztikai adatokat szolgáltat.

4.3.9. Informatikus
Képesítési előírás:
szakirányú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, vagy középfokú
szakképzettség;
Feladatok:
• karbantartja az ÓIK informatikai eszközeit;
•

támogatja az intézmény dolgozóinak munkáját (helpdesk);

•

az ÓIK portáljának tartalmi gondozása, a szakterületi szerkesztőknek kiadott területeken kívül,
illetve a szakterületi szerkesztők helyettesítése;

•

részt vesz elektronikus dokumentumok készítésében; szkennelési, vágási, tárolási feladatok;

•

elkészíti a beléptető rendszer, illetve a telekommunikációs rendszerek statisztikáit, kimutatásait;

•

gondoskodik a szakterültnek megfelelő kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok
informatikai támogatásáról;

•

menedzseli az ÓIK saját üzemeltetésű informatikai rendszereiben (AD, levelezés, beléptetés,
IKR) a felhasználókat és eszközöket, illetve jogosultságokat;

•

minden hónap első munkanapján az integrált könyvtári rendszerből a kölcsönzési határidő
lejártái vissza nem hozott dokumentumok listájának lekérése és átküldése a szerződő partnernek;

•

a kölcsönzési határidő lejártáig vissza nem szolgáltatott dokumentumokkal kapcsolatban
elküldött kimutatások, elektronikus anyagok archiválása a levelező rendszer erre a célra kijelölt
mappájába;
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4.4.

Egyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársak

4.4.1. Titkárságvezető:
Képesítési előírás:
főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség humán szakterületen;
felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga a nemzetközi nyelvek egyikéből.
Feladatok:
• az Igazgatóság tevékenységének segítése a titkársági és ügykezelési feladatok gördülékeny
ellátásával;
•

a kommunikációs kapcsolatok szervezése;

•

kommunikációs feladatok ellátása munkatársakkal és partnerekkel a hatékony munkavégzés
érdekében;

•

a kimenő és bejövő információk rendszerezett formában történő kezelése,

•

telefonhívások lebonyolítása;

•

a kimenő és bejövő ügyiratok naprakész iktatása az ügyviteli szabályoknak és az érvényes
Iratkezelési szabályzatnak megfelelően az egységes és hatékony ügyrendi iratkezelés érdekében;

•

napi postabontás, a kimenő és bejövő, iratok irányítása, iktatása, irattárba helyezése;

•

a beérkező és kimenő e-mailek naprakész nyomon követése, továbbítása, nyomtatása,
szétosztása, intézése, iktatása;

•

a gazdasági vezetés részére érkező ügyiratok napi továbbítása;

•

a felmerülő reprezentációs és protokolláris feladatok ellátása, szervezése, közreműködés a
lebonyolításukban;

•

egyéb igazgatási feladatok ellátása;

•

vezetője időbeosztásának rugalmas, a mindenkori elvárásoknak megfelelő megszervezése, a
programokkal, tárgyalásokkal összefüggő adminisztrációs és kommunikációs előkészítő
teendők ellátása (értekezletek, határidők stb.);

•

a főigazgató által kért adatok összeállítása, iratok előkészítése;

•

kapcsolattartás az ÓIK valamennyi szervezeti egységével;

•

közreműködés a közbeszerzési eljárások előkészítésében és dokumentálásában;

•

főigazgatói utasítások, szabályzatok, emlékeztetők, illetve a könyvtár működésével kapcsolatos
ügyiratok nyilvántartása, előkészítése, kezelése;

•

közreműködés a humánpolitikai feladatok ellátásában, az alábbiak szerint:
álláshirdetések elkészítése, feladása;
beérkező önéletrajzok feldolgozása, előszűrése;
álláspályázatok eredményének kiértesítése;

•

a kölcsönzési határidő lejártáig vissza nem szolgáltatott dokumentumokkal kapcsolatos
eljárások koordinálása, kapcsolattartás a partner céggel, az olvasókkal, és a könyvtár szervezeti
egységeivel.

4.4.2. Titkársági asszisztens
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Képesítési előírás:
középfokú iskolai végzettség;
Feladatok:
• küldemények oda-vissza kézbesítése ÓIK és partnerei között;
•

küldemények előkészítése és postázása;

•

érkező postai küldeményeket intézménybe szállítása és a rendeltetési helyükre juttatása;

•

az ODR és egyéb pályázathoz kapcsolódó postaköltségek nyilván tartása.

ÓIK működésével kapcsolatos ellátási, szolgáltatási, gondnoksági, karbantartási-javítási feladatok
elvégzéséről a PIM gondoskodik a Munkamegosztási megállapodás alapján.
V.

AZ ÓIK MŰKÖDÉSI RENDJE
1.

A helyettesítés rendje

A főigazgató távollétében általános helyettese a főigazgató-helyettes. Kötelezettség-vállalás,
utalványozás esetén a főigazgatót a főigazgató-helyettes megbízás alapján helyettesítheti, a főigazgatót
egyéb gazdálkodási feladatok tekintetében a gazdasági vezető helyettesíti. A főigazgatói tisztség
ideiglenes betöltetlensége esetén a főigazgatói feladatokat a főigazgató-helyettes látja el. A gazdasági
vezető távollétében az általa erre a feladatra kijelölt személy helyettesíti gyakorolja az ellenjegyzési
jogkört. A gazdasági vezetői tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a gazdasági vezetői feladatokat
a PIM főigazgatója által kijelölt személy látja el. A főosztályvezetőket és az osztályvezetőket
távollétükben javaslatuk alapján a főigazgató által megbízott beosztott közalkalmazott helyettesíti. A
vezető munkakörének meghatározott részét írásban - saját felelősségének fennmaradásával helyettesére ruházhatja. A munkahelytől tartósan (egy hónapnál hosszabb ideig) távol lévő
közalkalmazott munkakörének ellátására a munkáltató írásban helyettest bízhat meg, a közvetlen
felettes véleményének kikérésével. Tartós helyettesítés esetén a munka átvétele és átadása
jegyzőkönyvileg történik. A munkahelyétől egy hónapnál rövidebb ideig szabadságon lévő
közalkalmazott helyettesítését a közalkalmazott közvetlen felettese által meghatározott személy látja el.
2.

Vezető/tanácsadó testületek, értekezletek

2.1.

Vezetői tanács
•

A főigazgató elnökletével, kétheti rendszerességgel működő döntés előkészítőjavaslattevő ill.
végrehajtó operatív szerv. A tanács állásfoglalásai a főigazgató személyes jogkörét és
felelősségét nem érintik.

•

A Vezetői tanács tagjai: főigazgató, főigazgató-helyettes, főosztályvezetők, osztályvezetők,
kulturális menedzser, a szakszervezet, ill. a közalkalmazotti tanács képviselője, esetenként
felkért szakértők..

•

A Vezetői tanács feladatkörét és működési rendjét a főigazgató határozza meg. A vezetői
értekezlet ülései és előterjesztései nem nyilvánosak.
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2.3.

Egyéb testületek
A főigazgató a felsorolt tanácsadó testületeken kívül, szükség szerint más állandó vagy
ideiglenes jellegű célbizottságokat is szervezhet.

2.4.

Összmunkatársi értekezlet
Célja az ÓIK évi munkájának és következő évi munkatervének megvitatása, a Stratégiai Terv és
egyéb nagyobb jelentőségű tervek megbeszélése, a munkatársak tájékoztatása.
Az összmunkatársi értekezletet a főigazgató készíti elő és hívja össze évente legalább két
alkalommal. A főigazgató beszámol a legfontosabb kérdésekről és minden dolgozónak a
hozzászólási lehetőség biztosított. Az értekezleten elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni.

3.

Az ÓIK elemi költségvetése

Az ÓIK költségvetésének tervezéséért a főigazgató és a PIM gazdasági vezetője egyetemlegesen
felelős.
3.1.

Bevételek tervezése
A költségvetés elkészítésekor meg kell tervezni mindazon bevételeket, amelyek forrástól
függetlenül az ÓIK feladataival kapcsolatosak, jogszabályon, szerződésen, megállapodáson
alapulnak, tapasztalatok alapján rendszeresen vagy eseti jelleggel előfordulnak vagy egyébként
várhatóak.

3.2.

Kiadások tervezése

3.2.1. Működési kiadások
Az ÓIK működtetéséhez szükséges kiadások tervezéséért az ÓIK főigazgatója és a PIM
gazdasági vezetője felelős. A tervezés során figyelembe kell venni a jogszabály alapján kötelező,
szerződésen, megállapodáson alapuló, illetve a rendszeresen vagy eseti jelleggel előforduló
működési kiadásokat.
3.2.2. Szakmai kiadások
A szakmai feladatellátás kiadásainak irányelveit az irányító szerv által jóváhagyott éves
munkaterv és az irányító szerv által közzétett kötelező kiadások figyelembe vételével a
főigazgató ismerteti az egyes szakmai területet felügyelő vezetőkkel, akik összeállítják
költségvetési javaslataikat. A beérkezett javaslatok alapján a szakmai feladatellátás kiadásait a
főigazgató véglegesíti.

3.3.

Költségvetés összeállítása
A főigazgató által jóváhagyott bevételeket, valamint szakmai és működtetési kiadásokat
tartalmazó költségvetés jogszabály szerinti összeállításáért a PIM gazdasági vezetője felelős.

4.

Az ügyintézés szabályai

4.1.

Munkaterv készítése
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•

A főigazgató a feladatok tervszerű végrehajtása érdekében munkatervet állít össze, amelyet
jóváhagyás céljából felterjeszt a szakállamtitkár részére. A munkaterv tervezetét a Vezetői
Tanács megvitatja. A munkaterv-tervezet elfogadásáról a főigazgató dönt. Az elfogadott
munkaterv egy példányát a Közalkalmazotti Tanács tájékoztatásul megkapja.

•

A munkaterv tartalmazza az elvégzendő feladatot, a feladat elvégzésének határidejét és a
végrehajtásért felelősök körét. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több felelőst
(közreműködőt, részfelelőst) jelöl meg, a végrehajtásért átfogóan az első helyen szereplő vezető
a felelős.

•

A munkatervben az előterjesztés elkészítéséért első helyen felelős vezető szervezi az
előterjesztés kidolgozását, gondoskodik a határidő betartásáról, hasznosítja és összefoglalja az
érdekeltek értékeléseit, javaslatait, észrevételeit, elvégzi a tervezet koordinálását. A
közreműködők kötelesek a felelőssel együttműködni és a feladat végrehajtását elősegíteni,
ennek keretében a felelős részfeladatokat és határidőket állapíthat meg.

•

Ha a munkatervben szereplő feladat teljesítése az előírt határidőre nem lehetséges, a felelős a
főigazgatót - a megjelölt határidő lejárta előtt - köteles tájékoztatni. A munkaterv végrehajtását
a főigazgató figyelemmel kíséri és arról rendszeresen tájékoztatást kérhet.

4.2.

A munkavégzés általános szabályai
•

Az egyes szervezeti egységek, illetőleg a vezetők és beosztott/megbízott munkatársak a
feladataikat az ügyrendekben és munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően végzik. Az
ügyrendek és munkaköri leírások előkészítése a szervezeti egység vezetőjének a feladata. Az
ügyrendben - a hatályos jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, valamint a jelen 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 kapcsolattartás,
együttműködés szabályait.
Az intézményi feladatok körében az ügyeket érdemben a vonatkozó jogszabályok és a felettes
vezető útmutatásai szerint, az előírt határidőre kell elintézni. Az előírt ügyintézési határidő
hiányában az ügyeket a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési
határidőn belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidőt kell általában irányadónak
tekinteni azokban az esetekben, ha a vezető a teljesítés határidejét nem írta elő. A fenti határidők
nem vonatkoznak a „sürgős” (S) iratokra, amelyeket soron kívül, de legkésőbb három
munkanapon belül kell elintézni.
A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidőre történő
elintézéséért, illetőleg annak elmulasztásáért felelős személy megállapítható legyen.

•

Ha az intézkedés előzményei magából az ügyiratból nem állapíthatók meg, azokról írásbeli
összefoglalót kell készíteni és azt az ügyirathoz kell csatolni. Az ügy érdemi elintézésével
összefüggő - közvetlen munkakapcsolat keretében létrejött - megállapodásokat, ha azokról
jegyzőkönyv vagy feljegyzés nem készült, ugyanígy kell rögzíteni.

•

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
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fel lehet tüntetni. Ha kétséges, hogy valamely ügy elintézése melyik egység feladatkörébe
tartozik, a főigazgató jelöli ki az ügy elintézéséért felelős szervezeti egységet.
4.3.

A szervezeti egységek együttműködésének szabályai
•

A főosztályok és az osztályok egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak.

•

A szervezeti egységek feladataik teljesítése során - szükség szerint - egymást tájékoztatva és
segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el.

•

Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttműködésre van szükség, annak tartalmát,
módját, illetőleg a feladatok elhatárolását az érdekelt szervezeti egységek vezetői közösen
határozzák meg. A belső kommunikáció és annak fejlesztése fontos szerepet játszik az
összehangolt külső kommunikáció kialakításában.

•

Az ÓIK szakmai osztályai negyedéves beszámolót, valamint éves teljesítményalapú beszámolót
készítenek, melyben értékelik az osztály teljesítményét. A Vezetői Tanács döntéseit az
osztályvezetők kötelesek a dolgozókkal munkaértekezleteken ismertetni. Az ÓIK dolgozói
egyéni, illetve munkaviszonyukhoz kapcsolódó, feladataikat érintő kérdésekben a szolgálati út
betartásával fordulhatnak az ÓIK illetékes vezetőjéhez.

4.4.

A kiadmányozási jog gyakorlása
Az intézkedés-tervezetek az arra jogosult vezető aláírásával (kiadmányozásával) válnak
intézményi intézkedésekké. A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést megelőző
intézkedés kiadásának, illetőleg az érdemi döntés meghozatalának és az ügyirat irattárba
helyezésének jogát.

5.

Az ÓIK irányításának eszközei, szabályai

A vezetői utasítások hatálya kiterjed az ÓIK valamennyi egységére, valamint az intézménnyel
közalkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre.
5.1.

Főigazgatói utasítás
A főigazgató az ÓIK egész tevékenységét átfogóan (átirányítás, rendkívüli munkavégzés,
túlmunka, ügyeleti készenlét, munkaidő-beosztás stb.) jogosult főigazgatói utasításba foglalni
egy-egy tevékenység, illetve a működés részletes szabályait. A vélemények elfogadásáról, az
utasítás annak alapján történő átdolgozásáról a főigazgató dönt. A közalkalmazottaknak adható
személyi juttatásokat érintő utasításokhoz a Közalkalmazotti Tanács egyetértése szükséges. Az
utasítás hatályba lépése az utasításban megjelölt időpont. A kiadott (sorszámmal és adott év
megjelölésével ellátott) utasításokról a főigazgatói titkárság folyamatos nyilvántartást vezet. Az
utasítás saját területükön történő kihirdetéséről a szervezeti egységek vezetői gondoskodnak. A
munkatársak az utasításban foglaltakat, illetve annak tudomásulvételét aláírásukkal ismerik el.

5.2.

Főigazgató-helyettesi utasítás, főosztályvezetői utasítás, osztályvezetői utasítás
•

Az ÓIK tevékenységeinek irányítását a főigazgató helyettes, a főosztályvezetők és az
osztályvezetők saját területükön utasításokkal szabályozhatják. A szabályozás nem lehet
ellentétes a hatályban lévő főigazgatói utasítással, illetve a belső szabályzatokban foglaltakkal.
Az utasítást annak hatálybalépése előtt a főigazgatóhoz jóváhagyás céljából meg kell küldeni.
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•

A kiadott utasításokat nyilvántartásba vétel céljából meg kell küldeni a titkárságra.

•

Az utasítás kihirdetéséről annak kiadója gondoskodik.

•

A munkatárs az utasításban foglaltakat, illetve annak tudomásulvételét aláírásával ismeri el.

•

A szabályzatok és utasítások az ÓIK levelezőrendszerének Nyilvános mappák /Szabályzatok
nevű mappájában kerülnek közzétételre.

6.

Az ÓIK képviselete

6.1.

Az ÓIK képviseletének átruházása
Az ÓIK képviseletét a főigazgató látja el. A főigazgató e képviseleti jogkörét részben vagy
egészben, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve, esetileg vagy visszavonásig
átruházhatja.

6.2.

Az ÓIK képviselete a szervezeti egységek vezetői által
A szervezeti egységek vezetői, az osztályvezetők az OIK-ot harmadik személlyel szemben a
feladatkörükben eljárva képviselik.

6.3.

Az ÓIK képviselete külső személy által
Bíróságok vagy más hatóságok előtt - főigazgatói megbízás alapján - ügyvéd, vagy az ügy
jellegének megfelelő szakértő képviselheti az OIK-ot.

6.4.

Kapcsolattartás külső szervezetekkel

6.4.1. A közvélemény tájékoztatása, nyilatkozat adás
•

Az ÓIK magasabb vezetői és vezetői, valamint munkatársai szakmai munkájuk és feladatkörük
részeként jogosultak külső szervezetekkel, illetve külső szerveknél dolgozó szakemberekkel
kapcsolatba lépni, velük tájékozódó beszélgetést folytatni, részükre információt szolgáltatni,
tőlük információt kérni. Ezen tevékenységük azonban nem lehet ellentétes az ÓIK gazdasági és
szakmai érdekeivel, az általuk kért, illetve szolgáltatott információk tartalma nem ütközhet sem
jogszabályba, sem a jó erkölcsbe, és nem lehet ellentétes a könyvtáros szakma etikai kódexének
előírásaival. E kapcsolatok során a kapcsolattartók nem vállalhatnak sem anyagi, sem szakmai
természetű elkötelezettséget az ÓIK nevében, s nem előlegezhetnek meg hivatalos döntéseket.

•

Az ÓIK közalkalmazottainak munkakörükkel összefüggésben adott sajtónyilatkozataihoz a
főigazgató előzetes engedélye szükséges.

•

Nem vonatkozik az engedélykérés a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonyától
függetlenül - az érintettnek a tudományos közélet önálló résztvevőjeként - tett tudományos
vonatkozású nyilatkozataira.

6.4.2. Az ÓIK képviselete és kapcsolattartás
6.4.2.1. Képviselet
43

•

Az ÓIK képviseletét elsősorban a főigazgató látja el. A főigazgató e képviseleti jogkörét részben
vagy egészben, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve, esetileg vagy visszavonásig
az ÓIK más közalkalmazottjára átruházhatja.

•

A minisztériummal, más országos hivatalokkal a főigazgató és a PIM gazdasági vezetője tartja
a kapcsolatot.

•

Az országos, a megyei és külföldi múzeumok, könyvtárak és levéltárak vezetőivel az ÓIK
képviseletében a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartja a kapcsolatot.

6.4.2.2. Kapcsolattartás
•

Az ÓIK munkatársai a hatáskörükbe utalt kérdésekben döntés előkészítő jelleggel
munkakapcsolatokat tarthatnak fenn az érintett szervezetekkel (múzeumokkal, könyvtárakkal,
levéltárakkal,
egyetemi
tanszékekkel,
kutatóintézetekkel,
Budapesten
működő
nagykövetségekkel és külföldi kulturális intézetekkel, az irodalmi, zenei, nemzetiségi
intézményekkel, kutatóintézetekkel, könyvkiadókkal, szerkesztőségekkel, könyvterjesztőkkel,
valamint a minisztériummal és háttérintézményeivel) a főigazgató, a PIM gazdasági vezetője,
illetve a főigazgató-helyettes eseti megbízása alapján.

•

Az ÓIK feladatainak végrehajtása érdekében a szervezeti egységek közvetlen munkakapcsolatot
tartanak a közgyűjteményi társintézmények, egyetemek, tudományos intézmények,
közművelődési, tömegkommunikációs intézmények, a gazdasági szervezetek megfelelő
részlegeivel.

•

Az ÓIK képviseletében eljáró kapcsolattartó személy köteles a képviselet körében az ÓIK
érdekeit mindenkor szem előtt tartani, az állami, szolgálati és intézményi titkot megőrizni,
tárgyalásairól, az elért vagy várható eredményről a hivatali út betartásával jelentést adni
megbízójának.

•

A kapcsolattartási joggal felruházott személyek a képviselet körében okozott erkölcsi és anyagi
károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak. Fegyelmi vétséget követ el és kártérítési
felelősséggel tartozik az a személy, aki felhatalmazás nélkül vagy a felhatalmazást meghaladó
körben képviseli az OIK-ot.

•

A kapcsolattartás rendjében a kiadmányozással kapcsolatos korlátozások érvényesek.

6.4.2.3. Közvélemény, sajtó
•

•

•

Az ÓIK tevékenységével kapcsolatos kommunikációs feladatok szervezése, a közvélemény
tájékoztatása, a médiakapcsolatok előkészítése, megszervezése és lebonyolítása elsődlegesen a
kulturális menedzser, és a titkárság feladat- és hatáskörébe tartozik.
Az ÓIK közalkalmazottja e minőségében, a munkakörével összefüggésben csak a főigazgató
előzetes hozzájárulásával adhat sajtónyilatkozatot, vagy a közvéleménynek szóló más
tájékoztatást.
A saját szakterületét érintő ügyekben vagy kizárólag szakmai kérdésekben bárki adhat a sajtónak
vagy a közvéleménynek eseti tájékoztatást, de a főigazgató előzetes tájékoztatása ilyen
esetekben is kötelező. A nyilatkozat tartalmáért és színvonaláért a tájékoztatást adó személy a
felelős.
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7.

8.

Közalkalmazotti tanács
•

A Közalkalmazotti tanács az ÓIK közalkalmazottainak részvételi jogait biztosító testületé,
amelynek tevékenységére vonatkozó feltételeket a Kjt. és a Közalkalmazotti szabályzat
tartalmazza.

•

A főigazgató a Vezetői értekezlet keretében és szükség szerint tájékoztatja a Közalkalmazotti
tanácsot a közalkalmazottak munkaviszonnyal összefüggő, gazdasági és szociális érdekeit érintő
kérdésekről.
Szakszervezet

Az OIK-ban reprezentatív szakszervezet látja el a tagok érdekvédelmét, a Kjt.-ben, az Mt.-ben és
egyéb jogszabályokban biztosított jogosítványok alapján.
Az ÓIK a szervezetek részére a jogszabályokban előírt működési feltételeket biztosítja.
9.

Az ügyfélfogadás rendje

9.1. Könyvtárhasználók
A könyvtárhasználók fogadása az ÓIK nyitvatartási ideje szerint szabályozott.
9.2. Látogatók
Az OIK-ba hivatalos vagy magán látogatás céljával belépni dokumentált azonosítás után az erre
a célra kiadott belépő kártyával a felkeresett munkatárs kíséretével lehet.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az irányító szerv általi jóváhagyás napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az 62/2014.01.17. iktatószámú, 2014. január 28-én aláírt és hatályba lépett Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályát veszti.
A Közalkalmazotti Tanács a jelen SZMSZ tartalmát megismerte.

VII.
MELLÉKLETEK
1.
2.

Az ÓIK szervezeti felépítésének ábrája
Az ÓIK szabályzatai
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1. sz. melléklet: Az ÓIK szervezeti felépítésének ábrája
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