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A vezetõi jogviszony
létesítése a könyvtárakban

A könyvtárak általában költségvetési intézmény-
ként mûködnek. Vezetõiknek jogi helyzetét, azaz
a vezetõ beosztás keletkezését, megszûnését, az
abból folyó kötelezettségeket és jogokat elsõsor-
ban a közgyûjtemények dolgozóira vonatkozó
közalkalmazotti jogszabályok határozzák meg. A
könyvtári vezetõk körét a jogszabály alapján a
következõk szerint csoportosíthatjuk:

1. magasabb vezetõk és
2. vezetõk.
A magasabb vezetõk között kiemelt helyet

foglal el az önálló intézményvezetõ (fõigazgató,
igazgató). Õ a fenntartó döntése alapján nyeri el
beosztását, míg az egyéb magasabb vezetõk (pl.
fõigazgató-helyettes) az intézményvezetõ dönté-
se alapján, a fenntartó jóváhagyásával. Különle-
ges helyet foglal el a szervezetben a gazdasági
vezetõ, akit az igazgatóval együtt fokozott fele-
lõsség terhel a gazdálkodási szabályok betartá-
sáért.

Az 1992: XXXIII. tv. (Kjt.) 23. § (1) bekez-
dése rendelkezik arról, hogy a közalkalmazott
magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátá-
sával bízható meg. A megbízást és annak elfo-
gadását írásba kell foglalni. A Kjt. 23. § (2)
bekezdése értelmében a magasabb vezetõi és
vezetõi beosztások körét, valamint a megbízás
feltételeit a miniszter határozza meg. A maga-
sabb vezetõi megbízásra pályázatot kell kiírni.
A (3) bekezdés arról ír, hogy a megbízás határo-
zatlan idõre szól, de a miniszter határozott idõre
szóló megbízást is elõírhat.

A könyvtárak esetében a magasabb vezetõket
illetõen a határozott idõre történõ megbízás
mellett döntött a jogalkotó. A Kjt. fenti rendel-
kezéseit a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm.) pontosítja. Ennek 3. sz.
melléklete sorolja fel a könyvtári vezetõ beosz-
tásokat, mégpedig a �Közgyûjtemény, közmûve-
lõdés� címszó alatt, és emellett meghatározza a

vezetõi pótlékok mértékét. Elsõ része a �maga-
sabb vezetõk�, második része a �vezetõk� felso-
rolását tartalmazza.

A gazdasági vezetõ a szervezeti formától füg-
gõen lehet magasabb vezetõ vagy vezetõ � elté-
rõ pótlékkal attól függõen, hogy magasabb veze-
tõ vagy egyéb vezetõ helyetteseként mûködik-e.
Itt értelmezési gondot jelent az, hogy a gazdasá-
gi vezetõt általában nem tekintik, illetve címezik
igazgatóhelyettesnek, ugyanakkor a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.)
18. § (3) bekezdése szerint a gazdasági vezetõ a
mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi
feladatok tekintetében a költségvetési szerv ve-
zetõjének helyettese, feladatait a költségvetési
szerv vezetõjének közvetlen irányítása és ellen-
õrzése mellett látja el.

A magasabb vezetõk és vezetõk között a leg-
lényegesebb különbség, hogy a magasabb veze-
tõi megbízás határozott idõre szól, és pályázat
útján lehet elnyerni. Ezzel szemben az egyéb
vezetõi megbízás a munkáltató külön eljáráshoz
nem kötött döntésén alapul, és határozatlan idõ-
re szól.

Nyilvánvaló, hogy intézményenként akár több
magasabb vezetõ is mûködhet, ám közöttük van
egy kiemelt személy, aki az egyszemélyi vezetõ,
a munkáltatói jogkör gyakorlója, az intézmény-
vezetõ (igazgató, fõigazgató). Az õ vezetõi meg-
bízása a legmeghatározóbb egy intézmény életé-
ben, ugyanis ez egy korábbi szakmai koncep-
ció változását, vezetõi stílusváltást is jelent-
het, és így megbízatása a teljes intézményi
szakembergárdát, sõt adott esetben az egész
szakmát érintheti. Az összes többi magasabb
vezetõ és vezetõ felett munkáltatói jogkört
gyakorol, a magasabb vezetõk megbízásához,
illetve a megbízás visszavonásához azonban
fenntartói egyetértés szükséges.

A Korm. 6. § (1�4) bekezdései az összeférhe-
tetlenség eseteit állapítják meg. Ezek valamennyi
vezetõre vonatkoznak, és a vezetõi megbízatás
akadályát képezik. Lényegében arról van szó,
hogy nem kaphat vezetõ megbízást az, aki, illet-
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ve akinek közeli hozzátartozója vállalkozóként
vagy gazdasági társaság tagjaként azonos, illetve
hasonló tevékenységet végez, mint az intézmény.
Az sem, akinek közeli hozzátartozója egy másik
olyan intézmény vezetõje, amely azonos vagy
hasonló tevékenységet folytat, emellett a két in-
tézmény gazdasági kapcsolatban áll.

Lényegében ez a két esetkör egyfelõl a piac-
gazdaság, másfelõl a �másik� intézmény vonat-
kozásában próbálja kiküszöbölni az esetleges
visszaéléseket, személyi összefonódásokat. Egy
harmadik szabály pedig azt igyekszik kizárni,
hogy a vezetõ közeli hozzátartozójával kerüljön
irányítási (felügyeleti), ellenõrzési vagy elszámo-
lási kapcsolatba. Ez alól azonban a munkáltató,
indokolt esetben, felmentést adhat. A �közeli
hozzátartozó� egyébként jogi fogalom, azt az Mt.
139. § (2) bekezdése határozza meg, amely sze-
rint a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a há-
zastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe foga-
dott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefoga-
dó, a mostoha és a nevelõszülõ, a testvér, vala-
mint az élettárs tartozik ide. (A Csjt. 34. § (1)
bek. szerint egyenesági a rokonság azok között,
akik közül az egyik a másiktól származik, tehát
a �lemenõk� és a �felmenõk� között.)

A magasabb vezetõi megbízás feltételeit a
Korm. 6. § (7�8) bekezdései határozzák meg.
Ezek egyrészt képesítési követelmények: szak-
irányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirá-
nyú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, illetõleg fõiskolai könyv-
tárosi, közmûvelõdési képzettség. További felté-
tel legalább ötéves szakmai gyakorlat. Fõiskolai
könyvtárosi képesítéssel rendelkezõ közalkalma-
zott esetén a munkáltató tíz év szakmai gyakor-
lati idõt is kiköthet. Emellett a jogszabály ki-
emelkedõ szakmai vagy tudományos tevékeny-
séget kíván meg a megbízatás elnyeréséhez.

A vezetõi megbízatáshoz a Korm. 6. § (9)
bek. értelmében szakirányú egyetemi vagy fõis-
kolai végzettséggel, vagy nem szakirányú egye-
temi vagy fõiskolai végzettséggel és felsõfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgával és legalább
hároméves szakmai gyakorlattal kell rendelkez-
ni. A Korm. 6. § (15) bek. szakmai gyakorlati
idõnek tekinti a szakirányú felsõfokú végzett-
ségnek megfelelõ munkakörben, valamint az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ mun-
kakörben korábban eltöltött valamennyi jogvi-
szonyt.

A végzettségre és a szakmai gyakorlatra vo-
natkozó rendelkezések objektív feltételek, ezen
esetekben mérlegelésnek nincs helye. A �kiemel-
kedõ szakmai és tudományos� tevékenység csak
a magasabb vezetõkkel szemben feltétel, és szub-
jektív, azaz mérlegelendõ körülmény, ami annál
is inkább indokolt, mivel az intézmények sem
egyformák, más szakmai múlt követelhetõ meg
egy kisvárosi könyvtár igazgatójától, és más egy
országos intézmény fõigazgatójától.

A Korm. 22. § (1) bekezdés g) pontja hatá-
rozza meg, hogy a rendelet alkalmazásában mi
tekinthetõ szakirányú felsõfokú végzettségnek.
Ezek: felsõfokú oktatási intézményben szerzett,
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
oklevél vagy a jogász, illetve a közgazdász szak-
képzettséget tanúsító oklevél.

A jogász, illetve közgazdász végzettség meg-
ítélésénél érdemes egy kissé elidõznünk. Ugyan-
is amennyiben szigorú nyelvtani értelmezés sze-
rint vizsgáljuk a kérdést, arra a következtetésre
juthatunk, hogy egy jogász vagy közgazdász, ha
jogi, gazdasági szakmai gyakorlattal és ilyen
szakmai, tudományos tevékenységgel rendelke-
zik, akkor a legalapvetõbb könyvtári ismeretek
nélkül is elláthatná bármelyik (akár a legnagyobb)
intézmény fõigazgatói, igazgatói feladatát is. A
jogalkotó akarata nyilvánvalóan kiterjedt erre a
lehetõségre is, hiszen a múlt évi módosítás, amely
kibõvítette a szakirányú végzettség meghatáro-
zását, az elvárt szakmai gyakorlat oldaláról is
�megnyitotta a zsilipet�. A jogalkotó ennek elle-
nére nem végzett hibátlan munkát, ugyanis egy-
részt az új rendelkezés és az 1997. évi CXL.
törvény egyes rendelkezései között � jogi logi-
kával levezethetõ � ellentmondás keletkezett, és
ennek feloldását nem látta szükségesnek. Más-
részt a Korm. módosítása a kérdést csak a veze-
tõi beosztás feltételeit illetõen rendezte, az al-
kalmazás alapkérdését, azaz a munkakörök prob-
lémakörét nem érintette, így a jogszabály �átsza-
bása� meglehetõsen �féloldalasra� sikeredett,
különösen a jogászokat illetõen. Ugyanis jogi
munkakört nem ismer el a Korm. a könyvtárak-
ban, munkakör hiányában viszont nincs alkal-
mazás, tehát vezetõi megbízás sem jöhet létre.

Az 1997. évi CXL. törvény 95. §-a értelmé-
ben �Az állami és önkormányzati fenntartású
muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárak-
ban, közlevéltárakban és közmûvelõdési intéz-
ményekben magasabb vezetõ beosztás ellátásá-
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val csak szakirányú felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ munkavállaló bízható meg�. A szakirá-
nyú felsõfokú végzettséget a törvény kifejezet-
ten nem definiálja, a Korm. definíciója viszont
csak a Korm. rendelkezéseire alkalmazható,
amint azt közli is: �E rendelet alkalmazásában��
A könyvtári törvény a szakirányú végzettség
mibenlétével egy külön meghatározáson belül,
áttételesen foglalkozik, mégpedig az 1. számú
melléklet k) pontjában. Ennek alapján �Könyv-
tári szakember: a könyvtáros, a könyvtári infor-
matikus, a könyvtári asszisztens, a segédkönyv-
táros, továbbá a könyvtári feladatok ellátásához
szükséges más felsõ- vagy középfokú végzett-
séggel rendelkezõ személy. A könyvtáros felsõ-
fokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ szak-
ember.�

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jogász és
a közgazdász �a könyvtári feladatok ellátásához
szükséges más felsõfokú végzettséggel rendel-
kezõ személynek� tekintendõ-e, akkor ehhez azt
kell eldönteni, hogy a �könyvtári feladatok ellá-
tásához szükséges� végzettség-e a jogászi, illet-
ve közgazdászi oklevél. A �szükséges� kifejezés
jogi nyelven azt jelenti, hogy �feltétlenül kell,
anélkül nem megy�. Vagyis az a kérdés, vannak-
e olyan állandó szakmai feladatok a könyvtárak-
ban, amelyeket csak jogász, illetve közgazdász
láthat el. A válasz � a gyakorlati tapasztalatok
alapján � nemleges, azaz a józan logikával egye-
zõen, ezen szakmák mûvelõi, önmagában okle-
velük alapján nem tekinthetõk könyvtári szak-
embernek, ekként a könyvtári törvény 95. §-a
alkalmazásában felsõfokú végzettségû szakem-
bernek sem. Így az ütközés az 1997. évi CXL.
törvény és a Korm. ismertetett rendelkezései
között erõsen valószínû.

A két oldalról is vitatható új rendelkezés al-
kalmazását a fentiekre tekintettel aggályosnak
vélem. A magasabb vezetõi megbízatás a pályá-
zat elnyerését követõen legfeljebb öt év határo-
zott idõre szól. (A �legfeljebb� megszorítást a
múlt évi, nevezetesen a 112/2001. (VI. 26.)
Korm. rendelet iktatta be. Azt megelõzõen a sza-
bályozás határozottan öt évrõl rendelkezett. A
módosítás lehetõséget nyújt a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának arra, hogy tetszés szerint en-
nél rövidebb idõre adjon magasabb vezetõi meg-
bízást.) A pályázatot a munkáltatói jogkör gya-
korlója írja ki, és köteles a Kulturális Közlöny-
ben közzétenni. A pályázati felhívás tartalmáról

a Korm. 7. § (5) bekezdés rendelkezik. E szerint
annak tartalmaznia kell a vezetõi megbízás fel-
tételeit, a juttatásokat, a megbízás kezdõ idõ-
pontját, a pályázat benyújtásának helyét és ha-
táridejét, ez utóbbi 30 napnál nem lehet rövi-
debb. A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a
pályázat iránt érdeklõdõk a pályázatok elkészíté-
séhez szükséges tájékoztatást megkapják, az in-
tézményt megismerhessék. A pályázatot a be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül kell
elbírálni.

Nyilvánvaló, hogy a pályázati eljárás kezdõ
idõpontját körültekintõen kell megállapítani, le-
hetõleg úgy kell számolni a Kulturális Közlöny
átfutási idejével és az azt követõ 30 napos vára-
kozási idõvel, hogy az új magasabb vezetõ sze-
mélyérõl még az elõzõ megbízatási idejének le-
járta elõtt dönteni lehessen, a bizonytalan átme-
neti helyzetet megelõzve.

A pályázati kiírással kapcsolatban megjegy-
zendõ, hogy az Mt. 80. § (1) bekezdés értelmé-
ben csak olyan pályázó kaphat magasabb ve-
zetõi megbízást, aki a pályázaton részt vett, és
a pályázati kiírás valamennyi feltételének meg-
felelt.

Mivel a közalkalmazotti kinevezés és a veze-
tõi megbízás a látszat ellenére két különálló jogi
helyzet, ezért külsõ pályázó esetén ez egyúttal
az illetõ intézményben fõkönyvtáros, könyvtáros
munkakörû közalkalmazotti álláshely betöltését
is jelentheti, határozott idejû vezetõi megbízás-
sal, míg belsõ (azaz már intézményi közalkal-
mazott) pályázó esetén csak vezetõi megbízatás
elnyerését.

Míg az intézményvezetõi pályázat sorsa a
fenntartó kezében van, az egyéb magasabb veze-
tõk esetében a pályáztatást a fõigazgató, igazga-
tó bonyolítja. Ez utóbbi esetben a döntési moz-
gásteret az intézményben betölthetõ üres állás-
hely megléte is befolyásolhatja, melynek hiányá-
ban csak �belülrõl� válogathat.

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója
által felkért szakmai bizottság véleményezi. En-
nek két tagját nevesíti a Korm., a Közalkalma-
zotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által
delegált tagokat. A szakmai bizottság összetéte-
lét és létszámát egyebekben a munkáltatói jog-
kör gyakorlója állapítja meg. A szakmai bizott-
ság (�kuratórium�) természetesen nem dönt, ha-
nem véleményez. Az intézményvezetõi, maga-
sabb vezetõi megbízatást a munkáltatói jogkör
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gyakorlója adja, a vélemény figyelembevételé-
vel. Ahhoz lényegében nincs kötve, de gyakorla-
tilag ezt azt �eredményt� is befolyásolni képes
valamelyest a szakmai bizottság összetételének
meghatározásával.

Lényeges momentum, hogy amennyiben nem
a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója, azaz
nem intézményvezetõi megbízásról van szó �
fõosztályvezetõ kivételével �, a magasabb veze-
tõi megbízatás érvényességéhez a fenntartó egyet-
értése is szükséges. Példával illusztrálva, míg a
megyei könyvtár igazgatóját pályázat alapján a
megyei önkormányzat közgyûlése választja meg,
addig a szintén magasabb vezetõ igazgatóhelyet-
tes személyérõl, szintén pályázat alapján, a
könyvtár igazgatója dönt, ám az igazgatóhelyet-
tesi határozott idejû vezetõi megbízatást csak azt
követõen hozhatja létre, hogy a megyei közgyû-
lés az egyetértési jogát gyakorolta, és elfogadta
az igazgatói döntést. Ennek hiányában a sikerte-
len pályázat következményei szerint kell eljárni,
azaz a procedúrát meg kell ismételni.

A vezetõk esetében egyszerûbb a helyzet.
Megbízásuk nincs különleges eljáráshoz kötve,
és határozatlan idõre szól. A megbízást a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, azaz az intézményve-
zetõ adja. Ez is kétoldalú dolog, a megbízást el
kell fogadni, hogy érvényes legyen, akarata elle-
nére tehát nem lehet valakit vezetõi beosztással
megbízni. A vezetõi megbízást � a magasabb
vezetõihez hasonlóan � írásba kell foglalni. Mind-
ehhez a vezetõ beosztásra elõírt, korábbiakban

ismertetett szakmai követelmények megléte szük-
séges.

A gazdasági vezetõ megbízási és képesítési
feltételeit tekintve különleges helyzetben van. A
Korm. 6. § (14) bekezdése értelmében a Korm.
képesítési elõírásai rá nem terjednek ki. Az Ámr.
18. § (1) bekezdése szerint központi költségve-
tési szervek (pl. a Kormány, annak kijelölt tagja,
a minisztérium, a költségvetésben fejezettel ren-
delkezõ országos hatáskörû egyéb szerv felügye-
lete alatt mûködõ költségvetési szerv) gazdasági
vezetõjét a költségvetési szerv vezetõjének (pl.
egy ide sorolható országos szakkönyvtár fõigaz-
gatójának) javaslatára a felügyeleti szerv vezetõ-
je (pl. miniszter) bízza meg határozatlan idõre,
illetve menti fel. Egyebekben a költségvetési
szerv vezetõje gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervnél a gazdasági vezetõt a költség-
vetési szerv vezetõje bízza meg. (Pl. megyei,
városi könyvtár igazgatója). 2000. január 1-jétõl
az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
gazdasági vezetõjének szakirányú felsõfokú isko-
lai végzettséggel, vagy felsõfokú iskolai végzett-
séggel és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ez-
zel egyenértékû szakképesítéssel kell rendelkeznie.

E rendelkezés tehát meghatározza a gazdasá-
gi vezetõk képesítési követelményeit, ennek
megfelelõen ez a megbízatás csak ilyen végzett-
séggel tölthetõ be. Így a munkáltatók, ha jogsze-
rûen akarnak eljárni, határidõvel kötelezik a
gazdasági vezetõjüket az elõírt képzettség
megszerzésére, és ennek megfelelõen állniuk kell
a képzés teljes költségét, mégpedig az Mt. 111. §
b) pontja alapján tanulmányi szerzõdés mellõzésé-
vel. (Lásd ehhez még a BH 2000. 268. jogesetet.)

Azonban a Korm. 16. § (1) bekezdés 4. fran-
cia bekezdése szerint a munkakör betöltéséhez
szükséges képesítés megszerzése alól véglege-
sen mentesíthetõ az a gazdasági magasabb veze-
tõ, vezetõ beosztást betöltõ közalkalmazott, aki
középfokú iskolai végzettséggel és felsõfokú
államháztartási vagy mérlegképes könyvelõi tan-
folyami végzettséggel rendelkezik, és legalább
tízéves szakmai gyakorlatot szerzett. Ennek a
rendelkezésnek mindössze az a szépséghibája,
hogy régebbi, mint a fenti képesítési követel-
ményt elõíró rendelkezés, ugyanakkor tekintettel
arra, hogy nem helyezték hatályon kívül: alkal-
mazható.

Dr. Horváth Sándor Domonkos


