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A Magyar Közlöny 2012. évi 140. számában megjelent a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. Törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény. Legfontosabb települési 
könyvtárakat érintő módosulások: 

 
A Kultv. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok 
kötelező feladata. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat 
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy 
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. 
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a 
megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, 
információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet. 
(4) A fővárosban az (1) bekezdésben meghatározott feladatot Budapest Főváros 
Önkormányzata a kerületek könyvtári ellátását is biztosító nyilvános könyvtár 
fenntartásával teljesíti. 
(5) A megyei könyvtár és a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár 
nyilvános könyvtár, amely gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
(6) A megyeszékhely megyei jogú város – Pest megyében Szentendre Város 
Önkormányzata – az (1) bekezdésben foglalt feladatait megyei könyvtár fenntartásával 
biztosítja. 
(7) A megyei könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.” 
 
A Kultv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) 
bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként 
a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, 
b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, 
c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 
d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, 
e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 
f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, 
g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, 
h) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében 
megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások 
megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára, 
i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, 
j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, 
k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a 
szolgáltató könyvtár számára 
meghatározott feladatokat.” 
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A Kultv. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„67. § A tizentötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban önálló 
intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári 
ellátást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy 
jelentős gazdálkodási előnyök esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak 
átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell 
kérni.” 
 
A Kultv. 68. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) A megyei könyvtár igazgatójának és a Budapest Főváros Önkormányzata által 
fenntartott könyvtár főigazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a 
miniszter előzetes egyetértése szükséges. 
Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon 
belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. 
(3) A miniszter előzetesen véleményezi a megyei és a Budapest Főváros 
Önkormányzata által fenntartott könyvtár 
a) alapító okiratát, 
b) szervezeti és működési szabályzatát, 
c) stratégiai tervét, 
d) munkatervét és beszámolóját, 
e) költségvetésének feladatalapú tervezését, 
f) fejlesztési és beruházási feladatainak meghatározását, 
g) minőségpolitikai nyilatkozatát. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának 
kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a 
javaslatban foglaltakkal egyetért.” 
 
A Kultv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés 
hozzájárul: 
a) a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak esetében – a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár kivételével – 
a fenntartó fejezeti költségvetésében, 
b) a megyei és a fővárosi könyvtári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok 
költségvetési fejezetében, 
c) a települési önkormányzatok által kötelező feladatként biztosított nyilvános könyvtári 
ellátás biztosításához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében, 
d) a kistelepülések által igénybe vehető megyei könyvtári feladatok támogatásához a 
helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében, 
e) a települési önkormányzatok által működtetett könyvtárak állománygyarapítási 
kereteinek érdekeltségnövelő támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési 
fejezetében.” 
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