
M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R O S O K  E G Y E S Ü L E T E  ( M K E )  
 

As soc ia t ion  o f  Hungar ia n  L ib rar i ans  ●Vere in  Ungar ischer  
B ib l io thekare ● 

Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских Библиотекарей 
 

1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail: mke@oszk.hu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dr. Oravecz Péter 
főosztályvezető-helyettes 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kulturális és Sportjogi Osztály 

  
1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. 
Tel: +36-1-795-4353 

Fax: +36-1-795-0226 
E-mail: peter.oravecz@emmi.gov.hu 

kulturalisjogalkotas@emmi.gov.hu 
 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr! 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete köszönettel megkapta véleményezésre az 
egyes kulturális és sporttárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést.  

 
Az alábbi véleményt alakította ki és az alábbi észrevételek kívánja tenni az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása 
vonatkozásában 

 

7. § 
 

A fentiekben leírtak alapján nem értünk egyet a tervezet d) pontjával, 
miszerint a vezetője külön jogszabályban meghatározott végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik.  
Javasoljuk, hogy a szöveg maradjon a következő: vezetője felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert 

alkalmaz. 
 
"(3) A Kultv. 65. § (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: 

(A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl) 
   „e) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt.” 

Véleményünk szerint szükségtelen törvényben szabályozni egy ilyen 
tevékenységet, mert megfoghatatlan, ugyanakkor minden más társadalmi és 
foglalkozási csoportot is meg lehetne jelölni a szolgáltatás célcsoportjául. 

 
(4) A Kultv. 66. §-a a következő n) ponttal egészül ki: 
(66. § A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére 
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vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében 

foglaltakon túl állami feladatként) 
„n) elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési 

könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét,” 
 
Ez a kötelezettség a megyei és városi hatókörű könyvtárat terheli. A 

kérdésünk, hogy hogyan jut el hozzá az A nyilvános könyvtárak 
alapkövetelményei között szerepelő kitétel, miszerint hogy éves szakmai 
munkatervet és szakmai beszámolót kell készítenie, ha sem itt, sem a 
települési könyvtárak feladatai, kötelezettségei között nem szerepel, hogy 

munkatervét és beszámolóját el kell juttatnia a megyei hatókörű városi 
könyvtárnak. Ez a láncszem véleményünk szerint hiányzik.  
 

 
A Kultv. 95/B.§ (11) a) bekezdésben a szöveg szerint csak a közművelődési 
intézményekre és szervezetekre vonatkozik a szakmai minősítő testület 

bevonása. És a többi esetben? Erre nagyon fontosnak tartjuk konkrét válasz 
megadását a jogszabályban.  

 
Köszönjük a szakmai véleménynyilvánítás lehetőségét. 
 

Budapest, 2017. október 18.  
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