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E G Y E Z T E T É S I  L A P  
 

1. Az egyeztetés alapadatai 

 

összevont előzetes és közigazgatási egyeztetésre megküldés: 2017. szeptember 26. 

összevont előzetes és közigazgatási egyeztetés lezárása:  2017. október 13. 

államtitkári értekezlet időpontja:     2017. október 19. 

kormányülés időpontja:      2017. október 25. 

 

2. Az egyeztetésben részt vevők 

 

2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak 

intézmény egyetért nem ért 

egyet 

nem adott 

véleményt 

észrevétele 

maradt 

fenn 

Miniszterelnöki Kabinetiroda     

Miniszterelnökség     

Belügyminisztérium     

Földművelésügyi 

Minisztérium 

    

Honvédelmi Minisztérium     

Igazságügyi Minisztérium     

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium 

    

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

    

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

    

 

2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) 

egyéb állami szerv egyetért nem ért 

egyet 

nem adott 

véleményt 

észrevétele 

maradt 

fenn 

     

 

2.3. Társadalmi szervezetek 

társadalmi szervezet egyetért nem ért 

egyet 

nem adott 

véleményt 

észrevétele 

maradt fenn 

Közgyűjteményi és  

Közművelődési Dolgozók 

Szakszervezete 

    

Magyar Önkormányzatok 

Szövetsége 

    

Megyei Jogú Városok 

Szövetsége 

    

Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetsége 

    

Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége 
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Budapesti Kerületek 

Szövetsége 

    

Kisvárosi Önkormányzatok 

Országos Érdekszövetsége 

    

Községek, Kistelepülések és 

Kistérségek Országos 

Önkormányzati Szövetsége 

    

Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok Szövetsége  

    

Városok, Falvak Szövetsége     

Fővárosi Önkormányzat 

Főpolgármesteri Hivatala 

    

NMI Művelődési Intézet 

Közhasznú Nkft. 

    

Hagyományok Háza     

Kulturális Központok Országos 

Szövetsége 

    

Magyar Népművelők 

Egyesülete 

    

Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége 

    

Népfőiskola Alapítvány     

Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete 

    

Informatikai és Könyvtári 

Szövetség 

    

Egyetemi Könyvtárigazgatók 

Kollégiuma 

    

Könyvtárostanárok Egyesülete     

Egyházi Könyvtárak 

Egyesülése 

    

Magyar Orvosi Könyvtárak 

Szövetsége 

    

Országos Széchényi Könyvtár 

Könyvtári Intézet 

    

ICOM Magyar Nemzeti 

Bizottság 

    

Könyvtári és Információ-

tudományi Társaság 

    

Magyar Vidéki Múzeumok 

Szövetsége 

    

Országos Közgyűjtemények 

Szövetsége 

    

Pulszky Társaság – Magyar 

Múzeumi Egyesület 

    

Magyarországi Tájházak 

Szövetsége 
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V E Z E T Ő I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  
 

1. Az előterjesztés célja 

 

1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél 

 

A kulturális alapellátás céljainak elérése érdekében a kormányzat az elmúlt években számos 

olyan intézkedést fogadott el, amelyek részben a jogszabályalkotás, részben a 

gazdaságélénkítő programok terén jelentettek előrelépést.  

 

A kulturális alapellátás jogszabályi alapját a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) módosítása 

teremtette meg, amelynek hatályba lépésére 2017. július 8-án került sor.  

 

A Kultv. módosítása elsősorban a kulturális alapellátás kiterjesztését célzó kormányzati törekvés 

törvényi rögzítését, a közművelődési alapszolgáltatások bevezetését, továbbá a közösségi 

művelődési intézményrendszer differenciált meghatározását szolgálta. A kulturális alapellátás 

keretében minden magyar ember hozzáférhet a társadalom emelkedéséhez szükséges 

kulturális javakhoz, így erősödhet a magyar identitás, kibontakozhatnak a kultúra jóléti, 

társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai. 

 

A kulturális ágazatra vonatkozó jogszabályi hátteret emellett alapjaiban befolyásolja a 2018. 

január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvényből (a továbbiakban: Ákr.) eredő jogszabály-módosítási kötelezettség. Az Ákr. hatályba 

lépésével összefüggésben a kulturális ágazat hatáskörébe tartozó valamennyi hatósági eljárás 

anyagi jogi és eljárási jogi szabályai felülvizsgálatra kerültek. 

 

A Kultv. módosításából és az Ákr. hatályba lépéséből eredően a közgyűjteményi és a 

közművelődési terület joganyaga jelentős részében korszerűsítésre kerül. Jelen előterjesztés – a 

rendeleti szintű részletszabályok megalkotásával – e jogszabály-felülvizsgálat eredményeit 

tartalmazza. 

 

1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai 

 

1.2.1. Kultv. módosításából eredő javaslatok 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXVII. törvény 
megteremtette a kulturális alapellátás jogszabályi lehetőségét, emellett megalkotta a közösségi 

művelődésnek a kor követelményeihez igazított jogszabályi hátterét.  

 

A Kultv. módosításával összefüggésben a jelen előterjesztés három jogalkotási feladatot tartalmaz: 

 

- a közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézményekről és a 

közösségi színterekről szóló EMMI rendelet (új miniszteri rendelet), 

- a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló EMMI 

rendelet (újraszabályozott miniszteri rendelet), 

- a megyei hatókörű városi könyvtár elnevezéséből eredő jogszabály-módosítások. 
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1.2.1.1. A közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézményekről és a 

közösségi színterekről szóló EMMI rendelet 

 

Az ágazati szakpolitika társadalompolitikai célkitűzése szerint a kulturális javakhoz 

való hozzáférés, valamint a közösségben megélt művelődés az életminőséget érdemben 

pozitív irányba befolyásoló tényező. Annak érdekében, hogy ezen célok eléréséhez a 

közösségi művelődés területén is eszközrendszert határozzunk meg, szükséges a 

közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatos részletszabályok 

meghatározása.  

 

Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai, az intézményrendszer átalakulásának 

tendenciái, a kulturális alapellátás kiterjesztésének szükséglete együttesen indokolja a 

közösségi művelődés jogi környezetének megújítását, amelynek része a Kultv. 

módosítását követően a végrehajtási rendelet megalkotása is. Megtartva a magyarországi 

közösségi művelődést európai szinten egyedülállóvá tévő szakmai alapelveket, a 

végrehajtási rendeletben megjelennek a változó társadalmi-gazdasági környezetre 

hatékony reflektálást lehetővé tévő normák, ezáltal megvalósulnak az ágazati 

szakpolitika társadalompolitikai céljai. 

 

A közösségi művelődés szabályozásának fókuszába a szakpolitika célkitűzései, a 

közművelődési alapszolgáltatások kerültek, törvényi garanciákat teremtve a közművelődési 

alapszolgáltatások minőségi biztosításának és differenciált megszervezésének, a helyi 

szükségletekhez és igényekhez jobban illeszkedő módon működő közösségi művelődési 

intézmények révén. 

 

A közösségi művelődési szakpolitika célkitűzései megvalósulását az alapszolgáltatások 

biztosítása garantálja, melynek eszközrendszere a differenciált intézményi hálózat. A 

törvénymódosítás meghatározta a közfeladatként nyújtandó közművelődési 

alapszolgáltatásokat, célokat, újradefiniálta a közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító 

intézmény- és szervezetrendszert. Ezt a különböző feladatellátási formák (intézménytípusok) 

és az azokhoz kapcsolódó szakmai minimumok, standardok kidolgozásával és bevezetésével 

éri el. 

 

A Kultv. 100. § (3) bekezdés c) pontja felhatalmazást ad a kultúráért felelős 

miniszternek, hogy végrehajtási rendeletben szabályozza a közművelődési 

alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, valamint a 

közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és 

infrastrukturális követelményeit. 

 

a) A rendelet hatálya  

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzatokra, a közművelődési 

megállapodás keretében közművelődési alapszolgáltatást nyújtó vagy közösségi színteret, 

közművelődési intézményt működtető természetes és jogi személyekre. A rendelet 

előremutató abból a szempontból, hogy egységes szakmai szempontokat határoz meg 

valamennyi közművelődési tevékenységet folytató szervezetre, személyre, annak 

működési formájától függetlenül.  

 

b) A közművelődési alapszolgáltatások infrastrukturális feltételei 

A rendelet meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának 

infrastrukturális feltételeit. Definiálja a közművelődési tevékenység folytatására 
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használt helyiségeket: a többfunkciós helyiséget, kiállítótermet, játszóhelyet, 

alkotóműhelyt, tánctermet. Meghatározza, hogy az egyes közművelődési 

alapszolgáltatások megvalósításához a feladatellátónak milyen infrastrukturális tárgyi 

feltételeknek kell megfelelni (pl. helyiségek befogadóképessége, prezentációs eszközök, 

hang- és fénytechnikai eszközök stb.), továbbá, hogy az egyes közművelődési 

intézménytípusoknak milyen infrastrukturális tárgyi feltételeknek kell megfelelni 

(helyiségek mérete és száma). Az infrastrukturális feltételek meghatározása során az 

előterjesztés készítője figyelembe vette azt, hogy az egyes feladatellátók számára az 

előírások ne legyenek indokolatlanul nehezen teljesíthetők. Az előírások pl. az 

érdekeltségnövelő támogatások igénybevételével, vagy a megemelt közművelődési 

normatíva felhasználásával teljesíthetők. 

 

c) A települési önkormányzatok kötelező feladatai 

A rendelet meghatározza, hogy a települési önkormányzat hány közművelődési 

alapszolgáltatást köteles biztosítani, ehhez feltételrendszert szab, úgy, hogy figyelembe 

veszi a település lakosságszámát, a településnek a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 

2. melléklete szerinti besorolását valamint a település közigazgatási (megyei jogú 

városban és fővárosi kerület) besorolását. 

 

d) A közművelődési alapszolgáltatásokra vonatkozó általános és speciális szabályok 

A rendelet részletesen szabályozza a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos feladatokat, a feladatellátásra vonatkozó általános követelményeket, majd ezt 

követően a speciális szabályokat az egyes közművelődési alapszolgáltatásokra bontva. 

Meghatározza, az adott közművelődési alapszolgáltatásba milyen konkrét feladatok, 

tevékenységek, szolgáltatások tartoznak, hogy mely konkrét feladatot, tevékenységet, 

szolgáltatást köteles a feladatellátó a település lakossága részére térítésmentesen, a 

közvetlen költségek megtérítése vagy térítés ellenében biztosítani. Meghatározza 

továbbá, hogy a közművelődési alapszolgáltatást milyen végzettségű és tapasztalatú 

szakemberek bevonásával kell megvalósítani.  

A rendelet szerint a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatásokról 

éves szolgáltatási tervet köteles készíteni, meghatározza a szolgáltatási terv készítésével, 

tartalmával kapcsolatos részletes szabályokat. 

 

e) A közösségi művelődés intézményrendszerére vonatkozó szabályok 

A rendelet részletesen szabályozza a közösségi színterekre és a közművelődési 

intézménytípusokra vonatkozó szabályokat intézménytípusokra bontva. Meghatározza 

az egyes intézménytípusok által kötelezően biztosított közművelődési 

alapszolgáltatások volumenét, az egyes intézménytípusokban kötelezően 

foglalkoztatott közművelődési szakemberek számát, végzettségük fokát, valamint az 

egyes intézménytípusokban a közművelődési alapszolgáltatások elérhetőségének 

időtartamát, azaz a kötelező nyitvatartási időt. 

 

f) Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

A rendelet átmeneti rendelkezései kellő felkészülési időt adnak a települési 

önkormányzatoknak és egyéb feladatellátóknak a rendelet előírásainak történő teljes 

megfeleléshez. A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A rendelet 

tárgyi és infrastrukturális feltételeire vonatkozó előírásoknak legkésőbb 2019. január 

1-jén, míg a személyi feltételeire vonatkozó előírásoknak 2021. január 1-jén kell 

megfelelni. 
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1.2.1.2. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló EMMI 

rendelet  

 

A Kultv. módosítása az Országos Széchényi Könyvtár szervezetében működő Könyvtári 

Intézet feladatait – a könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai 

szolgáltatások terén – kiegészítette a könyvtári minőségirányítási tevékenység 

koordinálásával, valamint a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásának szakmai előkészítésével. A módosítás megerősítette az Országos 

Széchényi Könyvtár stratégiaalkotásban betöltött jelentőségét, valamint hangsúlyozza 

a képzések terén elvárt vezető szerepkörét. 

 

A nyilvános könyvtári alapkövetelmények és alapfeladatok törvényi megfogalmazása és 

szakfelügyelettel történő számonkérése is azt a folyamatot erősíti, mely a minőségi 

követelmények pontosításához, céltudatos és dokumentált alkalmazásához vezet. A 

fejlesztések akkor hasznosulnak a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők számára, ha a 

szolgáltatások köre bővül és minősége javul. A minőség fejlesztése és a minőségbiztosítás 

ösztönzése érdekében tett lépések tehát szükségesek és mindenképpen megtartandók. 

 

 A minőségirányítás módszere, területei és értékelési szempontrendszere az EU 

tagállamai által elfogadott Common Assessment Framework (CAF) és az ez alapján 

összeállított KKÉK alapján került bevezetésre. A KKÉK-ben a CAF értékelési rendszerét 

alkalmazva került kidolgozásra a könyvtári önértékelés szakmai szempontrendszere, melyek 

ma is helytállóak.  

 

Az elmúlt időszak átfogó értékelése ugyanakkor rávilágít arra, hogy a minőségügyi 

törekvések folyamatos fejlesztését, a PDCA-elv alkalmazását, a tapasztalatok, 

visszacsatolások figyelembe vételét a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozása kapcsán sem lehet nélkülözni. Az eredmények mellett több figyelembe 

veendő megállapítás mutat a minősítési eljárás újragondolásának irányába.  

 

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. 

(III. 11.) OKM rendelet felülvizsgálata során szükségessé vált a jogszabály teljes körű 

újraszabályozása, ezért az előterjesztés 2. mellékletében szereplő EMMI rendelet új 

rendeletként kerül megalkotásra, ezzel párhuzamosan sor kerül a Minősített Könyvtár cím és 

a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet hatályon 

kívül helyezésére. 

 

1.2.1.3. A megyei hatókörű városi könyvtár elnevezéséből eredő jogszabály-módosítások 

 

A Kultv. – a megyei hatókörű városi múzeum elnevezéssel történő összhang megteremtése és 

ezen könyvtártípus kettős feladatkörének kifejezése érdekében – a megyei könyvtár típusát 

megyei hatókörű városi könyvtár elnevezésre módosította. Az elnevezés módosítását az 

alábbi miniszteri rendeletekben szükséges átvezetni: 

 

- az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról 

szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet, 

- a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez 

szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet,  
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- a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 

rendelet,  

- a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 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.  

    

1.2.2. Ákr. hatályba lépéséből eredő javaslatok 

 

Az Országgyűlés által 2016. december 6-án elfogadott Ákr. a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény helyébe lépve tölti be a 

hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét. Az Ákr. hatálybalépésének 

időpontja 2018. január 1-je. Az új eljárási kódex – a szintén 2018. január 1-jével hatályba lépő 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénnyel együttesen – rendszerszerűen 

megújítva, paradigmatikus váltásokkal biztosítja a közigazgatás törvényes működését, és az 

ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogának érvényesülését. 

 

Mindezekre tekintettel 2018. január 1-jéig minden hatósági eljárásjogi tárgyú, illetve ilyen 

jellegű rendelkezést is tartalmazó jogszabályt hozzá szükséges igazítani a hatósági eljárásjog 

új szabályozási rendszeréhez. A jogszabályok az Igazságügyi Minisztériummal több körben 

egyeztetésre kerültek, az észrevételek átvezetésre kerültek.  

 

Jelen előterjesztés a kormány- és miniszteri rendeleti szintet igénylő módosítási javaslatokat 

tartalmazza, az alábbiak szerint: 

 

- a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló kormányrendelet, 

- a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési 

eljárásról szóló kormányrendelet, 

- a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi eljárási 

szabályairól szóló kormányrendelet, 

- a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői 

nyilvántartás vezetéséről szóló kormányrendelet, 

- a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet, 

- a kulturális szakemberek szervezett képzéséről szóló EMMI rendelet. 

 

A fenti szabályozási területek esetén a jogforrás szintjének módosítása mellett az eljárási 

kérdések átgondolására, felülvizsgálatára is sor került, az alábbiak szerint:  

 

- A könyvtári területet érintően a nyilvános könyvtári jegyzék vezetésével kapcsolatos 

ügyeket – a jogi érvek és szakmai elvárások alapján – a szakterület a későbbiekben az Ákr. 

alapján, hatósági eljárásként kezeli, így szükségessé vált a nyilvános könyvtárak 

jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet teljes körű felülvizsgálata 

és az eljárás újraszabályozása az Ákr. eljárási szabályai mentén. 

- A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi eljárási 

szabályairól szóló kormányrendelet esetében a továbbképzések nyilvántartásba vételének 

folyamata egyszerűsítésre, racionalizálásra került, a korábbi rendelet szerinti akkreditálás 

helyett az eljárás középpontjába a nyilvántartásba vétel került. 

- A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési 

eljárásról szóló kormányrendelet, a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 

kormányrendelet, továbbá a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a 
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kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló kormányrendelet esetében az eljárások 

lényegi tartalma és eljárásrendje nem változott. 

 

Az Ákr. hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az alábbi miniszteri 

rendeleteket: 

 

- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet, 

- a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet,  

- a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői 

nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet,  

- a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési 

eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, 

- a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet. 

 

1.3. Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása 

 

Az előterjesztés meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul.  

 

Az előterjesztéssel érintett közfeladat: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 

Kultv. szerinti közművelődési tevékenység, továbbá  

 a Kultv. szerinti muzeális intézményi és könyvtári tevékenység. 

 

2. Az igénybe vett eszközök 

 

2.1. Jogalkotás 

 

Az előterjesztés a Kultv. 2017. július 8-án hatályba lépett módosításából, valamint a 2018. január 1-

jén hatályba lépő Ákr.-ből eredő, kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályokat, 

jogszabály-módosítási javaslatokat tartalmazza, az alábbiak szerint: 

 
Melléklet 

száma 

Új szabályozás Korábbi szabályozás Módosítás indoka 

1. melléklet 

 

a muzeális intézmények működési 

engedélyéről szóló …/2017. (…) Korm. 

rendelet 

a muzeális intézmények 

működési engedélyéről szóló 

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 

Ákr. hatályba lépése 

2. melléklet 

 

a muzeális intézményekben őrzött 

kulturális javak kölcsönzési díjáról, 

valamint a kijelölési eljárásról szóló 

…/2017. (...) Korm. rendelet 

a muzeális intézményekben 

őrzött kulturális javak 

kölcsönzéséről, valamint a 

kijelölési eljárásról szóló 

29/2014. (IV. 10.) EMMI 

rendelet 

Ákr. hatályba lépése 

3. melléklet 

 

a kulturális szakemberek szakmai 

továbbképzésének nyilvántartásba vételi 

eljárási szabályairól szóló …/2017. (...) 

Korm. rendelet 

a kulturális szakemberek 

szervezett képzési 

rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 

1/2000. (I. 14.) NKÖM 

rendelet 

Ákr. hatályba lépése 

4. melléklet 

 

a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális 

szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 

a kulturális szakértői 

tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális 

Ákr. hatályba lépése 
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…/2017. (…) Korm. rendelet szakértői nyilvántartás 

vezetéséről szóló 19/2010. 

(IV. 23.) OKM rendelet 

5. melléklet 

 

a nyilvános könyvtárak jegyzékének 

vezetéséről szóló …/2017. (...) Korm. 

rendelet 

 

a nyilvános könyvtárak 

jegyzékének vezetéséről 

szóló 120/2014. (IV. 8.) 

Korm. rendelet 

Ákr. hatályba lépése 

6. melléklet 

 

a kulturális szakemberek szervezett 

képzéséről szóló …/2017. (...) EMMI 

rendelet  

 

a kulturális szakemberek 

szervezett képzési 

rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 

1/2000. (I. 14.) NKÖM 

rendelet 

Ákr. hatályba lépése 

7. melléklet a közművelődési alapszolgáltatásokról, 

valamint a közművelődési intézményekről 

és a közösségi színterekről szóló …/2017. 

(..) EMMI rendelet 

új jogszabály, előzmény nincs Kultv. módosítása 

8. melléklet 

 

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 

Minőségi Díj adományozásáról szóló 

…/2017. (...) EMMI rendelet 

a Minősített Könyvtár cím és 

a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló 

12/2010. (III. 11.) OKM 

rendelet 

Kultv. módosítása 

9. melléklet 

 

egyes kulturális tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló …/2017. 

(...) EMMI rendelet 

több jogszabály érintett Kultv. módosítása 

 

2.2. Egyéb intézkedés 

 

A cél megvalósulásához nem jogalkotási jellegű kormányzati lépés nem szükséges. 

 

2.3. Alternatívák 

 

A választott megoldással szemben alternatíva nem merült fel, a Kultv. módosításából és az Ákr. 

hatályba lépéséből eredő módosításokat át kell vezetni a jogszabályokban. 

 

3. Kormányprogramhoz való viszony 

 

Az előterjesztés nincs közvetlen összefüggésben a kormányprogrammal. 

 

4. Előzmények, kapcsolódások 

 

Az előterjesztés szoroson kapcsolódik a Kultv. 2017. július 8-án hatályba lépett módosításához, 

valamint a 2018. január 1-jén hatályba lépő Ákr-hez.  

 

A jelen előterjesztés keretében módosított vagy újraszabályozott jogszabályok: 

 

Új jogszabályok: 

 

- a közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézményekről és a közösségi 

színterekről szóló …/2017. (..) EMMI rendelet, 

- a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló …/2017. (...) 

EMMI rendelet, 

- a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló …/2017. (…) Korm. rendelet, 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

11 

- a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési 

eljárásról szóló …/2017. (...) Korm. rendelet, 

- a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi eljárási szabályairól 

szóló …/2017. (...) Korm. rendelet, 

- a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői 

nyilvántartás vezetéséről szóló …/2017. (…) Korm. rendelet, 

- a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló …/2017. (...) Korm. rendelet, 

- a kulturális szakemberek szervezett képzéséről szóló …/2017. (...) EMMI rendelet, 

- egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló …/2017. (...) EMMI rendelet. 

 

Módosításra kerülő jogszabályok: 

 

- a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 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 Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet, 

- a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez 

szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet,  

- az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet. 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok: 

 

- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet, 

- a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet,  

- a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői 

nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet,  

- a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 

11.) OKM rendelet, 

- a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról 

szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, 

- a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet, 

- a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról szóló 3/1992. (I. 6.) NM-MKM 

együttes rendelet. 

 

5. Európai uniós kapcsolódások 

 

A tervezetbeli szabályozásnak európai uniós jogi vonatkozása nincs, előzetes véleményezési 

kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. A tervezet az EKSz. 87. cikke (Európai 

Unió Működéséről Szóló szerződés 107. cikk) szerinti állami támogatást nem tartalmaz. 

 

6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk 

 

Nem releváns. 

 

7. Társadalmi egyeztetés 

 

Az előterjesztést a közigazgatási egyeztetéssel párhuzamosan a 2.3. pontban meghatározott 

szervezetekkel kívánjuk egyeztetni. 
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8. Vitás kérdések 

 

– 

 

9. Az előterjesztés kommunikációja 

 

A Kultv. módosításából eredő jogszabály-módosításokhoz 

 

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? 

követő vagy kezdeményező 

2. A tájékoztatás módja: 

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem 

Tárcaközlemény igen/nem 

Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 

3. Fő üzenet  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

törvény 2017. július 8-án hatályba lépett módosítása megteremtette a kulturális 

alapellátás jogszabályi lehetőségét, emellett megalkotta a közösségi művelődés kor 

követelményeihez igazított jogszabályi hátterét. Ezzel összefüggésben szükségessé vált a 

kapcsolódó végrehajtási szabályok aktualizálása. Új jogszabály a közművelődési 

alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézményekről és a közösségi 

színterekről szóló rendelet, továbbá a korábbi szabályozást felváltó, a Minősített 

Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló rendelet.  

 

Az előterjesztő részéről nyilatkozó: 
Dr. Hoppál Péter 
államtitkár; 

tel: +36-795-1313; e-mail: 

peter.hoppal@emmi.gov.hu 
  

4. Részletes kommunikációs terv: 

A rendelet elfogadását követően közlemény kiadása, sajtókérdések megválaszolása. 

 

Egységessé válik a közművelődési feladatellátás 

A hazai közösségi művelődés szakmai alapelveinek megerősítése érdekében rendelet 

szabályozza a közművelődési alapszolgáltatásokra vonatkozó követelményeket. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény közművelődési végrehajtási rendelete egységes és részletes 

infrastrukturális, tárgyi és személyi követelményeket határoz meg a közművelődési 

alapszolgáltatásokra vonatkozóan, melyek valamennyi közművelődési tevékenységet 

folytató szervezetre vagy személyre vonatkoznak, annak működési formájától 

függetlenül. A szabályozásban új elemként jelennek meg a közfeladat ellátására 

vonatkozó részletszabályok. A rendelet célja, hogy az eddig eltérő színvonalú 

feladatellátást az egységesen magas színvonal irányába mozdítsa el, s ezen keresztül 

megerősítse a közművelődési intézmények kulturális alapellátásban betöltött szerepét.  

 

Ezenkívül módosul a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló EMMI rendelet is. 

A törvényi szabályozás módosítása az Országos Széchényi Könyvtár szervezetében 

működő Könyvtári Intézet feladatait – a könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek 

nyújtott szakmai szolgáltatások terén – kiegészíti a könyvtári minőségirányítási 

mailto:peter.hoppal@emmi.gov.hu
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tevékenység koordinálásával, valamint a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 

Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítésével. A módosítás megerősíti az 

Országos Széchényi Könyvtár stratégiaalkotásban betöltött jelentőségét, valamint 

hangsúlyozza a képzések terén elvárt vezető szerepkörét. 

 

Felmerülő sajtókérdés: 

Miért volt szükség a módosításra? 

Az elmúlt időszak átfogó értékelése rávilágított arra, hogy a minőségügyi törekvések 

folyamatos fejlesztését, a tapasztalatok, visszacsatolások figyelembe vételét a Minősített 

Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozása kapcsán sem lehet nélkülözni. 

A törvényi szabályozás módosításából eredő felülvizsgálat során sor került a minősítési 

eljárás újragondolására, melynek eredményeként a korábbi rendeletet új szabályozás 

váltja. 

 

Célcsoport: közvetve az egész társadalom 

Tervezett időtartam: egyszeri 

Eszközrendszer: sajtóközlemény 

Anyagi ráfordítás: anyagi ráfordítást nem igényel 

 

Az Ákr. hatályba lépéséből eredő módosításokhoz 

 

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? 

követő vagy kezdeményező 

2. A tájékoztatás módja: 

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem 

Tárcaközlemény igen/nem 

Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 

3. Fő üzenet  

A kulturális ágazatra vonatkozó jogszabályi hátteret alapjaiban befolyásolja a 2018. 

január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényből 

eredő jogszabály-módosítási kötelezettség. Az új eljárási kódex hatályba lépésével a 

kulturális ágazat hatáskörébe tartozó valamennyi hatósági eljárás anyagi jogi és eljárási 

jogi szabályait felül kellett vizsgálni.  

 

Az előterjesztő részéről nyilatkozó: 
Dr. Hoppál Péter 
államtitkár; 

tel: +36-795-1313; e-mail: 

peter.hoppal@emmi.gov.hu 
  

4. Részletes kommunikációs terv: 

A rendelet elfogadását követően közlemény kiadása, sajtókérdések megválaszolása. 

 

Módosulnak a hatósági eljárásokat szabályozó rendeletek 

 

Az Országgyűlés 2016. december 6-án fogadta el az általános közigazgatási rendtartást, 

mely a korábbi törvényi szabályozás helyébe lépve tölti be a hatósági eljárásokra 

vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét. Az új eljárásjogi törvény 

hatálybalépésének időpontja 2018. január 1-je. Az új eljárási kódex – a szintén 2018. 

január 1-jével hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló törvénnyel együttesen – 

rendszerszerűen megújítva, paradigmatikus váltásokkal biztosítja a közigazgatás 

törvényes működését, és az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogának érvényesülését. 

mailto:peter.hoppal@emmi.gov.hu
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Mindezekre tekintettel 2018. január 1-jéig a kulturális terület hatósági eljárásjogi tárgyú, 

illetve ilyen jellegű rendelkezést is tartalmazó jogszabályát hozzá kellett igazítani a 

hatósági eljárásjog új szabályozási rendszeréhez.  

 

Ezen belül a jogforrás szintjének módosítása mellett az eljárási kérdések felülvizsgálatára 

is sor került.  

A könyvtári területet érintően a nyilvános könyvtári jegyzék vezetésével kapcsolatos 

ügyeket – a jogi érvek és szakmai elvárások alapján – a szakterület a későbbiekben az 

általános közigazgatási rendtartás alapján, hatósági eljárásként kezeli, így szükségessé 

vált a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. 

rendelet teljes körű felülvizsgálata és az eljárás újraszabályozása az általános 

közigazgatási rendtartás eljárási szabályai mentén. 

A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi eljárási 

szabályairól szóló kormányrendelet esetében a továbbképzések nyilvántartásba vételének 

folyamata egyszerűsödött, a korábbi rendelet szerinti akkreditálás helyett az eljárás 

középpontjába a nyilvántartásba vétel került. 

A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a 

kijelölési eljárásról szóló kormányrendelet, a muzeális intézmények működési 

engedélyéről szóló kormányrendelet, továbbá a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 

kormányrendelet esetében az eljárások lényegi tartalma és eljárásrendje nem változott. 

 

Célcsoport: közvetve az egész társadalom 

Tervezett időtartam: egyszeri 

Eszközrendszer: sajtóközlemény 

Anyagi ráfordítás: anyagi ráfordítást nem igényel 

 

Budapest, 2017. szeptember 

  ………………………… 

  Balog Zoltán 

                               miniszter
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H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  
 

I. Költségvetési hatások: 

Az előterjesztésnek közvetlenül megjelenő költségvetési hatása nincs. 

 

Az előterjesztés a meglévő közfeladatok hatékonyabb ellátását célozza, ezért közvetlen költséget 

nem generál. Az infrastrukturális és személyi feltételekkel kapcsolatos költségekre a mindenkori 

költségvetési törvényben a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása normatíva, 

valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás biztosít forrást a települési 

önkormányzatok részére. 

II. Adminisztratív terhek: 

Egyszeri adminisztratív teherként jelentkezik a közművelődési intézményt vagy közösségi színteret 

fenntartó önkormányzatok, vagy egyéb szervezetek egy részénél, hogy módosítani szükséges 

 a települési önkormányzatok közművelődési rendeletét, 

 az intézmények alapító okiratát, törzskönyvét,  

 az intézmények szervezeti- és működési szabályzatát, 

 a közművelődési megállapodásokat. 

 

Adminisztratív teherként jelentkezik a közművelődési intézményeknél vagy közösségi színtereknél, 

hogy az éves munkatervet ki kell egészíteniük a rendelet szerinti szolgáltatási tervvel. 

 

A megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok esetén a Kultv. módosításából 

eredően szükséges az elnevezés módosítása és a módosítás átvezetése az intézményi 

alapdokumentumokban. 

III. Egyéb hatások: 

Nem releváns. 

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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1. melléklet 

 

A Kormány 

…/2017. (…) Korm. rendelete 

 

a  muzeális intézmények működési engedélyéről  

 

A Kormány – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés d) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket 

rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

 

1. Adattár: A muzeális intézményben őrzött kulturális javakra vonatkozó, papír alapú, szöveges, 

képi, hangzó, továbbá informatikai hordozókon tárolt tudományos dokumentációk (ásatási 

dokumentációk, kiállítási tématervek és forgatókönyvek, adattári jelentések, gyűjtési naplók, 

kéziratok, restaurálási anyagvizsgálati és laboratóriumi jegyzőkönyvek, szakvélemények, archív 

levelezések, képi dokumentumok), a muzeális intézmény történetével kapcsolatos tudományos 

forrásértékű dokumentumok, valamint a muzeális intézmény működésével kapcsolatos 

sajtóarchívum gyűjteménye. 

2. Állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas tér: Szabályozott hőmérsékletű, páratartalmú és 

megvilágítású tér, amely a megelőző állományvédelem feladatainak ellátásához szükséges 

mérőeszközökkel (pára-, hő- és fénymérő) ellátott, biológiai kártevőktől mentes és lehetővé teszi a 

kulturális javak mozgatását.  
3. Fenntartó: Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely biztosítja a muzeális intézmény 

folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket. 

4. Gyűjtőkör: A kulturális javaknak azon csoportja vagy csoportjai, amelyre nézve a muzeális 

intézmény a működési engedélyében meghatározott szakág, korszak vagy tematika szerint gyűjtési 

tevékenységet folytathat. A gyűjtőkör akkor minősül lezártnak, ha a muzeális intézmény a kulturális 

javak olyan gyűjteménybe rendezett csoportját vagy csoportjait őrzi, amelyre nézve gyűjtési 

tevékenységet nem folytat. 

5. Gyűjtőterület: az a közigazgatási vagy földrajzi egység, ahol a muzeális intézmény 

gyűjtőkörének megfelelő gyűjtési tevékenység folytatható. 

6. Megelőző állományvédelem: A kulturális javak restaurálásának megelőzése érdekében a 

megfelelő műtárgykörnyezet biztosítása, a muzeális intézményben őrzött kulturális javak jó 

állapotának fenntartása, valamint a természetes állapotromlás megelőzése és csökkentése. 

6. Múzeumpedagógiai foglalkoztató tér: Csoportfoglalkozások, közművelődési programok, oktatási 

feladatok ellátására létrehozott, legalább 20 fő befogadására alkalmas, korszerű audiovizuális vagy 

más múzeumpedagógiai szemléltető eszközökkel felszerelt közösségi tér. 

7. Restaurátorműhely: Olyan állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas tér, amely a restaurálás 

feladatainak ellátásához szükséges eszközökkel ellátott, valamint tűz- és munkavédelmi 

szempontból biztonságos munkavégzésre alkalmas. 

8.. Szakág: A muzeális intézmény gyűjtőkörét meghatározó muzeológiai tudományterületek köre: 

természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti 

muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz, mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki és 

technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet. 
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2. A működési engedély kiadásának szakmai feltételei 

 

2. § A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a fenntartó biztosítani tudja a 

muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket. 

 

3. § A fenntartó akkor biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez 

szükséges feltételeket, ha a kérelem alapjául szolgáló javak a kulturális javak körébe tartoznak, 

amelyekhez a látogatói és kutatói hozzáférés biztosított, valamint teljesülnek a muzeális intézmény 

szakmai besorolásának megfelelő 

a) a muzeális intézményt befogadó épület helyiségeire; elektronikus, mechanikus vagy élőerővel 

ellátott védelmére, 

b) a kulturális javak kiállításon való folyamatos bemutatására, a látogatói hozzáférésre és az 

online, továbbá a közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokra, 

c) a kulturális javakhoz való kutatói hozzáférésre, 

d) a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére, valamint 

e) a kulturális javak nyilvántartásba vételére 

vonatkozó előírások. 

 

4. § Közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó 

a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy 

a) a muzeális intézményt befogadó épületben állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító 

helyiséget alakított ki, és az épületet mechanikus vagy elektronikus védelemmel látta el, 

b) a muzeális intézmény a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében  

ba) a szakágának megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a november 1-jétől március 31-

éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik 

napját), naponta négyórás nyitva tartás és a c) pontban meghatározott munkakört betöltő 

alkalmazott jelenléte mellett látogatható, továbbá  

bb) a kiállításhoz, a Nemzeti alaptantervhez és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, 

c) a muzeális intézményben múzeumi közművelődési szakember vagy az állandó kiállítás 

témájának megfelelő szakképzettségű muzeológus munkakört létesítenek, amelyet külön 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint 

d) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a muzeális intézmények 

nyilvántartási szabályzatáról szóló rendelet (a továbbiakban: nyilvántartási rendelet) szerinti 

hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

5. § Közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó 

a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy 

a) a muzeális intézményt befogadó épületben állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító 

helyiséget és gyűjteményi raktárt alakított ki, valamint az épületet mechanikus vagy elektronikus 

védelemmel látta el, 

b) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban biztosítja a kutatás 

feltételeit, 

c) a muzeális intézmény a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében 

ca) a gyűjtőkörének megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a november 1-jétől március 

31-éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik 

napját), naponta négyórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltő 

alkalmazott jelenléte mellett látogatható, és 

cb) a kiállításhoz, a Nemzeti alaptantervhez és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, 
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d) a muzeális intézményben a gyűjtőkörébe tartozó szakágnak megfelelő muzeológus munkakört 

létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, 

valamint 

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti 

hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

6. § A tematikus múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban 

meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy 

a) a múzeum használatában álló épületben állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas 

kiállító helyiségeket, gyűjteményi raktárt, előkészítő raktárt, állományvédelmi feladatok ellátására 

alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben 

múzeumpedagógiai foglalkoztató teret és a közönség fogadását és múzeumi kiadványok árusítását 

szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el, 

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében 

ba) a gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente 

legalább 260 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott 

napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább négyórás nyitva tartás és a d) 

pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett 

látogathatók,  

bb) a kiállításokhoz, a Nemzeti alaptantervhez és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá 

bc) weboldalt működtet és a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít, 

c) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot 

működtet,  

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi 

munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint 

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti 

hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

7. § A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban 

meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy 

a) a múzeum használatában álló épületben  

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,  

ab) gyűjteményi raktárt,  

ac) előkészítő raktárt és állományvédelmi feladatok ellátására alkalmas helyiséget,  

ad) könyvtárat és adattárat,  

ae) elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, valamint a 

közönség fogadását és múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá  

af) az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el, 

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében 

ba) a gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente 

legalább 260 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott 

napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább hatórás nyitva tartás és a d) 

pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett 

látogathatók,  

bb) a kiállításokhoz, a Nemzeti alaptantervhez, az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő, a lokális identitást erősítő közművelődési és múzeumpedagógiai 

szolgáltatásokat nyújt, továbbá 

bc) weboldalt működtet és a látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít, 
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c) a múzeum hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet, 

d) a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi 

munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be, valamint 

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti 

hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

8. § A megyei hatókörű városi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a 

fenntartó a 3. § -ban meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, 

hogy 

a) a múzeum használatában álló épületben  

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,  

ab) gyűjteményi raktárakat,  

ac) előkészítő raktárt, megyei hatókörű vagy regionális feladatok ellátására is alkalmas, felszerelt 

restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt,  

ad) könyvtárat és adattárat,  

ae) múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, a közönség fogadását, rendezvények megtartását és 

múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiségeket alakított ki, továbbá  

af) az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el, 

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében 

ba) gyűjtőkörének állandó, valamint időszaki kiállításokat mutat be, amelyek évente legalább 312 

napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, 

továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban 

meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 

alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,  

bb) a kiállításokhoz, a Nemzeti alaptantervhez és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat 

nyújt, továbbá 

bc) weboldalt működtet, amelyen hozzáférhetővé teszi a digitalizált kulturális javakat, valamint a 

látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít, 

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet, 

d) a múzeumban  

da) a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként egy vagy több, de összesen legalább tíz muzeológus,  

db) több restaurátor, természettudományi gyűjtemény esetén preparátor,  

dc) több múzeumi közművelődési szakember és múzeumpedagógus,  

dd) múzeumi marketing, reklám- és kommunikációs szakember,  

de) több múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő,  

df) múzeumi könyvtáros-adattáros, továbbá 

dg) múzeumi informatikus 

munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező 

szakember tölt be, valamint 

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti 

alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

9. § Az országos szakmúzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-

ban meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy 

a) a múzeum használatában álló épületben  

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,  

ab) gyűjteményi raktárt,  

ac) előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyt és vegyszerraktárt,  
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ad) könyvtárat és adattárat,  

ae) múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, a közönség fogadását, rendezvények megtartását és 

múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiségeket alakított ki, továbbá  

af) az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el, 

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében 

ba) gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállításokat mutat be, amelyek évente 

legalább 312 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott 

napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban 

meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 

alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,  

bb) a kiállításokhoz, a Nemzeti alaptantervhez és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt, továbbá 

bc) weboldalt működtet, amelyen hozzáférhetővé teszi a digitalizált kulturális javakat, valamint a 

látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít, 

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet, 

d) a múzeumban  

da) a gyűjtőkörébe tartozó szakágban több muzeológus,  

db) restaurátor vagy – természettudományi gyűjtemény esetén – preparátor,  

dc) több múzeumi közművelődési szakember,  

de) múzeumi könyvtáros-adattáros, továbbá 

df) múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő  

munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező 
szakember tölt be, valamint 

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti 

hitelesítés nélküli alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

10. § Az országos múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban 

meghatározottak teljesítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy 

a) a múzeum használatában álló épületben  

aa) állandó és időszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,  

ab) gyűjteményi raktárakat,  

ac) előkészítő raktárt, felszerelt restaurátor műhelyeket, vegyszerraktárt,  

ad) fotóműhelyt,  

ae) könyvtárat és adattárat,  

af) múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, a közönség fogadását, rendezvények megtartását és 

múzeumi kiadványok árusítását szolgáló helyiségeket alakított ki, továbbá  

ag) az épületet elektronikus és mechanikus, továbbá élőerős védelemmel látta el, 

b) a múzeum a kulturális alapellátás feladatainak teljesítése érdekében 

ba) gyűjtőkörének megfelelő állandó, valamint időszaki kiállításokat mutat be, amelyek évente 

legalább 312 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott 

napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban 

meghatározott munkakört betöltő, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 

alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók,  

bb) a kiállításokhoz, a Nemzeti alaptantervhez és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiájához illeszkedő rendszeres közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat 

nyújt, továbbá 

bc) weboldalt működtet, amelyen hozzáférhetővé teszi a digitalizált kulturális javakat, valamint a 

látogatók számára online szolgáltatásokat biztosít, 

c) a múzeum hetente legalább két napon négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet, 

valamint biztosítja a könyvtári állomány kutatását, 
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d) a múzeumban  

da) a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként több muzeológus,  

db) több restaurátor, természettudományi gyűjtemény esetén preparátor,  

dc) több múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser és 

múzeumpedagógus,  

dd) múzeumi marketing, reklám- és kommunikációs szakember,  

de) múzeumi könyvtáros,  

df) múzeumi adattáros,  

dg) múzeumi informatikus,  

dh) múzeumi fotós, 

di) múzeumi jogász,  

dj) műtárgykölcsönzési szakember, továbbá 

dk) több múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő  

munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező 

szakember tölt be, valamint 

e) az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat a nyilvántartási rendelet szerinti 

alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette. 

 

11. § (1) A 4. § c) pontja szerinti múzeumi közművelődési szakember munkakör létesítése 

teljesíthető köznevelési vagy közművelődési intézménnyel vagy az (5) bekezdés szerinti 

múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a köznevelési intézmény, a 

közművelődési intézmény vagy a múzeum biztosítja az előírt nyitva tartási időben a múzeumi 

közművelődési szakember jelenlétét a muzeális intézményben. 

 

(2) A 4. § c) pontja és 5. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése teljesíthető az (5) 

bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a múzeum 

hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus 

jelenlétét a muzeális intézményben. 

 

(3) A 6. § d) pontja, valamint a 7. § d) pontja szerinti műtárgyvédelmi munkatárs munkakör 

létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás 

megkötésével, ha a múzeum havonta legalább két alkalommal, alkalmanként minimum 8 órában 

biztosítja műtárgyvédelmi munkatársának jelenlétét a múzeumban. 

 

(4) A 6. § d) pontja, valamint a 7. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése teljesíthető 

az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a 

múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő 

muzeológus jelenlétét a múzeumban. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt megállapodások megkötésére 

a) megyei hatókörű városi múzeum, 

b) tematikus múzeum, 

c) területi múzeum, 

d) országos szakmúzeum vagy 

e) országos múzeum 

jogosult. 

 

(6) Tematikus múzeumban és területi múzeumban legfeljebb két – a 6. § d) pontja, illetve 7. § d) 

pontja szerinti – munkakör létesítése teljesíthető a (3) vagy a (4) bekezdés szerinti megállapodás 

útján. 
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3. A működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása 

 

12. § (1) A működési engedély iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be – a 16. §-ban meghatározott 

kivétellel – az 1. mellékletben meghatározott adattartalomnak megfelelően a kultúráért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: 

formanyomtatvány).  

 

(2) A kérelemhez – a 16. §-ban meghatározott kivétellel – csatolni kell 

a) az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a jogi 

személyiségének igazolására jogosult felettes egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló 

igazolást és a belső egyházi jogi személy jogi személyiségéről az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerinti 

igazolást, 

b) a kérelem alapjául szolgáló kulturális javak használati jogcímét igazoló dokumentumot, 

c) – a Magyar Állam tulajdonában lévő kulturális javak esetét ide nem értve – a tulajdonos 

nyilatkozatát arról, hogy a kulturális javak saját tulajdonát képezik, továbbá per-, teher- és 

igénymentesek, és a muzeális intézmény létesítéséhez hozzájárul, valamint 

d) a muzeális intézményt befogadó ingatlan használati jogcímét igazoló dokumentumot. 

 

(3) Múzeum működési engedélyének kiadására irányuló kérelem esetén a (2) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően csatolni kell a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozatot és 

stratégiai tervet. 

 

(4) Országos szakmúzeum vagy országos múzeum működési engedélyének kiadására irányuló 

kérelemhez csatolni kell a múzeum fenntartójának nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a 

múzeum ellátja az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos 

szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló miniszteri rendelet 

szerinti feladatokat. 

    

(5) Ha a muzeális intézmény fenntartója a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére 

vonatkozó kötelezettségét a 11. § szerinti megállapodás alapján teljesíti, a kérelemhez csatolni kell 

a megállapodás másolatát is. 

 

13. § Ha a fenntartó kérelmezi, hogy a muzeális intézmény a Kultv. 37/A. § (8)-(10) bekezdése 

alapján nemzetiségi bázisintézmény címet kapjon, a kérelemhez – a muzeális intézmény szakmai 

besorolásának megfelelően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg a 12. §-ban meghatározottakon 

túlmenően igazolni kell a Kultv. 37/A. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését.  

 

14. § (1) A Kultv. 45/A. § (1a) bekezdése szerinti esetben a fenntartó a kérelemhez csatolja az eltérő 

gyűjtőterület szakmai indokolását. 

 

(2) A miniszter a kérelem elbírálása során 

a) természettudomány gyűjtőkör esetén a Magyar Természettudományi Múzeumot,  

b) néprajz gyűjtőkör esetén a Néprajzi Múzeumot,  

c) történet gyűjtőkör esetén a Magyar Nemzeti Múzeumot,  

d) képzőművészet gyűjtőkör esetén a Szépművészeti Múzeumot, a Magyar Nemzeti Galériát vagy a 

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumot  

rendeli ki szakértőként.  
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(3) A miniszter a kérelem elbírálása során a kulturális javakhoz való széles körű és egyenlő 

hozzáférést, a muzeális intézmények szakmai tevékenységének szakágankénti folyamatosságát, a 

szakágak egymáshoz viszonyított arányát, hatékonyságát és eredményességét, valamint a kulturális 

javak védelmének, biztonságának kérdéseit mérlegeli. 

 

15. § (1) A Kultv. 46. § (2a) bekezdése szerinti esetben a fenntartó a kérelemhez csatolja az eltérő 

gyűjtőterület szakmai indokolását. 

 

(2) A miniszter a kérelem elbírálása során a gyűjtőterület szerint illetékes megyei hatókörű városi 

múzeumot rendeli ki szakértőként. 

 

16. § Ha a működési engedély módosítását a muzeális intézmény nevének vagy székhelyének 

megváltozása indokolja, a fenntartó a változás tényének bejelentésével és igazolásával 

kezdeményezi a működési engedély módosítását. 

 

17. § Ha az eljárásba szakértő bevonása szükséges, a miniszter múzeumi szakterületen kulturális 

szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt rendel ki. Az eljárásban a szakfelügyelő 

szakértőnek minősül. 

 

18. § A működési engedély – a 19. §-ban foglalt kivételekkel – határozatlan időre szól. 

 

19. § (1) A miniszter 

a) közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén 

határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki, ha a fenntartó a 4. § a)-c) 

pontjában foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a 

hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését, 

b) közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén 

határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki, ha a fenntartó az 5. § a), c) és 

d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja 

a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését. 

 

(2) Az ideiglenes működési engedély alapján a muzeális intézmény vezetője jogosulttá válik 

minden olyan nyilatkozat megtételére és minden olyan kötelezettség vállalására, amely a 

folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges. Az 

ideiglenes működési engedélyből egyéb jogok és kötelezettségek nem származnak. 

 

(3) A hiányzó feltételek teljesítésére kitűzött határidő egy évnél hosszabb időtartam nem lehet, 

amelyet a miniszter a fenntartó kérelmére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam 

figyelembevételével – legfeljebb egy évvel meghosszabbíthat, ha a fenntartó önhibáján kívül nem 

képes a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítésére. 

 

(4) Ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül igazolja azoknak a hiányzó feltételeknek a teljesítését, 

amelyek miatt csak ideiglenes működési engedélyt kaphatott, a miniszter a működési engedélyt 

kiadja, ellenkező esetben az ideiglenes működési engedély hatályát veszti. 

 

20. § (1) A működési engedély tartalmazza a muzeális intézmény 

a) nevét, 

b) székhelyét, 

c) alapításának évét, 

d) szakmai besorolását, 
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e) gyűjtőkörét, közérdekű muzeális kiállítóhely esetén szakágának megnevezését és állandó 

kiállításának témáját, 

f) gyűjtőterületét, a közérdekű muzeális kiállítóhely esetét kivéve, 

g) a kiállításában bemutatott vagy a gyűjteményébe tartozó kulturális javak tulajdonosának 

megnevezését, valamint 

h) fenntartójának megnevezését, címét. 

 

(2) Az ideiglenes működési engedély az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmazza 

a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez hiányzó feltételeket, 

b) a hiányzó feltételek teljesítésének határidejét, valamint 

c) a teljesítés módját. 

 

(3) Ha a miniszter a muzeális intézménynek a Kultv. 37/A. § (8) bekezdése alapján nemzetiségi 

bázisintézmény címet adományoz, a működési engedélyben e címet a szakmai besorolás mellett fel 

kell tüntetni. 

 

(4) A miniszter a működési engedélyek nyilvántartását a kormányzati portálon közzéteszi. 

 

(5) A miniszter a működési engedélyt megküldi a székhely szerint illetékes megyei hatókörű városi 

múzeumnak vagy a Budapesti Történeti Múzeumnak. 

 

21. § (1) A fenntartó a változás bekövetkezésétől számított 40 napon belül a működési engedély 

módosítását köteles kérni a formanyomtatvány benyújtásával, ha 

a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket a működési engedélyben 

foglalthoz képest más szakmai besorolásnál meghatározottak szerint teljesíti, vagy 

b) a 20. § (1) bekezdés a)-g) pontjában foglalt adatok megváltoznak. 

 

(2) A fenntartó a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül a működési engedély 

módosítását köteles kérni a formanyomtatvány benyújtásával, ha a 20. § (1) bekezdés h) pontjában 

foglalt adat megváltozik. 

 

(3) A fenntartó személyében bekövetkező változás esetén a módosítás iránti kérelmet az új fenntartó 

nyújtja be – a fenntartó jogutód nélküli megszűnését ide nem értve – a korábbi fenntartó 

hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül. 

 

(4) A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályok 

alkalmazandók. 

 

22. § (1) A muzeális intézmény működési engedélyének visszavonására irányuló kérelmet a 

fenntartó a Kultv. 41. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti esetekben nyújthatja be a 

formanyomtatványon.  

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a megszűnő muzeális intézményben őrzött kulturális javakat átvevő 

nyilatkozatát arról, hogy azok biztonságos őrzését vállalja. 

 

23. § (1) A miniszter a muzeológiai szakfelügyelet útján rendszeresen – legalább ötévente egyszer 

– vizsgálja a muzeális intézmények működési engedélyében foglaltak megvalósulását és betartását. 

 

(2) Ha a miniszternek a muzeális intézmény működési engedélyében feltüntetett szakmai 

besorolásnak megfelelő folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételek 
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teljesítésével kapcsolatos hiányosság jut tudomására – a hiányosságok megszüntetéséhez 

szükséges időtartam figyelembevételével, legfeljebb egy éves, a muzeális intézmény 

műtárgyállományát súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén legfeljebb 15 napos határidő 

megjelölésével – felszólítja a fenntartót a hiányosságok megszüntetésére. 

 

(3) Ha a fenntartó önhibáján kívül nem képes a hiányosságok megszüntetésére, a (2) bekezdés 

szerinti határidőt a miniszter a fenntartó kérésére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 

időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy alkalommal  

a) legfeljebb egy évvel, vagy  

b) a műtárgyállományt súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén legfeljebb hat hónappal 

meghosszabbíthatja.  

 

24. § (1) Múzeum megszüntetése esetén, ha a tulajdonos a nyilvántartási rendelet alapján 

alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter 

szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el. 

 

(2) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza 

a) a múzeumban használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások felsorolását, 

b) az (1) bekezdés szerinti kulturális javak szakágak és gyűjtemények szerinti szakmai 

értékelését, valamint 

c) a szakfelügyelőnek az (1) bekezdés szerinti kulturális javak további kezelésére vonatkozó 

javaslatát a Kultv. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 

(3) Ha a szakfelügyelő a (2) bekezdés c) pontja alapján a kulturális javak múzeumi megőrzésére 

tesz javaslatot, a szakfelügyeleti jelentésben meg kell jelölni az átvevő múzeumot is. 

 

4. A muzeális intézmény elnevezése 

 

25. § (1) A muzeális intézmény elnevezésének más muzeális intézmény elnevezésétől egyértelműen 

különböznie kell. A muzeális intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet a muzeális 

intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot. 

 

(2) Két vagy több azonos nevű muzeális intézmény esetén a név viselésének joga azt a muzeális 

intézményt illeti meg, amelyik esetében a működési engedély iránti kérelmet korábban nyújtották 

be. 

 

(3) A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia 

engedélyével, olyan nevet, amelyhez mások jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával 

lehet a muzeális intézmény nevében feltüntetni. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

26. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.  

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

(3) Hatályát veszti a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM 

rendelet. 
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1. melléklet a …/2017. (…) Korm. rendelethez 

 

I. A muzeális intézmény működési engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem adattartalma 

 

1. A kérelmező (fenntartó) adatai: 

az általános közigazgatási rendtartásról  szóló törvényben meghatározottak túl nem természetes 

személy kérelmező esetén a cégjegyzékszám, létesítő okirat kelte, száma. 

 

2. A muzeális intézmény adatai: 

a muzeális intézmény elnevezése, címe, elérhetősége. 

 

3. A muzeális intézmény szakmai adatai: 

a) a kérelmezett szakmai besorolás, 

b) múzeum és közérdekű muzeális gyűjtemény esetén: gyűjtőkör, szakág, gyűjtőterület 

megnevezése, 

c) közérdekű muzeális kiállítóhely esetén: szakág, állandó kiállítás témája. 

 

4. A működési engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelem részletes indokolása. 

 

5. A muzeális intézmény befogadására szolgáló épület vagy épületrész egyéb adatai: 

a) az épület biztonsági berendezésekkel való ellátottságára vonatkozó adatok, 

b) az épületben található helyiségek alapterületére vonatkozó adatok, 

c) az épület műemléki védettségére vonatkozó adatok. 

 

6. A muzeális intézmény gyűjteményi anyagára vonatkozó adatok szakágak szerint: 

a) szakágak szerint a kulturális javak nyilvántartására vonatkozó adatok, 

b) használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások típusai, 

c) nyilvántartás vezetésére alkalmazott (alkalmazásra kerülő) adatbázis-kezelő szoftver(ek) neve. 

 

7. A muzeális intézmény alkalmazottainak munkakörére, munkaidejére, foglalkoztatási 

jogviszonyára vonatkozó nyilatkozat. 

 

8. A muzeális intézmény szolgáltatásaira és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó adatok: 

kiállítások jellege, címe, nyitvatartási idő, szakmai szolgáltatások. 

 

II. A muzeális intézmény megszüntetése iránti kérelem adattartalma: 

 

1. A kérelmező adatai: 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottak túl nem természetes 

személy kérelmező esetén cégjegyzékszám, létesítő okirat kelte, száma. 

 

2. A muzeális intézmény adatai: 

a) a muzeális intézmény elnevezése, címe, elérhetősége, 

b) működési engedélyének száma. 

 

3. A muzeális intézmény gyűjteményi anyagára vonatkozó adatok: 

a) szakágak szerint a kulturális javak nyilvántartására vonatkozó adatok, 

b) használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások típusai, 

c) nyilvántartás vezetésére alkalmazott adatbázis-kezelő szoftver(ek) neve. 
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4. A megszüntetés adatai 

a) a megszüntetés időpontja, 

b) a megszüntetés részletes indokolása, 

c) a kulturális javak muzeális intézmény megszüntetését követő biztonságos elhelyezésének 

bemutatása és indokolása. 
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2. melléklet 

 

A Kormány 

…/2017. (...) Korm. rendelete 

 

a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési 

eljárásról  

 

A Kormány – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket 

rendeli el:  

 
1. Általános rendelkezések 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Állományvédelem: A kulturális javak állapotának megóvására irányuló tisztítási, konzerválási 

és restaurálási tevékenység, továbbá a kulturális javak számára biztosítandó fényviszonyok és 

klimatikus feltételek, valamint a kulturális javak szállítása, csomagolása, raktározása és kiállítása 

során biztosítandó feltételek összessége. 

2. Elhelyezési dokumentáció: A kulturális javak kölcsönzésével összefüggésben a kölcsönvevő 

muzeális intézmény által vagy a kijelölési eljárásban a kérelmező által készített felmérés, amely 

tartalmazza 

a) a kiállítótér alaprajzát, műszaki adatait és a tűzvédelmi előírásokat, 

b) a kulturális javak állományvédelmére vonatkozó előírásokat, valamint 

c) a kulturális javak, továbbá a kiállítótér vagyonbiztonságára vonatkozó előírásokat. 

3. Kijelölési eljárás: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 38/B. §-a szerinti eljárás. 

4. Vagyonbiztonság: A kulturális javak vagyonvédelme, biztonságos őrzése, szállítása során a 

muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséret biztosítása, továbbá a kulturális javak 

biztosítása. 

 

2. § A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kijelölési eljárás során a nemzeti 

kulturális érdek fennállásának vizsgálata során a következő szempontokat mérlegeli: 

a) a muzeális intézmény raktárában őrzött, kiállításon nem szereplő kulturális javaknak a 

látogatók számára történő hozzáférhetővé tétele, 

b) a kulturális javak tudományos vagy szakmai véleményezése, vizsgálata, restaurálása, 

preparálása, valamint 

c) a kulturális javak közfeladat ellátásával összefüggő reprezentációs célú bemutatása. 

 

2. Kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alóli mentesség iránti kérelem 

 

3. § (1) Az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális 

intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi 

biztosíték megfizetése alól. 

 

(2) Az állami tulajdonú kulturális javak (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kölcsönzése esetén a 

kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alóli mentesség iránti kérelem (a továbbiakban: 

mentesítési kérelem) a kölcsönzési szerződés megkötése előtt nyújtható be a miniszternél.  
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(3) A mentesítési kérelem tartalmazza a kölcsönzés céljának és indokoltságának bemutatását, a 

kölcsönzési díj, illetve a pénzügyi biztosíték összegét és a mentesítés kérelmezett mértékét. 

 

(4) A mentesítési kérelemhez csatolni kell 

a) az elhelyezési dokumentációt, valamint 

b) a kölcsönzési díj, illetve a pénzügyi biztosíték összegét igazoló dokumentumot, vagy a 

kölcsönzési szerződés tervezetét. 

 

(5) A miniszter a mentesítési kérelem elbírálása során vizsgálja 

a) a kölcsönzéshez fűződő nemzeti kulturális érdek fennállását, valamint 

b) az elhelyezési dokumentációban megállapított feltételek megfelelőségét. 

 

(6) Ha az (1) bekezdés vagy a miniszter mentesítése alapján létrejött kölcsönzési szerződés 

megkötésével elengedésre kerülő kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték összege meghaladja a 100 

millió forintot, az az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális 

célú állami támogatásnak minősül. 

 

(7) A kölcsönvevő a (6) bekezdés szerinti összegről a kölcsönzési szerződés megkötését követő 30 

napon belül írásban értesíti a minisztert. 

 

3. Kijelölési eljárás 

 

4. § (1) A kijelölési eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet az nyújtja be, aki a kulturális 

javakat őrizni vagy bemutatni kívánja.  

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelemmel érintett kulturális javak azonosításra alkalmas megjelölését, 

b) a kijelölés kérelmezett időtartamát, valamint 

c) a kérelemmel érintett kulturális javak őrzési vagy bemutatási helye kijelölésének indokait. 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell 

a) a kérelmezett őrzési vagy bemutatási hely meghatározását és az arra vonatkozó elhelyezési 

dokumentációt, 

b) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett őrzési vagy bemutatási helyen 

a kulturális javak kölcsönzés, múzeumi letét vagy egyéb jogcímen történő elhelyezésére nem volt 

mód, valamint 

c) a kérelmezőnek a 7. § (2) bekezdése szerinti költségek vállalásáról szóló nyilatkozatát. 

 

(4) Ha a kérelem a kulturális javak tudományos vagy szakmai véleményezésére, vizsgálatára 

irányul, a kérelemhez csatolni kell az ehhez szükséges feltételek igazolását. 

 

5. § (1) A miniszter a kérelem elbírálása során vizsgálja 

a) a nemzeti kulturális érdek fennállását, 

b) az elhelyezési dokumentációban megállapított állományvédelmi és vagyonbiztonsági feltételek 

megfelelőségét, 

c) a kérelemmel érintett kulturális javak vagyonkezelője által biztosított állományvédelmi, 

vagyonbiztonsági és látogatói hozzáférési feltételeket, 

d) a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat megalapozottságát, valamint 

e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) foglaltakat, 

ha a kérelemmel érintett kulturális javak a nemzeti vagyon részét képezik. 
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(2) A miniszter döntéséhez a kérelemmel érintett kulturális javak vagyonkezelőjétől beszerzi 

a) a kérelemmel érintett kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét, a fizikai állapotot 

dokumentáló szakleírását és képi ábrázolását, 

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételek biztosításának részletes dokumentációját, valamint 

c) az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltakkal kapcsolatos álláspontját. 

 

(3) A miniszter a kérelemnek helyt adó döntésében meghatározza 

a) az őrzésre vagy bemutatásra kijelölt személyt vagy szervezetet (a továbbiakban együtt: kijelölt 

személy) és a kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyét, 

b) a kijelöléssel érintett kulturális javak körét, a kijelöléskor fennálló fizikai állapotuk 

rögzítésével, 

c) a kijelölés időtartamát, 

d) a kijelöléssel érintett kulturális javak állományvédelme és vagyonbiztonsága érdekében 

biztosítandó feltételeket, 

e) a kijelöléssel érintett kulturális javakra vonatkozó széles körű látogatói hozzáférés, 

tudományos kutatás és szakmai vizsgálat biztosításának feltételeit, valamint 

f) a d)-e) pontban foglaltaknak a kijelöléssel érintett kulturális javak vagyonkezelője (a 

továbbiakban: vagyonkezelő) által történő ellenőrzésének eljárásrendjét. 

 

6. § (1) A kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelölése legfeljebb 15 évre szólhat. A 

kijelölés – az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – új eljárás keretében 

meghosszabbítható. 

 

(2) A kijelölés meghosszabbítását a kijelölés időtartamának lejáratát megelőzően legalább 3 

hónappal kell kezdeményezni. 

 

(3) A kijelölés meghosszabbítására irányuló eljárás során a kijelölési eljárásra meghatározott 

rendelkezések irányadók azzal, hogy nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés a) pontjában és az 5. § 

(2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt előírásokat. 

 

(4) A miniszter a kijelölés meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása során vizsgálja a 

kérelemben megjelölt kulturális javak fizikai állapotát. 

 

7. § (1) A kijelölt személy a kijelöléssel érintett kulturális javakért sajátjaként felel, azokat másnak 

át nem engedheti, köteles azokat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és 

megóvásukról gondoskodni. 

 

(2) A kijelölés időtartama alatt a kijelölt személy viseli a kijelöléssel érintett kulturális javak 

állományvédelmét és vagyonbiztonságát szolgáló, valamint a kulturális javakban bekövetkezett 

károsodásából adódó, másra át nem hárítható költségeket. 

 

(3) A kijelöléssel érintett kulturális javak fizikai állapotában bekövetkezett változásról a kijelölt 

személy haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles 

tájékoztatni a vagyonkezelőt és a minisztert. 

 

(4) A kijelöléssel érintett kulturális javakkal kapcsolatos tisztítási, konzerválási vagy restaurálási 

munkák elvégzéséhez a vagyonkezelő előzetes egyetértése szükséges. 
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8. § A kijelöléssel érintett kulturális javak fizikai állapotát és az 5. § (3) bekezdése szerinti 

döntésben foglaltak betartását a miniszter szükség szerint, de évente legalább egyszer ellenőrzi. A 

kijelölt személy köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzés lefolytatása során együttműködni. 

 

9. § (1) A miniszter a kijelölést hivatalból visszavonja, ha 

a) a kijelölt személy meghal vagy jogutód nélkül megszűnik, 

b) nem teljesül a 5. § (3) bekezdés d) vagy e) pontjában meghatározott feltétel, vagy 

c) nem teljesül az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel. 

 

(2) A miniszter a kijelölést visszavonja 

a) a kijelölt személy vagy 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a vagyonkezelő kérelmére. 

 

(3) A kulturális javak visszaszállításának költségeit 

a) kérelemre történő visszavonás esetében a kérelmező, 

b) a kijelölés időtartamának lejártakor és az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben a kijelölt 

személy, valamint 

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a vagyonkezelő viseli. 

 

(4) A kijelölés időtartamának lejárta előtti visszavonás esetében a kijelölt személy viseli a 

vagyonkezelőnél a visszavonással kapcsolatban felmerült költséget, kivéve az (1) bekezdés a) 

pontja szerinti esetet, valamint ha az eljárás a vagyonkezelő kérelmére indul. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

10. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

(3) Hatályát veszti a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a 

kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet. 
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3. melléklet 

 

A Kormány 

 …/2017. (...) Korm. rendelete 

  

a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi eljárási 

szabályairól  

 

A Kormány – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket 

rendeli el:  

 

 

1. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzését biztosító szakmai továbbképzési programok 

nyilvántartásba vétele 

 

1. § (1) A kulturális szakemberek szakmai továbbképzését biztosító szakmai továbbképzési 

programokról (a továbbiakban: program) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: hatóság) 

hatósági nyilvántartást vezet. A program nyilvántartásba vétele legfeljebb öt évre szól. 

 

(2) A program nyilvántartásba vétele iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a kormányzati 

portálon elérhető adatlap kitöltésével a hatóságnál lehet benyújtani.  

 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező  

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

ac) képviselőjét, 

ad) cégszerű aláírását, 

b) a program egyeztetésére kijelölt személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint 

c) a program megnevezését, célját, szerzői jogi jogosultját. 

 

(4) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a programot két eredeti nyomtatott példányban és a hatóság által megjelölt elektronikus 

formában,  

b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló 

igazolást, 

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló szakmai továbbképzési 

program felhasználására jogosult. 

 

2. § (1) A programnak tartalmaznia kell: 

a) a program megnevezését, célját, célcsoportjait: azoknak a munkaköröknek a megnevezését, 

amelyekben foglalkoztatottak számára javasolt a részvétel, 

b) a jelentkezés feltételeit, 

c) a főbb tanulmányi területeket és azok arányait, 

d) a szakmai és vizsgáztatási követelményeket, 

e) a program teljes óraszámát,  amely legalább 30 óra, 
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f) a program teljesítése során megszerezhető kompetenciákat, 

g) a program részletes tematikáját és hálótervét, 

h) a képzés módszereit és formáját, 

i) a program teljesítésének formai és tartalmi követelményeit, 

j) a kötelező és ajánlott szakirodalom jegyzéket, 

k) a program lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek meghatározását, ezen belül 

az oktatókkal szemben támasztott szakmai követelmények meghatározását is, 

l) a program keretében elsajátítottak ellenőrzési és értékelési módjának megnevezését, leírását, 

m) a program során indítható csoportlétszámot,  

n) minőségbiztosítási kötelezettségeket, ezen belül a résztvevők elégedettségére, a program 

megvalósulására, és eredményességére vonatkozó információgyűjtési eljárást, a visszajelzések 

feldolgozásának és hasznosításának módját. 

 

(2) A program teljes óraszámának meghatározásakor az elméleti és a gyakorlati képzésben való 

részvételhez, a konzultációhoz, beszámoláshoz, a vizsgára való felkészüléshez szükséges összes 

órát 45 perces tanórák alapján kell figyelembe venni. 

 

3. § (1) A program akkor vehető nyilvántartásba, ha 

a) tartalmazza a 2. § (1) bekezdésében foglaltakat, 

b) megfelel a képzési célnak, 

c) tartalmi elemeinek egymásra épülése és összefüggései elősegítik a képzési cél elérését, 

valamint 

d) alkalmas arra, hogy a képzésben résztvevő kulturális szakember elsajátítsa azokat az 

ismereteket és birtokolja azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek megszerzését a program 

célként tűzte ki. 

 

(2) A hatóság a kérelem tárgya szerinti illetékes szakmai terület szakbizottságának véleménye 

figyelembe vételével dönt a nyilvántartásba vételről.  

 

4. § (1) A programokat tartalmazó hatósági nyilvántartás tartalmazza: 

a) a program megnevezését, 

b) a program tartására jogosult (a továbbiakban: jogosult) megnevezését,  

c) a program alapján megszerezhető kompetencia megnevezését, 

d) a program óraszámát, 

e) a program nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát, 

f) a program érvényességi idejét. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat és a nyilvántartásba vett programokat a hatóság a kormányzati 

portálon közzéteszi. 

 

5. § A jogosult köteles 30 napon belül bejelenteni a hatóságnak a program (1) bekezdés szerinti 

adataiban bekövetkezett változást. A hatóság a bejelentés alapján módosítja a nyilvántartást. 

 

6.  § A hatóság törli a nyilvántartásból a programot  

a) hivatalból  

aa) ha az érvényességi ideje eltelt, 

ab) ha a jogosult jogutód nélkül megszűnt, vagy 

ac) a 9. § (3) bekezdés szerinti esetben, vagy 

b) ha a törlést a jogosult kéri.  
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2. A szakmai továbbképzési programok megvalósítása 

 

7. § (1) A jogosult a tanulmányi kötelezettségek, vizsgakövetelmények teljesítését, a program 

sikeres befejezését tanúsítvány kiadásával igazolja. 

 

(2) A tanúsítvány tartalmazza: 

a) a jogosult nevét, székhelyét,  

b) a program nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát, 

c) a program helyszínét, 

d) a programban résztvevő személy nevét,  

e) a program megnevezését, a program kezdetének és végének időpontját, 

f) a tanórai foglalkozások számát, 

g) a megszerzett ismeretek, kompetenciák felsorolását, 

h) a követelmények teljesítésének minősítését, 

i) a tanúsítvány kiállításának helyét, idejét, 

j) a programért felelős aláírását, valamint 

k) a jogosult bélyegzőjének lenyomatát. 

 

(3) A jogosult a tanúsítványok kiadásáról nyilvántartást vezet. 

 

(4) A jogosult a (3) bekezdés szerinti nyilvántartást, a haladási naplót, a jelenléti ívet, az ismeretek 

számonkéréséről szóló jegyzőkönyvet és a záródolgozatokat öt évig megőrzi.  

 

(5) A jogosult a program befejezését követően harminc napon belül – a nyilvántartásba vétel 

hatályának megszűnéséig – a honlapján nyilvánosságra hozza a program résztvevőinek a program 

tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítést. 

 

3. A nyilvántartásba vett programok hatósági ellenőrzése 

 

8. § A jogosult a program indításának első éve kivételével minden év március 31-éig elkészíti a 

program minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését az 1. 

mellékletnek megfelelő adattartalommal és azt a honlapján közzéteszi.  

 

9. § (1) A továbbképzés során a program  

a) megnevezése,  

b) teljesítésére meghatározott összes óraszám,  

c) célja, valamint 

d) teljesítésének tartalmi követelményei  

nem változtatható meg. 

 

(2) Ha az ellenőrzés során a hatóság azt tapasztalja, hogy a jogosult  

a) a program címétől, céljától, követelményeitől és óraszámától eltért,  

b) nem vezette a továbbképzéssel kapcsolatos előírt dokumentumokat, 

c) nem biztosította a továbbképzés helyszínén a programban szereplő tárgyi és személyi 

feltételeket, vagy 

d) nem tette lehetővé a továbbképzéssel kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását, 

legfeljebb hatvan napos határidő tűzésével felszólítja a jogosultat a hiányosságok megszüntetésére. 
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(3) Ha a jogosult a hiányosságokat határidőben nem szünteti meg, a hatóság törli a jogosultnak azt a 

továbbképzését a szakmai továbbképzési programokat tartalmazó hatósági nyilvántartásból, 

amelyre vonatkozóan a szabálytalanságot megállapította. 

 

4. A szakmai továbbképzési program nyilvántartásba vételének díja 

 

6. § (1) A szakmai továbbképzési program külön rendelet szerinti nyilvántartásba vétele díjköteles 

tevékenység. 

 

(2) A szakmai továbbképzési program nyilvántartásba vételi iránti eljárásáért igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj összege – szakmai továbbképzési programonként – 

a) 104 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma legalább 30 óra, de nem haladja meg a 

60 órát, 

b) 115 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma meghaladja a 60 órát, de nem haladja 

meg a 90 órát, 

c) 132 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma meghaladja a 90 órát, de nem haladja 

meg a 120 órát, 

d) 144 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma meghaladja a 120 órát. 

 

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell átutalással megfizetni. 

 

(5) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza. 

 

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj a miniszter által vezetett minisztérium bevétele, amely a 

nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására használható fel. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

10. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

 

11. § A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 7. §-a alapján akkreditált szakmai 

továbbképzési program a benne foglalt időtartamig hatályos. 
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1. melléklet 

A program minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 

 

a) A jogosult és a program azonosításához szükséges adatok 

b) A minőségbiztosítási összesítéssel érintett időszak 

c) A vizsgált időszakban indított programok száma, a résztvevők száma  

d) A továbbképzési program tartalmának értékelése a résztvevők visszajelzései alapján 

da) A továbbképzés által kitűzött célok megvalósítása 

db) A képzésen megismert információk újszerűsége 

dc) A továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése 

dd) Az alkalmazott oktatási módszerek megfelelősége 

de) A továbbképzésen támasztott követelmények teljesíthetősége 

df) Az ismeretek ellenőrzésének megfelelősége 

dg) Az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkájának, szaktudásának értékelése, megítélése 

dh) A tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom) értékelése 

di) A továbbképzés szervezettségének értékelése 
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4. melléklet  

 

A Kormány 

…/2017. (…) Korm. rendelete 

 

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői 

nyilvántartás vezetéséről  

 

A Kormány – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket 

rendeli el:  

 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) kulturális szakértői tevékenység: a könyvtári, közművelődési, múzeumi, levéltári szakterületen 

felmerült kulturális szakkérdésben folytatott szakértői tevékenység, ha jogszabály szakértő 

igénybevételét írja elő vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg; 

b) szakág: 

ba) a múzeumi szakterületen a muzeológiai szak- és tudományterületek köre: 

természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti 

muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz, mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki- és 

technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet, múzeumi közművelődés és 

múzeumpedagógia, múzeumi műtárgyvédelem, múzeumi informatika; 

bb) könyvtári szakterületen a könyvtártípus (települési, megyei hatókörű városi, iskolai, 

felsőoktatási, egyházi, szak) és a részterület megjelölésével a könyvtárvezetés, a menedzsment, a 

minőségmenedzsment, a könyvtári informatikai rendszerek, a gyűjteményszervezés, a tartalmi, 

formai feltárás, a szolgáltatások működtetése, fejlesztése, a tudás-, információmenedzsment, a 

muzeális könyvtári dokumentumok, az elektronikus dokumentumok, a restaurálás, az 

állományvédelem, a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátása valamint a fogyatékkal élők részére 

szervezett szolgáltatások köre; 

bc) közművelődési szakterületen a közművelődési intézmény és a közösségi színtér által nyújtott 

közművelődési szolgáltatások köre; 

c) szakterület: a könyvtári, a közművelődési, a múzeumi, és a levéltári szakterület. 

 

2. § (1) Kulturális szakértői tevékenységet - a (3)-(5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - az 

folytathat, aki az adott szakterületen rendelkezik 

a) az 1. mellékletben előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel, valamint 

b) a tevékenység megkezdését megelőzően szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. 

 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlati időn az (1) bekezdés a) pontja szerinti 

képzettség megszerzését követően, az adott szakterületen, illetve szakágban, szakmai munka- vagy 

feladatkörben eltöltött időt kell érteni. 

 

 (3) Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) 

bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének 

nyilvántartásba vételi eljárási szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott könyvtári 

szakértői, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett. 
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 (4) Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) 

bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének 

nyilvántartásba vételi eljárási szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott 

közművelődési szakértői, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt 

szerzett. 

 

3. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 95/A. § (2) bekezdése szerinti bejelentés - a 

bejelentő természetes személyazonosító adatain túl - tartalmazza 

a) annak a szakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyben a bejelentő kulturális szakértői 

tevékenységet kíván folytatni; 

b) a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat; 

c) a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére utaló adatokat (ideértve a betöltött 

munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet. 

 

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a Kultv. 95/A. § (10) bekezdése szerinti dokumentumot.  

 

(3) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: hatóság) által vezetett kulturális szakértői 

nyilvántartás (a továbbiakban: névjegyzék) a Kultv. 95/A. §. (3) és (9) bekezdésében meghatározott 

adatokon túl tartalmazza a bejelentő által megadott elérhetőségi adatokat. 

 

(4) A bejelentést a kormányzati portálon elérhető adatlap kitöltésével a hatóságnál lehet megtenni. 

 

4. § (1) A kulturális szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha azt a kulturális szakértő kéri. 

 

(2) Hivatalból törölni kell a kulturális szakértőt a névjegyzékből, ha 

a) a névjegyzéken való fennmaradás feltételeit a 6. §-ban foglaltak szerint határidő előtt nem 

igazolja, vagy 

b) meghalt. 

 

(3) A kulturális szakértő az elérhetőségi adatai (posta-, e-mailcím, telefon-, telefaxszám) 

változását azok igazolása nélkül is bejelentheti. 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 

kell. 

 

 (3) E rendelet nem érinti a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a 

kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet alapján 

jogosultságot szerzett szakértők jogosultságának fennállását. 

 

 6. § Az a kulturális szakértői névjegyzékben szereplő szakértő, aki a 2. § (3) és (5) bekezdésében 

meghatározott szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal 

nem rendelkezik és annak megszerzését 2020. január 31-ig nem igazolja, 2020. február 1-től nem 

jogosult kulturális szakértői tevékenység folytatására. A szakértői tanfolyam jellegű szakmai 

továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány meglétét egyszerű másolat megküldésével kell 

igazolni. Az igazolást elmulasztó szakértőt az igazolás teljesítésére 2019. szeptember 30-áig írásban 

kell felszólítani a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel. 
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7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 

(2006. december 12.) számú irányelvnek történő megfelelést szolgálja. 

 

8. § Hatályát veszti a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális 

szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet. 

 

1. melléklet a…/2017. (…) Korm. rendelethez 

 

Az egyes kulturális szakértői szakterületekhez kapcsolódó mesterfokozatok és szakképzettségek, 

valamint egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek felsorolása 

 
   A  B 

   Szakterület megnevezése  Mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, 

valamint szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megnevezése 

 I.  Könyvtári   

1.    okleveles könyvtáros 

2.    okleveles könyvtári informatikus 

3.    okleveles informatikus könyvtáros  

4.   okleveles könyvtárostanár 

5.   okleveles könyvtárpedagógia-tanár 

6.   okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon 

7.   okleveles jogász 

8.   okleveles mérnökinformatikus vagy 

9.   okleveles építészmérnök 

 II.  Közművelődési   

10.    okleveles népművelő 

11.    okleveles közművelődési előadó 

12.    okleveles művelődésszervező 

13.    okleveles művelődési menedzser 

14.    okleveles művelődési (és felnőttképzési) menedzser  

15.    okleveles kulturális mediátor 

16.   okleveles közösségi művelődés tanár  

17.   okleveles andragógus 

18.   okleveles kulturális közösségszervező 

19.   okleveles ifjúsági közösségszervező vagy 

20.   okleveles humánfejlesztő 

 III.  Múzeumi   

21.     okleveles történész, 

22.     okleveles történelem szakos bölcsész 

23.     okleveles történelemtanár 

24.     okleveles történelem szakos bölcsész és tanár 

25.   okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

26.     okleveles történeti muzeológus 

27.     okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos bölcsész 

28.     okleveles művészettörténész 

29.     okleveles művészettörténet szakos bölcsész 

30.     okleveles művészettörténet szakos bölcsész és tanár 

31.     okleveles régész 

32.     okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész 

33.     okleveles néprajz mesterszakos bölcsész 

34.     okleveles néprajz szakos bölcsész 

35.     okleveles néprajz szakos bölcsész és tanár 

36.   okleveles hon- és népismerettanár 

37.   okleveles népzene- és népikultúra-tanár 

38.     okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 
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39.     okleveles magyartanár 

40.     okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

41.   okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész 

42.     okleveles kulturális antropológus 

43.     okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész 

44.     okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár 

45.   okleveles vallástörténész 

46.   okleveles vallástudomány szakos bölcsész 

47.     okleveles restaurátorművész 

48.     okleveles geológus 

49.     okleveles geográfus 

50.     okleveles biológus 

51.     okleveles vegyész 

52.     okleveles vegyészmérnök 

53.     okleveles biológiatanár 

54.   okleveles biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) 

55.     okleveles biológia szakos tanár 

56.     okleveles földrajztanár 

57.     okleveles földrajz szakos tanár 

58.     okleveles kémiatanár 

59.     okleveles kémia szakos tanár 

60.     okleveles orvosdoktor 

61.     okleveles fogorvos doktor 

62.     okleveles gyógyszerész 

63.     okleveles agrármérnök 

64.     okleveles erdőmérnök 

65.     okleveles tervezőgrafikus művész 

66.     tervezőgrafikus művész 

67.   okleveles grafikusművész 

68.     okleveles fotográfustervező művész 

69.     okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész 

70.   okleveles design- és vizuálisművészet-tanár 

71.   okleveles képzőművésztanár 

72.   okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

73.   okleveles művészettörténet-tanár 

74.     okleveles színháztörténet szakos bölcsész 

75.   okleveles dráma- és színházismeret-tanár 

76.   okleveles színháztudomány szakos bölcsész 

77.     okleveles muzikológus 

78.     okleveles muzikológus, tanár 

79.     okleveles zeneelmélet-tanár 

80.     okleveles zeneismeret-tanár 

81.     okleveles vizuális kultúra szakember 

82.     műszaki képzési területen, mesterképzésben szerzett szakképzettség, továbbá 

mérnöktanár 

83.     okleveles andragógus 

84.     okleveles andragógus tanár 

85.     okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár 

86.     okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 

87.     okleveles pedagógiatanár 

88.     okleveles humánszervező 

89.     okleveles építészmérnök 

90.     okleveles építész tervezőművész 

91.   okleveles építőművész 

92.     okleveles mérnökinformatikus 

93.     okleveles programtervező informatikus 

94.     okleveles informatika szakos tanár 
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95.     okleveles informatikatanár 

96.     okleveles nemzetiségi tanár 

97.     okleveles nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

98.   okleveles nemzetiségi nyelv és kultúra tanára 

99.   okleveles egyiptológia szakos bölcsész 

100.   okleveles koreanisztikai szakos bölcsész 

101.   okleveles japanológia szakos bölcsész  

102.   okleveles sinológia szakos bölcsész vagy 

103.   okleveles jogász 

   

 IV.  Levéltári   

104.     okleveles levéltáros 

105.     okleveles történelem szakos középiskolai tanár 

106.   okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

107.     okleveles történelem szakos bölcsész 

108.     okleveles történelemtanár 

109.     okleveles levéltár szakos bölcsész vagy 

110.     okleveles történelem szakos bölcsész és tanár 
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5. melléklet 

 

A Kormány 

…/2017. (...) Korm. rendelete 

 

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről  

 

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Kultv.) 54. § (2) bekezdése alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint vezeti a nyilvános 

könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék). 

 

(2) A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 54. § (1) és 

(1a) bekezdésében meghatározott alapkövetelményeit (a továbbiakban: alapkövetelmények). 

 

(3) A jegyzék tartalmazza a könyvtár 

a) nevét, címét, honlapjának címét, 

b) fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezését (a továbbiakban együtt: fenntartója). 

 

2. § (1) A jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be a miniszternek.  

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy 

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges pénzügyi, 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,  

c) a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást. 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a könyvtár alapító, létesítő okiratának hiteles másolatát, 

b) a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát, 

c) kimutatást a felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztattak számáról, 

d) a Kultv. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ingyenes alapszolgáltatások felsorolását, 

e) a Kultv. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján elkészült küldetésnyilatkozatot, valamint 

f) tájékoztatást 

fa) a könyvtár heti nyitvatartási idejéről, 

fb) a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek 

alapterületéről, 

fc) a könyvtárhasználók által igénybe vehető munkaállomások számáról és azok felszereltségéről, 

fd) a könyvtári állomány elektronikus feldolgozottságának állapotáról, a bevitt rekordok 

számáról, valamint 

fe) az éves gyarapodás mértékéről.  

 

3. § (1) A miniszter a beérkezett kérelemben foglaltakat helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. 
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(2) A helyszíni vizsgálathoz a miniszter – a kulturális szakértői névjegyzéken szereplő - könyvtári 

szakértőt rendel ki. A szakértő a szakvéleményét a kirendeléstől számított 15 napon belül megküldi 

a miniszternek.  

 

(3) Az alapkövetelmények teljesítését a miniszter a kérelem, a szakértői szakvélemény, valamint az 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 

kormányrendeletnek megfelelően készült statisztikai jelentések figyelembevételével vizsgálja. 

 

4. § (1) A miniszter dönt 

a) a jegyzékbe való felvételről, vagy 

b) a jegyzékről való törlésről, ha 

ba) a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) 

bekezdése szerinti hiánypótlásnak 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy 

bb) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója a miniszternek 

megküldött kérelmével a törlést kezdeményezte. 

 

(2) A miniszter visszautasítja a kérelmet, ha a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket.  

 

(3) A 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokban történő változás esetén, továbbá a 

könyvtár alapító okiratának módosítását követően a megváltozott adatokat, a módosított alapító 

okirat másolatát a változást követő 30 napon belül be kell nyújtani a miniszternek, aki a változást a 

bejelentéstől számított 15 napon belül módosítja a jegyzéken és gondoskodik az 5. § szerinti 

közzétételről. 

 

5. § A miniszter a jegyzéket a kormányzati portálon félévente közzéteszi. 

 

6. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. 

(IV.8.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvános könyvtári jegyzék az e rendeletben meghatározott 

tartalommal beépül az e rendelet alapján vezetett jegyzékbe.  

 

7. § Hatályát veszti a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. 

rendelet. 
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6. melléklet 

 

Az emberi erőforrások minisztere 

…/2017. (...) EMMI rendelete 

 

a kulturális szakemberek szervezett képzéséről  

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) hatálya alá 

tartozó országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, közművelődési 

intézmény, a nyilvános könyvtár, az országos szakkönyvtár és a megyei hatókörű városi könyvtár (a 

továbbiakban együtt: kulturális intézmény) közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai 

munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (a 

továbbiakban: kulturális szakemberek) szervezett képzésének tervezésére, lebonyolítására, 

finanszírozására. 

 

2. A szervezett képzés tervezése 

 

2. § (1) A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek szervezett képzésének tervezése 

és az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében 

a) ötévenként  továbbképzési tervet, valamint 

b) minden naptári évre beiskolázási tervet 

készít. 

 

(2) A kulturális intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakemberek továbbképzésének kezdő 

és befejező időpontját. 

 

3. § (1) A továbbképzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk 

megújítása érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben 

vesznek részt. A továbbképzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és 

szükség esetén évente felül kell vizsgálni.  

 

(2) A továbbképzési tervnek öt évre vonatkozóan tartalmaznia kell 

a) a szervezett képzésben résztvevők nevét, munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, 

szakképzettségét, 

b) a képzés típusát, tervezett ütemezését, valamint 

c) a kulturális intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indoklását. 

 

4. § (1) A beiskolázási tervet a kulturális intézmény vezetője az ötéves továbbképzési terv alapján 

készíti el adott naptári évre vonatkozóan. 

 

(2) A beiskolázási tervnek adott naptári évre tartalmaznia kell 
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a) a szervezett képzésben résztvevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai 

végzettségét, szakképzettségét, 

b) a képzés típusát, óraszámát, 

c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját, 

d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát, 

e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb (tankönyv, utazás, szállás, helyettesítési díj stb.) 

költségeinek összegét, valamint a költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló 

megállapodás másolatát, valamint 

f) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét. 

 

3. A szervezett képzés megvalósítása 

 

5. § A Kultv. 94. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésben és szervezett képzésben való részvétel 

megvalósul 

a) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály alapján 

hatósági nyilvántartásba vett, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés (a továbbiakban: 

szakmai továbbképzési program) tanulmányi kötelezettségeinek és vizsgakövetelményeinek 

teljesítésével, amelyet a szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet által kiadott 

tanúsítvány igazol, 

b) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő iskolarendszeren kívüli 

formában múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési, kép-, illetve hangarchívumi területre 

(a továbbiakban: kulturális területre) vonatkozó szakképesítést adó képzés tanulmányi 

kötelezettségeinek – a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott – szakmai és 

vizsgakövetelmények teljesítésével, melyet a szakképesítést elismerő bizonyítvány igazol, 

c) az államilag elismert B1 szintű, B2 szintű, Cl szintű, egy- vagy kétnyelvű, szóbeli, írásbeli 

vagy komplex nyelvvizsga tanulmányi kötelezettségeinek, vizsgakövetelményeinek 

teljesítésével, amelyet államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány igazol, 

d) a kulturális területre vonatkozó felsőoktatási alap- vagy mesterképzés, szakirányú 

továbbképzés, továbbá doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek és 

vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet felsőoktatási intézmény által kiadott oklevél 

igazol, vagy 

e) a kulturális intézmény tevékenységi körébe tartozó szakterületen nemzetközi program, 

szerződés alapján szervezett szakirányú továbbképzés tanulmányi kötelezettségeinek 

teljesítésével, amelyet tanúsítvány, bizonyítvány vagy oklevél igazol. 

 

6. § (1) A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési támogatást 

nyújthat. 

 

(2) A kulturális szakemberek szervezett képzésébe beszámítanak mindazok a képzési formák is, 

amelyek az Európai Unió által finanszírozott, és a kulturális szakemberek továbbképzésének 

fejlesztését segítő pályázatok eredményeként valósulnak meg és e rendelet feltételeinek 

megfelelnek. 

 

7. § (1) A kulturális szakemberek a továbbképzési és a beiskolázási terv alapján olyan szervezett 

képzésben való részvételre kötelezhetők, amelynek költségeit a 6. § alapján nyújtott továbbképzési 

támogatás vagy az intézményi hozzájárulás fedezi.  

 

(2) A kulturális intézmény vezetője határozza meg azokat a szervezett továbbképzési formákat, 

amelyekhez intézményi támogatást nyújt. 
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(3) Ha a kulturális intézmény vállalta a szervezett képzésben való részvétel költségeinek 

finanszírozását, az igazolatlan távollét vagy sikertelen vizsga miatt eredménytelen képzés költségeit 

a kulturális szakembernek meg kell térítenie a kulturális intézmény részére. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A 3. § szerinti ötéves továbbképzési tervet első alkalommal 2018. május 31-ig kell elkészíteni. 

 

9. § Hatályát veszti a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet. 
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7. melléklet 

 
Az emberi erőforrások miniszterének 

…/2017. (…) EMMI rendelete 

 

a közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézményekről és a 

közösségi színterekről 

  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 100. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 

valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 

9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

I. Fejezet  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed  

a) a települési önkormányzatokra, 

b) azon jogi vagy természetes személyre, akivel vagy amellyel a települési önkormányzat egy vagy 

több közművelődési alapszolgáltatás biztosítása, vagy közművelődési intézmény vagy közösségi 

színtér fenntartása, működtetése céljából közművelődési megállapodást kötött, 

c) az a) és b) pont szerinti szervezet által fenntartott, működtetett közművelődési intézményre vagy 

közösségi színtérre, függetlenül annak szervezeti formájától. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában 

1. alkotóműhely: kézműves vagy képzőművészeti alkotótevékenység folytatásához szükséges mobil 

vagy rögzített eszközökkel ellátott, természetes fénnyel is megvilágítható, szellőzéssel rendelkező 

helyiség, 

2. feladatellátó: közművelődési alapszolgáltatást biztosító jogi vagy természetes személy, továbbá a 

települési önkormányzatok által fenntartott vagy közművelődési megállapodás keretében 

fenntartott, működtetett közművelődési intézmény vagy a közösségi színteret működtető jogi vagy 

természetes személy, 

3. felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, 

közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) 

menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális 

közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár 

szakképzettség. Ezzel egyenértékű az OKJ-ban meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő 

közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is, 

4. játszóhely: előadás nyilvános bemutatására technikailag alkalmas, a vonatkozó jogszabály 

feltételeinek megfelelő épület, épületrész vagy színpad, 
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5. kiállítótér: kulturális javak bemutatására alkalmas, megfelelő mobil vagy rögzített függesztési- és 

installációs rendszerrel rendelkező helyiség, 

6. közművelődési szakmai munkakör: a közművelődési alapszolgáltatásokat szervező, azok 

szakszerű biztosításában közreműködő, közművelődési szakképzettséghez kötött munkakör, 

7. táncterem: táncfoglalkozásokra, próbákra alkalmas olyan helyiség, amelynek padlóburkolata 

parketta vagy balettszőnyeg, legalább egy oldalfala mentén rögzített vagy mobil tükörrel felszerelt, 

és amely rendelkezik a megfelelő hangtechnikai eszközökkel, 

8. többfunkciós helyiség: több közművelődési alapszolgáltatás biztosítására alkalmas, mobil 

berendezésekkel rendelkező, természetes fénnyel is megvilágítható, szellőzéssel rendelkező 

helyiség. 

 

II. Fejezet 

A KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

3. Általános szabályok 

 

3. § 

 

(1) A települési önkormányzat kötelező feladata - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 6. § 

szerinti közművelődési alapszolgáltatás teljes körének megszervezése mellett a település 

lakosságszámától függően a 7-12. § szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból 

a) 1000 fő lakosságszám felett legalább egy,  

b) 5000 fő lakosságszám felett legalább két 

további közművelődési alapszolgáltatás megszervezése.  

 

(2) A megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a települési önkormányzat kötelező 

feladata a 6. § szerinti közművelődési alapszolgáltatás teljes körének és a 7-12. § szerinti 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezése. 

 

(3) A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti kedvezményezett településen a települési 

önkormányzat kötelező feladata a 6. § szerinti közművelődés alapszolgáltatás megszervezése 

mellett a 7. § vagy a 12. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások közül legalább egy további 

alapszolgáltatás biztosítása. 

 

(4) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, továbbá a helyi lehetőségeknek, sajátosságoknak megfelelően 

az e rendelet alapján kötelezően biztosítandó közművelődési alapszolgáltatáson túlmenően további 

közművelődési alapszolgáltatást is biztosíthat. 

 

(5) Ha a települési önkormányzat az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelező feladatait vagy azok egy 

részét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodás útján 

szervezi meg, akkor az adott közművelődési alapszolgáltatást biztosító feladatellátó köteles 

biztosítani a 6-12. §-ban meghatározott személyi és infrastrukturális feltételeket.  

 

(6) Ha nem a települési önkormányzat a feladatellátó, a települési önkormányzat a feladatellátó (5) 

bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítéséhez infrastrukturális, illetve pénzbeli támogatást 

biztosít. 

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

 

49 

 

 

4. § 

 

(1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.  

 

(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza 

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, 

tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését, 

b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, 

hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be, 

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett 

számát, valamint 

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében 

való részvételének módjait. 

 

(3) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, 

igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő 

közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával 

készíti elő. 

 

(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az adott 

közművelődési alapszolgáltatáson belül melyik szolgáltatásokat, azt milyen módon és mértékben 

látja el. 

 

(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési 

intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb 

a jóváhagyást követő 15 napon belül. 

 

(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 

munkatervének részét képezi. 

 

5. § 
 

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és a közművelődési 

intézményben biztosítani kell  

a) legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, 

képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,  

b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 

széket, 

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) 

elhelyezését, 

d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,  

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt. 

 

4. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása  

 

6. § 
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(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) helyszínt biztosít a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy 

közösségi tevékenysége végzésére, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,  

c) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, 

a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják 

a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint 

d) adminisztrációs és irodatechnikai támogatást nyújt. 

 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás- és 

térítésmentesen vehetik igénybe. 

 

(3) A feladatellátó az (1) bekezdés d) pontjában foglalt szolgáltatás nyújtása esetén kérheti a 

közvetlen költségei megtérítését a művelődő közösségektől. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil szakember szakképzettséggel, 

képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával 

valósítja meg. 

 

5. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

 

7. § 
 

(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az 

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez,  

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,   

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,  

e) a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a 

megértést, a befogadást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,  

f) mentálhigiénés, prevenciós programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

valamint 

g) az a-f) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást 

nyújt. 

 

(2) Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás- 

és térítésmentesen veheti igénybe. 

 

(3) A feladatellátó az (1) bekezdés c)-d) és f) pontjában foglalt szolgáltatás nyújtása esetén kérheti a 

közvetlen költségei megtérítését. 
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(4) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel, közösségi vagy civil szakember, ifjúságsegítő, mentálhigiénés, 

szociális munkás vagy pedagógus szakképzettséggel, képesítéssel, vagy szakmai tapasztalattal 

rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. 

 

(5) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az 5. §-

ban foglaltakon túl biztosítani kell: 

a) legalább 1 db, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására, 

ünnepségek megtartására alkalmas helyiséget,  

b) legalább 1 db, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget, 

c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket, 

d) fény- és hangtechnikai eszközöket. 

 

6. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

 

8. § 

 

(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés c) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 

megvalósulását, 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,  

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valamint 

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő 

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás- és 

térítésmentesen veheti igénybe. 

 

(3) A feladatellátó az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást nyújtása esetén kérheti a 

közvetlen költségei megtérítését. 

 

(4) A feladatellátó az (1) bekezdés b) és d)-f) pontjában foglalt szolgáltatásért a résztvevőktől 

részvételi díjat szedhet. 

 

(5) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel, vagy pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel, vagy 

tanulásszervezési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. 

 

(6) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az 5. §-

ban foglaltakon túl biztosítani kell a tevékenységekhez szükséges alapvető oktatástechnikai 

eszközöket. 

 

7. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 
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9. § 
 

(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ez 

irányú munkáját,  

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, 

gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását,  

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő 

közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek 

helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

 

(2) Az (1) bekezdés b) és f) pontjában foglalt szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás- és 

térítésmentesen veheti igénybe. 

 

(3) A feladatellátó az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt szolgáltatások nyújtása esetén kérheti a 

közvetlen költségei megtérítését. 

 

(4) A feladatellátó az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt szolgáltatásért a résztvevőktől 

részvételi díjat szedhet. 

 

(5) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó  

a) felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz alapszakos vagy mesterszakos bölcsész, 

kulturális antropológus vagy pedagógus szakképzettséggel,  

b) népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi iparművész címmel,  

c) a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel vagy elismeréssel vagy  

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén tapasztalattal  

rendelkező személy bevonásával valósítja meg. 

 

(6) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az 5. §-

ban foglaltakon túl biztosítani kell: 

a) legalább 1 db, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt, 

b) legalább 1 db kiállítóteret, 

c) legalább 1 db, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, 

továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező helyiséget, 

d) az a)-c) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 

széket, 

e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, 

paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket. 
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(7) A (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is 

biztosítható.  

 

8. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

 

10. § 
 

(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés e) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színházművészet, a film- és 

médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, 

szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint 

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai-módszertani 

szolgáltatást biztosít. 

 

(2) A feladatellátó az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásért a tagoktól, 

résztvevőktől részvételi díjat szedhet. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó  

a) felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel,  

b) alkotó-, illetve előadóművészeti tevékenységet folytató, 

c) a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel, elismeréssel vagy  

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység területén tapasztalattal  

rendelkező személy bevonásával valósítja meg. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az 5. §-

ban foglaltakon túl biztosítani kell: 

a) legalább 1 db, az (1) bekezdés a) pont szerinti művészeti tevékenységek oktatására, végzésére 

alkalmas alkotóműhelyt, 

b) legalább 1 db kiállítóteret, 

c) legalább 1 db, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, 

továbbá ünnepségek megtartására alkalmas helyiséget, 

d) a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket, 

e) az a)-c) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt 

és széket, 

f) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, 

paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket. 

 

(5) A (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is biztosítható.  

 

9. Tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása 

 

11. § 
 

(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés f) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, 

kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat 

működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 
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b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a település lakossága korlátozás- és 

térítésmentesen veheti igénybe.  

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel közösségi vagy civil szakember, ifjúságsegítő, ifjúsági 

közösségszervező, pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel, vagy tehetséggondozási, 

tehetségfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.  

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az 5. §-

ban foglaltakon túl biztosítani kell: 

a) legalább 1 db, legalább 60 fő befogadására, előadó- és alkotóművészeti előadások, bemutatására 

alkalmas helyiséget, 

b) legalább 1 db, legalább 4 fő befogadására, fejlesztő tevékenységekre is alkalmas helyiséget, 

c) az a) és b) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 

széket. 

 

10. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

12. § 
 

(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés g) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő 

programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi gazdaságot fejlesztő 

programokat kezdeményez, , támogatja azok megvalósítását, 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív 

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció  kulturális alapú 

használatához. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás- és 

térítésmentesen veheti igénybe. 

 

(3) A feladatellátó az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt szolgáltatásért a résztvevőktől 

részvételi díjat szedhet. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel, közgazdász, közösségi vagy civil szakember, kommunikációs- és 

médiaszakértő szakképzettséggel, vagy a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén 

szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. 

 

(5) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén az 5. §-

ban foglaltakon túl biztosítani kell: 

a) legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, 

képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget, 

b) az a) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket, 
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c) korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot. 

 

III. Fejezet 

A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS INTÉZMÉNYEI 

 

11. A közösségi színtér 

 

13. § 
 

(1) A közösségi színtérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások közül a 3. §-ban 

foglaltak figyelembe vételével közművelődési alapszolgáltatást biztosít. 

 

(2) A közösségi színtérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) 

rendelkező szakembert foglalkoztat. 

 

(3) A közösségi színtér nyitvatartási idejét a közösségi színtérnek helyet adó épületben ki kell 

függeszteni. A közösségi színtér - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét 

három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy 

munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–

19.00 óra közötti időszakot.  

 

(4) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, 

hogy az attól való eltérést a feladatellátó legalább egy hónappal megelőzően a közösségi színtérnek 

helyet adó épületben közzéteszi. 

 

12. Művelődési ház 

 

14. § 
 

(1) A művelődési ház a közművelődési alapszolgáltatások közül a 3. §-ban foglaltak 

figyelembevételével legalább három alapszolgáltatást biztosít azzal, hogy legalább egy 

közművelődési alapszolgáltatást a tevékenysége teljes területén működő művelődő közösségek 

számára hozzáférhetővé tesz.  

 

(2) Városban a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 

hozzáférhetősége érdekében köteles legalább művelődési ház típusú közművelődési intézményt 

biztosítani.  

 

(3) A művelődési ház az 5. §-ban foglaltakon túl rendelkezik legalább 1 db, legalább 100 fő 

befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, 

továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, 

valamint legalább 1 db kiállítótérrel. 

 

(4) A művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembert foglalkoztat 

úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes 

munkaidőben foglalkoztat.  
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(5) A művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni.  A művelődési 

ház - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 

órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, 

továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

 

(6) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy 

az attól való eltérést a feladatellátó az eltérést legalább 1 hónappal megelőzően a művelődési 

házban közzéteszi. 

 

13. Művelődési központ 

 

15. § 
 

(1) A művelődési központ a közművelődési alapszolgáltatások közül a 3. §-ban foglaltak 

figyelembevételével legalább öt alapszolgáltatást biztosít azzal, hogy legalább egy közművelődési 

alapszolgáltatást a tevékenysége teljes területén működő művelődő közösségek számára 

hozzáférhetővé tesz.  

 

(2) A művelődési központ az 5. §-ban foglaltakon túl rendelkezik  

a) legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, 

képzések megtartására egyaránt alkalmas, többfunkciós helyiséggel, 

b) legalább 1 db, legalább 200 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására, színpadi produkciók 

bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, 

c) legalább 2 db kiállítótérrel, 

d) legalább 1 db, kézműves vagy más alkotóművészeti tevékenységek oktatására, végzésére 

alkalmas alkotóműhellyel, 

e) legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással, 

rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel. 

 

(3) A művelődési központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembert 

foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett legalább egy felsőfokú közművelődési 

szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat.  

 

(4) A művelődési központ nyitvatartási idejét a művelődési központban ki kell függeszteni. A 

művelődési központ - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét hat napján, 

legalább napi 8 órában nyitva tart, továbbá legalább a hét négy napján magába kell foglalnia a 

16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

 

(5) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy 

az attól való eltérést a feladatellátó az eltérést legalább 1 hónappal megelőzően a művelődési 

központban közzéteszi.  

 

14. Kulturális központ 

 

16. § 
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(1) A kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja azzal, hogy 

legalább két közművelődési alapszolgáltatást a tevékenysége teljes területén működő művelődő 

közösségek számára hozzáférhetővé tesz.   

 

(2) Megyei jogú városban és a főváros kerületeiben a települési önkormányzat a közművelődési 

alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében köteles legalább kulturális központ 

típusú közművelődési intézményt biztosítani. 

 

(3) A kulturális központ az 5. §-ban foglaltakon túl rendelkezik  

a) legalább 3 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, 

képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséggel,  

b) legalább 1 db, legalább 300 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok előadásainak, színpadi produkciók bemutatására, továbbá ünnepségek megtartására 

alkalmas játszóhellyel rendelkező helyiséggel, 

c) legalább 2 db kiállítótérrel, 

d) legalább 1 db, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhellyel, 

e) legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással, 

rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel. 

 

(4) A kulturális központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembereket 

foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett felsőfokú közművelődési szakképzettséggel 

rendelkező szakembereket teljes munkaidőben foglalkoztat.  

 

(5) A kulturális központ nyitvatartási idejét a kulturális központban ki kell függeszteni. A kulturális 

központ - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét hat napján, legalább napi 8 

órában nyitva tart, továbbá legalább a hét öt napján magában kell foglalnia a 16.00–19.00 óra 

közötti időszakot. 

 

(6) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy 

az attól való eltérést a feladatellátó az eltérést legalább 1 hónappal megelőzően a kulturális 

központban közzéteszi. 

 

15. Népfőiskola 

 

17. § 
 

(1) A népfőiskola legalább a 8. § szerinti közművelődési alapszolgáltatást biztosító, művelődési 

háznak, művelődési központnak vagy kulturális központnak megfelelő intézményi formában (a 

továbbiakban: intézményi forma) működő közművelődési intézmény. 

 

(2) A népfőiskola az 5. §-ban foglaltakon túl rendelkezik 

a) legalább 3 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, 

képzések megtartására egyaránt alkalmas, többfunkciós helyiséggel,  

b) egy, legalább 100 fő befogadására alkalmas többfunkciós helyiséggel, 

c) melegítőkonyhával, 

d) szabadtéri mozgásos, rekreációs lehetőséget biztosító területtel. 

 

(3) A népfőiskolában a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében szükséges létszámban felnőttképzési vagy közművelődési szakmai munkakörben 
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szakembert foglalkoztat úgy, hogy legalább egy külön jogszabály szerint meghatározott felsőfokú 

felnőttképzési vagy közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben 

foglalkoztat.  

 

(4) A népfőiskola a tevékenységéhez igazítja a nyitvatartását azzal, hogy ha a 8. §-ban foglaltakon 

kívül további közművelődési alapszolgáltatást is biztosít, intézményi formájának megfelelően 

állapítja meg a nyitvatartási rendjét.  

 

(5) A népfőiskola nyitvatartási idejét a népfőiskolában ki kell függeszteni, a kifüggesztett 

nyitvatartási időtől való eltérésre az adott intézményi formára vonatkozó előírásokat kell 

alkalmazni.  

 

16. A népi kézműves alkotóház 

 

18. § 

 

(1) A népi kézműves alkotóház legalább a 9. § szerinti közművelődési alapszolgáltatást biztosítja.  

 

(2) A népi kézműves alkotóház az 5. §-ban foglaltakon túl rendelkezik legalább 1 db kiállítótérrel és 

legalább 2 db, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhellyel. 

 

(3) A népi kézműves alkotóházban a feladatellátó legalább egy, szakirányú felsőfokú 

szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat. 

 

(4) A népi kézműves alkotóház a tevékenységéhez igazítja a nyitvatartását, és azt a népi kézműves 

alkotóházban ki kell függeszteni. A népi kézműves alkotóház - illeszkedve a közösségi 

kezdeményezésekhez - legalább a hét három napján, legalább napi négy órában nyitva tart, 

amelynek magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot.  

 

(5) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy 

az attól való eltérést a feladatellátó az eltérést legalább 1 hónappal megelőzően a népi kézműves 

alkotóházban közzéteszi.  

 

17. A közművelődési intézmények speciális formáira vonatkozó külön szabályok 

 

19. § 
 

(1) A többfunkciós közművelődési intézmény, a gyermek- és ifjúsági ház, a szabadidőközpont, 

valamint az integrált kulturális intézmény esetében e rendelet szabályait az adott közművelődési 

intézmény intézményi formájának, valamint az általa megszervezett közművelődési 

alapszolgáltatásnak megfelelően kell alkalmazni.  

 

(2) Amennyiben az intézmény a közművelődési alapszolgáltatáson kívül az alapító okirata szerint 

egyéb közfeladatot is ellát, e rendelet szabályait csak a közművelődési alapszolgáltatást biztosító 

szervezeti egysége vonatkozásában kell megfelelően alkalmaznia. 

 

IV. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

20. § 
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

(2) Ha a települési önkormányzat, illetve a feladatellátó e rendelet hatálybalépésekor a 3. § (1)-(3) 

bekezdésében, az 5. §-ban, a 6. § (5) bekezdésében, a 7. § (5) bekezdésében, a 8. § (6) 

bekezdésében, a 9. § (6) bekezdésében, a 10. § (4) bekezdésében, a 11. § (4) bekezdésében, a 12. § 

(5) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdésében, a 15. § (2) bekezdésében, a 

16. § (3) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdésében, valamint a 18. § (2) bekezdésében meghatározott 

valamennyi követelményt nem tudja biztosítani, akkor a hiányzó követelményeket legkésőbb 2019. 

január 1-jéig kell teljesíteni. 

 

(3) Ha a települési önkormányzat, illetve a feladatellátó e rendelet hatálybalépésekor a 13. § (3) 

bekezdésében, a 14. § (4) bekezdésében, a 15. § (3) bekezdésében, a 16. § (2) és (4) bekezdésében, 

a 17. § (3) bekezdésében, valamint a 18. § (3) bekezdésében meghatározott valamennyi 

követelményt nem tudja biztosítani, akkor a hiányzó követelményeket legkésőbb 2021. január 1-

jéig kell teljesíteni. 

 

Budapest, 2017.  

 

 

 

       Balog Zoltán 

      emberi erőforrások minisztere 
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8. melléklet  

 

Az emberi erőforrások minisztere  

…/2017. (...) EMMI rendelete 

 

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról  

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

1. § (1)  A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nyilvános könyvtár (a 

továbbiakban: könyvtár) magas színvonalú szakmai munkáját – a könyvtárhasználati jog 

érvényesülésére, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményeire figyelemmel – Minősített 

Könyvtár címmel ismeri el. 

 

(2) Az innovatív szolgáltatásokat alkalmazó, Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár éves 

munkáját a miniszter Könyvtári Minőségi Díj adományozásával ismeri el. 

 

2. § (1)  A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére a miniszter évente 

pályázatot hirdet, amely tartalmazza a tárgyévi követelményeket. A pályázati felhívást a miniszter 

által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján kell közzétenni. A pályázat 

benyújtási határideje a felhívás közzétételétől számított 45 nap. 

  

(2) A pályázat részeként a pályázó könyvtárak a Könyvtári Intézet által évente megállapított 

szakmai szempontrendszer alapján értékelik tevékenységüket (a továbbiakban: könyvtári 

önértékelés) a tárgyévi pályázat sajátosságaira figyelemmel.  

 

(3) A pályázatban foglaltakat a miniszter a pályázó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. 

A helyszíni vizsgálat eredményéről 15 napon belül szöveges szakmai értékelés készül. 

 

(4) A pályázati dokumentumok - beleértve a könyvtári önértékelést is -, valamint a (3) bekezdés 

szerinti szöveges szakmai értékelés alapján a miniszter dönt a Minősített Könyvtár cím és a 

Könyvtári Minőségi Díj odaítéléséről.  

 

(5) A Minősített Könyvtár címet elnyert könyvtár a miniszter által adományozott díszoklevelet kap 

és pénzjutalomban részesül. A Minősített Könyvtár cím használatára a könyvtár 5 évig jogosult, 

ennek eltelte után ismét pályázatot nyújthat be a 2. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint. 

 

(6) A miniszter a Minősített Könyvtár címet használó könyvtáraknál a cím használatának 

időtartama alatt helyszíni vizsgálat keretében – szakfelügyelet útján - ellenőrzi a könyvtár 

teljesítményét, valamint azt, hogy a könyvtár eleget tesz-e a benyújtott pályázatban vállalt 

kötelezettségének. 

 

(7) A miniszter visszavonja a Minősített Könyvtár címet, ha az (6) bekezdés szerinti ellenőrzés 

alapján megállapítja, hogy a könyvtár a vállalt kötelezettségének nem tett eleget.   
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(8) A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtár a miniszter által adományozott díszoklevelet kap 

és pénzjutalomban részesül. A Könyvtári Minőségi Díjban részesült könyvtár az elismerést az 

adományozás évének feltüntetésével használhatja.  

 

(9) A Könyvtári Minőségi Díj a 2. § (5) bekezdés szerinti 5 éves időtartam alatt csak egyszer 

adományozható.   

 

(10) A Minősített Könyvtári címmel, valamint a Könyvtári Minőségi Díjjal járó pénzjutalom 

összegét a miniszter a pályázati kiírásban határozza meg, fedezetét a minisztérium  biztosítja. 

 

3. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai 

előkészítése az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti egységeként működő Könyvtári Intézet (a 

továbbiakban: Könyvtári Intézet) feladata.  

 

(2)  A Könyvtári Intézet szakmai előkészítő tevékenysége körében  

a) előkészíti a 2. § (1) bekezdése szerinti pályázati felhívást, 

b) szöveges szakmai értékelést ad a beküldött pályázatokról,  

c) elvégzi a 2. § (3) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzést, valamint  

d) évente meghatározza a könyvtári önértékelés szempontrendszerét. 

 

(3) A Könyvtári Intézet az e rendeletben foglalt feladatait a miniszter által jóváhagyott ügyrendje 

alapján látja el, melyet az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

tartalmaz. 

 

(4) A  könyvtári önértékelés szakmai szempontrendszeréről, a pályázatok ellenőrzési és értékelési 

rendszeréről, valamint az ellenőrzés folyamatáról a Könyvtári Intézet évente szabályzatot készít, 

melyet – a miniszter jóváhagyását követően – a honlapján közzétesz.  

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 

5. § Hatályát veszti a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 

12/2010. (III. 11.) OKM rendelet. 
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9. melléklet 

 

Az emberi erőforrások minisztere 

…/2017. (...) EMMI rendelete 

 

egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  

 

Az 1. alcím tekintetében tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a 3. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 4. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés n) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az 5. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 6. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében, 

valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – 

a következőket rendelem el: 

 

1. A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről 

szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet módosítása 

 

1. § 

 

A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 

szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 16. § (2) bekezdés a) 

pontjában az „a megyei könyvtár” szövegrész helyébe az „a megyei hatókörű városi könyvtár” 

szöveg lép. 

 

2. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról szóló 3/1992. (I. 6.) NM-

MKM együttes rendelet hatályon kívül helyezése 
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2. § 

 

Hatályát veszti a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról szóló 3/1992. (I. 6.) 

NM-MKM együttes rendelet. 

 

3. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása 

 

3. § 

 

A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A miniszter a szakfelügyelet keretében vizsgálja, ellenőrzi és értékeli) 

 

„e) a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, a kistelepülések által igénybe vett könyvtári 

szolgáltatásokat.” 

 

4. § 

 

A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet  

a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „a megyei könyvtár” szöveg helyébe az „a megyei hatókörű 

városi könyvtár” szöveg, 

b) 7. § (2) bekezdésében az „A megyei könyvtárak” szövegrész helyébe az „A megyei hatókörű 

városi könyvtárak” szöveg 

lép. 

 

4. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 

rendelet módosítása 

 

5. § 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 

a) 1. § (1)–(2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 

9. §-ban az „a megyei könyvtár” szövegrész helyébe az „a megyei hatókörű városi könyvtár” 

szöveg,  

b) 1. § (3)-(4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (3)-(5) 

bekezdésében, 8. § (1)-(2) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében az „A megyei könyvtár” 

szövegrész helyébe az „A megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg, 

c) 3. § 11. pontjában az „a megyei könyvtári” szövegrész helyébe az „a megyei hatókörű városi 

könyvtári” szöveg, 

d) 4. § (2) bekezdésében az „A megyei könyvtárnak” szövegrész helyébe az „A megyei hatókörű 

városi könyvtárnak” szöveg, 

e)  5. § (2) bekezdés b) pontjában, 9. §-ban az „a megyei könyvtárral,” szövegrész helyébe az „a 

megyei hatókörű városi könyvtárral,” szöveg, valamint 

f)  5. § (2) bekezdés g) pontjában az „a megyei könyvtárnak,” szövegrész helyébe az „a megyei 

hatókörű városi könyvtárnak,” szöveg 

lép. 
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5. A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez 

szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosítása 

 

6. § 

 

A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez 

szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet címében az „a megyei 

könyvtár” szövegrész helyébe az „a megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg, 

b) 3. § (2) bekezdésében az „a megyei könyvtári” szövegrész helyébe az „a megyei hatókörű városi 

könyvtári” szöveg, valamint  

c) 2. számú melléklet I. Szolgáltatási feladatok cím 14. pontjában, 21., 25-28. pontjában, 2. számú 

melléklet II. Gyűjteményfejlesztés cím 9. pontjában, 2. számú melléklet V. Rendezvény, kiállítás 

cím 5. pontjában az „A megyei könyvtár” szövegrész helyébe az „A megyei hatókörű városi 

könyvtár” szöveg 

lép.  

 

6. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról 

szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása  
 

7. § 

 

(1) Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 26. § (2) bekezdés c) 

pontjában az „a megyei könyvtár” szövegrész helyébe az „a megyei hatókörű városi könyvtár” 

szöveg lép. 

 

(2) Hatályát veszti az EMMI rendelet 1. melléklet 1. pont 11. és 13. alpontja. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 


