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A könyvtárosok, mint információközvetítő szakemberek 

rendelkeznek a jogszabály megismerésének technikai 

ismereteivel 

 

e tudásuk teszi lehetővé,  

hogy ne  útvesztőnek lássák a jogszabályokat,  

ellenben  

megfelelő segítséget nyújtsanak hozzájuk forduló 

könyvtárhasználóknak a jogszabályok megismerésére.    
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1997. évi CXL. törvény (könyvtári tv.) új szabályai két fő 

irányt jelöltek ki 

  

Digitalizáció 

 

A szolgáltatások minősége 
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1997. évi CXL. törvény (könyvtári tv.) 

 

 A nemzeti könyvtár új feladatai  

 61. § (4) bek.  

 m)140 a könyvtárakban őrzött kulturális javak  

 digitalizálása az Országos Könyvtári Digitalizálási 

 Stratégia szerint.  

  (Kormányhatározat előírása szerint készül) 

 n) részt vesz a magyar kulturális örökség digitális 

 megőrzésében és széleskörű 

 hozzáférhetőségének megteremtésében. 

  (MaNDA-tól átvett feladat) 
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A nemzeti könyvtár digitalizáláshoz kapcsolódó feladatai  

  

  (5) A nemzeti könyvtár archiválja az elektronikus 

 könyvtári dokumentumokat. 

 

•  elektronikus kötelespéldányok 

• könyvtárak által digitalizált dokumentumok 
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A nemzeti könyvtár digitalizáláshoz kapcsolódó feladatai  

 
az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti 

könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 

könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) 

EMMI rendelet (R.) szerint: 

 

1. a hozzáférhetőség széles körű biztosítása és a hosszú 

távú megőrzés érdekében digitalizálási terv alapján 

digitalizálja a gyűjteményében lévő könyvtári 

dokumentumokat, 
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A nemzeti könyvtár digitalizáláshoz kapcsolódó feladatai  

 
R. 2. a könyvtárak országos elektronikus tartalomkezelési és 

elektronikus dokumentumszolgáltatási kompetenciaközpontjaként 

működik, 

3. a könyvtári rendszerre vonatkozóan előkészíti az elektronikusan 

előállított és a digitalizált dokumentumok hozzáférhetővé tételére 

vonatkozó országos stratégiát és annak módszertani útmutatóját, 

4. koordinálja a könyvtári dokumentumok digitalizálását, működteti 

a könyvtárak által megküldött elektronikus (digitalizált) 

dokumentumok nyilvántartását, gondoskodik a dokumentumok 

hosszú távú archiválásáról, a dokumentumokat a megküldő 

könyvtár által meghatározott korlátozások figyelembevételével 

szolgáltatja, 
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A nemzeti könyvtár digitalizáláshoz kapcsolódó feladatai  

 
R. 5. szervezi és koordinálja a könyvtárak együttműködését a 

Magyar Országos Közös Katalógus fejlesztésében, meghatalmazás 

alapján gyakorolja az adatbázis előállítói jogokat, 

 

6. részt vesz a nemzeti névtér létrehozásában és koordinálja a 

közgyűjtemények részvételét a fejlesztésében, 

 

7. a könyvtárakkal együttműködve koordinálja a könyvtári 

szabványok, szabályzatok és ajánlások előkészítését. 
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E-köteles 

 
Tv. 59. § (2) A kiadványokból hat kötelespéldányt kell szolgáltatni az 

országos könyvtári rendszer számára. Archiválásra alkalmas 

kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott formában megjelenő 

kiadványok elektronikus formában létrehozott, a kiadvánnyal 

szövegében és megjelenésében megegyező változatából is. 

Elektronikus formában létrehozott kiadványokból és az egyéb 

kiadványok elektronikus változatából kormányrendeletben 

meghatározott formátumban kell kötelespéldányt szolgáltatni. 
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Kötelespéldány szolgáltatás szabályozása 

 
Tv. Kiegészített szabályok a kötelespéldányok szolgáltatásáról, 

felhatalmazó szabályok a rendelet tartalmára, 

 

Jogkövetkezmény: 

(2c) A kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a 

jogszabálynak megfelelő teljesítése esetén a kötelespéldányra 

jogosult beszerezheti a kiadványt, vagy a kiadványról archiválás 

céljából, a szerzői jogról szóló törvény szabályainak megfelelően 

másolatot készíthet. A kötelespéldányra jogosult a kötelespéldány 

pótlásával kapcsolatosan felmerült költségeit a kötelespéldány-

szolgáltatás kötelezettjére terhelheti. 
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A nemzeti könyvtár fejlesztése 

 
 

Az új feladatok, a modern nemzeti könyvtár kialakítása érdekében 

született kormányhatározatok: 

 

Stratégiai fejlesztési terv elfogadása, 

Döntés az épületben maradásról és az épület felújításáról 

Archivális raktár építéséről 

Informatikai fejlesztésről 

 

Az Országos Könyvtári Kuratórium szerepe a nemzeti 

könyvtár fejlesztésében a módosult rendelet alapján 
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Könyvtárak digitalizálással kapcsolatos feladatai 

 
Új fejezet a törvényben: A könyvtári dokumentumok 

 

Tv. 60/A. § (1) A könyvtár nyilvántartja az általa beszerzett 

könyvtári dokumentumokat, a miniszter (3) bekezdésnek 

megfelelően kiadott rendeletében meghatározott módon és 

tartalommal. A nyilvántartásba vett könyvtári dokumentumok 

képezik a könyvtár állományát. 

(2) A könyvtári dokumentumok adatait elsősorban elektronikusan 

vezetett nyilvántartásban kell rögzíteni.  
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Könyvtárak digitalizálással kapcsolatos feladatai 

 
Tv. 55. § (1) f) pontban: a nyilvános könyvtár elektronikus 

dokumentumszolgáltatási feladata 

 

Tv. 66. § A megyei könyvtár feladatai: 

a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, 

a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus 

építésével kapcsolatos feladatokat,… 

b) m) ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus 

hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat. 
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 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet ® 

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

szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 

 7. A nyilvános könyvtárak együttműködési kötelezettsége 

11. § (1) A kiemelt feladatok megvalósítása érdekében a nyilvános könyvtárak kötelesek 

együttműködni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése során a nyilvános könyvtár 

a) az elektronikus katalógusa építése során törekszik az online hozzáférhető bibliográfiai 

leírások, különösen a nemzeti bibliográfia és a Magyar Országos Közös Katalógus 

felhasználására, 

b) az általa készített elektronikus könyvtári dokumentum másolatát archiválás céljából 

beküldi a nemzeti könyvtárnak - ennek során a használatra vonatkozó korlátozásokat 

határozhat meg -, továbbá 

c) az általa készített elektronikus dokumentumok előírt metaadatait megküldi a 8. § (1) 

bekezdés 4. pontja szerinti nyilvántartás számára, valamint 

d) együttműködik a köznevelés eredményességét szolgáló könyvtári feladatok 

megvalósításában. 

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak a nem nyilvános könyvtárakra is 

vonatkoznak. 

  
14 2015.11.04. Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások 



 

 

Gyűjtőköri szabályzat és archiválás 

 

 Tv. 60/B. § (1) A könyvtár gyűjtőkörét, a gyűjtemény fejlesztésének, 

megőrzésének, a könyvtári dokumentumok archiválásának szempontjait a 

könyvtár fenntartója által jóváhagyott gyűjtőköri szabályzatban kell 

meghatározni. A gyűjtőköri szabályzatot a könyvtár nyilvánosságra hozza. 

 

(2) A könyvtár nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába 

tartozó muzeális könyvtári dokumentumokat. 

 

(3) Archivált könyvtári dokumentum nem vezethető ki az állományból, kivéve, ha 

a) azt a könyvtár más könyvtárnak archiválási célból, megállapodás alapján 

átadja, vagy 

b) az archivált könyvtári dokumentum használhatatlanságát vagy 

megsemmisülését előidéző elháríthatatlan ok (vis maior) következett be. 
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Archiválás 

 

 Tv. 60/B. § (4) A könyvtár állományában tartja a gyűjtőkörébe nem 

tartozó - e törvény szerint hungarikumnak minősülő - könyvtári 

dokumentumot, ha nem állapítható meg, hogy van olyan könyvtár, 

amely archiválja annak egy példányát. A könyvtár a gyűjtőkörébe 

nem tartozó könyvtári dokumentumot megállapodás alapján más 

könyvtárnak archiválásra átadhatja. 

 

(5) A nemzeti könyvtár archiválja az elektronikus könyvtári 

dokumentumokat. 
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A minőség ügye 

 

 
 

Tv. 55. §. (1) A nyilvános könyvtár alapfeladata … 

 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait 

figyelembe véve szervezi.  

 

Tv. 66. § A megyei könyvtár állami feladatként 

j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését 
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A minőség ügye 

 

 
120/2014.(III.8.) Korm. r.  

2. § A nyilvános könyvtárak jegyzékére felvétel kérelme 

 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell  

e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 

f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott 

könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi 

a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit 

 

AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére 
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Egyházi könyvtárak 

 

A könyvtári törvény és a könyvtári jogszabályok kiterjednek a tv. 

hatályára vonatkozó szabály szerint: 

 

5. § (2) A könyvtári dokumentumok védelmére és nyilvántartására 

vonatkozó szabályok tekintetében e törvény hatálya kiterjed a nem 

nyilvános könyvtárakra is. 

  

Digitális szolgáltatások és minőség minden könyvtárban a kor 

követelménye. 
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Minden könyvtár számára 

kötelező 

 a könyvtári lehetőségek és eredmények  

kommunikációja, 

az ingyenes szolgáltatások, 

a mindenki számára, így a fogyatékossággal 

élők számára is nyújtott szolgáltatások, 

a digitális szolgáltatások, 

valamennyi szolgáltatás minősége. 
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