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� A szakmai irányítás új célkitűzései - megújuló 
jogszabályok - megújuló hazai támogatási rendszer
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• I. A 1997. évi CXL. törvény 2013. évi módosításai 
� a könyvtár elnevezés alapkövetelmény - 54.§ (1) h) pont

�a miniszter jegyzéket vezet a könyvtárakról – 54. § (2)

� a fenntartó nyilatkozattételi kötelezettsége – 54. § (3)

� az alapfeladatok jelentős bővülése - 55. § (1) 

�az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetősége,

�a könyvtárhasználók segítése az információs műveltség elsajátításában,

� részvétel az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

� a szolgáltatások szervezésénél a könyvtári minőségirányítás szempontok 
figyelembe vétele.

� a megyei könyvtárak állami feladatainak meghatározása – 66.§

Jogszabályváltozások



� Bővülő adatsor

� Nyilatkozatok számának bővítése – fenntartói támogatás 
megerősítése

� Helyszíni ellenőrzés a felvétel előtt

� A Jegyzéken lévő könyvtárak szakértői szintű ellenőrzése

II. A nyilvános könyvtárak jegyzékének

vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet



� Megyei könyvtárak önálló támogatása 

�Felhasználási kötöttségekkel: 10%, 1 fő továbbképzése, nemzeti 
programok

� Települési könyvtári és közművelődési támogatás :1140 Ft/fő – elszámolási 
kötelezettség                          10% -10 % megkötés

� KSZR támogatás 

�Felhasználás: a 39/2013.(V.31) EMMI rendelet alapján

IV. A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai 
támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) 
EMMI rendelet
� Rövidebb határidők – gyorsabb kifizetés

� Megújuló módszer – a támogatási összeg megállapítása

� 30%-os átjárhatóság továbbra is

III. A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és

múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes

szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet



• Kiemelt feladat:

�minőségi gyűjteményfejlesztés,

� tudásközpontként módszertani, tudományos, szolgáltató és 
archiválási feladatok ellátása,

�képzési és továbbképzési tevékenységek,

�a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai együttműködésekben 
való részvétel, különös tekintettel a határon túli magyar 
közösségekkel és intézményeikkel való együttműködésre,

VI. Előkészületben 

�a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár 
éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI 
rendelet

� Kulturális törvény módosítása

V. 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



Európai Unió –Magyarország  
Kultúra 

• Kulturális sokszínűség – a gazdasági növekedésért

• Cél: azon területek és eszközök feltárása, ahol a kultúra 
hozzájárulhat az európai gazdasági és növekedési célok 
eléréséhez.

• a kulturális és kreatív iparágaknak az európai 
versenyképességben, a társadalmi fejlődésben és a 
kohézió erősítésében játszott szerepe, valamint a 
tudásalapú társadalom, az innováció és a kultúra 
összekapcsolásának szinergiateremtő hatása a 
kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához

• Európai Örökség cím uniós szintre emelése- EU 
elnökség alatt



Az EU 5 nagy pénzalapja

• Európai Regionális Fejlesztési Alap (regionális és 
városfejlesztés),

• Európai Szociális Alap (társadalmi befogadás és jó 
kormányzás),

• Kohéziós Alap (a kevésbé fejlett régiók gazdasági 
konvergenciája),

• Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, 

• Európai Tengerügyi és Halászati Alap. 

• 2007-2013: 25,73 milliárd euró - Magyarország kerete

• 2014-2020: 18,34 milliárd euró



2007-2013 eredményeiről a legfőbb 
megállapítások

Levezethető FŐ CÉLOK 2014-20 között:

- hátrányos helyzetű csoportok és térségek integrációja, területi hátrányok csökkentése

- élethosszig tartó tanulás és a minőségi oktatás támogatása

a kultúra speciális eszközeivel

- Uniós fejlesztési források a kultúra bázisán az élethosszig tartó tanulás és a minőségi 
oktatást szolgáló fejlesztések számára finanszírozási lehetőséget biztosítottak, 

- Kulturális intézmények tevékenysége kibővült családi háttérből és 
mélyszegénységből eredő hiányok, valamint területi hátrányok kompenzálása, 
szociális hátrányok csökkentése. A meglévő szolgáltatások magasabb színvonalúvá 
váltak, 
Kisebb kulturális intézmények is be tudtak kapcsolódni a fejlesztésekbe

- Kulturális intézmények társadalmi beágyazottsága növekedett megnyíltak a 
hátrányos helyzetű csoportok és területek irányába

- Megnőtt a gyermekek, fiatalok és a fizikálisan vagy szociálisan hátrányos 
helyzetűek aránya a részvételben (használói átstrukturálódás) - szoros partnerség a 
köznevelési intézményekkel



Cél: Kulturális dimenzió beépítése a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelmet szolgáló stratégiába

- A kulturális alapszolgáltatások álljanak mindenkinek a 
rendelkezésére

- A kulturális programok épüljenek be a társadalmi befogadásra irányuló 
programokba (önkéntesség) 

- Kultúrák közötti párbeszéd segíti egymás megértését  
- Közösségi életben való aktív részvétel erősítése 
- Kreativitás és innováció ösztönzése
- Digitális kompetenciák fejlesztése (különösen kiszolgáltatott, 

szegénységben vagy kirekesztettségben élőknél)
- Kultúra bázisán (nem formális és informális tanulás , 

tehetséggondozás, közösségfejlesztés) megszerzett készségek 
hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe vezető 
úton

A TANÁCS következtetései a kultúrának szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemben játszott szerepéről (2010/C 324/03)



A TANÁCS következtetései a kultúrának az EURÓPA 2020 stratégia 
végrehajtásához való hozzájárulásáról (2011/C 175/01)

A kultúra hozzájárul: 1. Intelligens növekedéshez

2. Fenntartható növekedéshez

3. Inkluzív növekedéshez

- Kulturális és kreatív iparágak jelentős gazdasági potenciálja
- Európai kulturális örökség digitalizálása és terjesztése
- Kulturális és kreatív ágazatok a technológiai és nem technológiai innováció 

forrásai
- Kultúra társadalmi szerepe

„az érintett területeken vegyék igénybe az uniós pénzügyi eszközöket…elismerve 

ezáltal, hogy a kultúra, valamint a kulturális és kreatív iparágak jelentősen elő 

tudják mozdítani a fejlődést…”



A fejlesztések 
megvalósításának feltételei

• 2014-2020 – kultúrpolitikai stratégia irányok és célok

• Politikai döntés az Európai Uniós Operatív programokról

• Megfelelő finanszírozási rendszer – hazai és uniós



A kulturális  politika és a könyvtári 
stratégia fő irányai 2014-2020
• A „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése - minden magyar 

hozzáférésének biztosítása a társadalom emelkedéséhez szükséges 
kulturális értékekhez határon innen és túl 

• A kulturális közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi 
tervezés – összefogás a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért és 
az életminőség színvonalának emeléséért. 

Könyvtárak számára a fő stratégia irányok és célok

• 1. A könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése 

• 2. A könyvtári rendszer hosszú távú működésének fenntartása és 
innovatív fejlesztése

• 3. Korszerű, felhasználó-központú, versenyképes országos 
könyvtári szolgáltatások fejlesztése, széleskörű jogszerű elektronikus 
hozzáférés biztosítása

• 4. A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és 
elismerésének biztosítása



Új tervezési időszak: 
2014-2020



Stratégiai keretek: 
Partnerségi 

Megállapodás

és 

Operatív Programok



• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 
(RSZTOP)

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP)

• Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív 
Program (KÖFOP)

• Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP)

• Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP)

• Terület- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) 

• Vidékfejlesztési Program (VP) - EMVA



EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM

/EFOP/

Hétéves keret: 2.612.789.000 euró



Az EFOP főbb beavatkozási irányai – PM. 
4 nemzeti prioritás
A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése

• Társadalmi felzárkózás

• A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi 
összetartás erősítése

• Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi 
fejlesztések

• A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére

• A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők számának növelése

• Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán 
intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben



Az EFOP prioritási tengelyei

Prioritási tengely Finanszírozó alap
Támogatási keret 

(Euro)

Megoszlás %-

ban

1. Együttműködő társadalom ESZA
867 012 684 33,1 % 

2. Infrastrukturális beruházások a

társadalmi együttműködés erősítése

érdekében

ERFA
486 615 891 18,6 %

3. Gyarapodó tudástőke ESZA
806 776 930 30,8 % 

4. Infrastrukturális beruházások a

gyarapodó tudástőke érdekében

ERFA
418 200 606 16 %

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a

társadalmi együttműködés erősítése

érdekében, valamint társadalmi innováció

és transznacionális együttműködések

ESZA

34 182 889 1,3 %



1. -2. prioritás: 

Társadalmi együttélés erősítése
Intézkedések:

• 1.2 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 
képességeinek kibontakoztatása

• A gyermeket nevelő családokat és fiatalokat non-formális oktatás keretében elérő vagy 
elterjesztésre érdemes modellek és mintaprojektek elterjedését szolgáló programok 
fejlesztése

• Az idősek tevékeny életmódjának elősegítése, a generációk közti kapcsolatok erősítése

• 1.3  Társadalmi együttélés erősítése 

• Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése – „Cselekvő közösségek”

• Kulturális identitás megerősítése - „Kulturális Párbeszéd- KultúrPrevenció”  /interkulturális 
párbeszéd, anti-diszkriminációs és fogyatékkal élők elfogadását támogató programok)

• 1.4 Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások 
fejlesztése

• szociokulturális hátrányokkal induló gyermekek felzárkózásának elősegítése

• 2. A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása (Biztos Kezdet 
stb.) IKT fejlesztése- meglévő kulturális intézmények bázisán Biztos Kezdet szolgáltatások



3. prioritás: Gyarapodó tudástőke
3.3 intézkedés: A neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása a nem formális és informális 
tanulási formákon keresztül

�A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és 
személyiségfejlesztő programokkal

�A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a 
nem formális és informális tanulási alkalmakkal

� Kulturális intézmények részvétele a köznevelés eredményességének

� Kulturális Tanoda – a meglévő intézményeink bázisán a gyermekek 
tanulási és szocializációs képességeinek javítása

� Múzeumok Mindenkinek program folytatása

� Nyitott Könyvtár program elindítása

� Innovatív Könyvtár - Könyvtárak tartalom- és szolgáltatásfejlesztése 
az egész életen át tartó tanulásért



1.  A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és 

személyiségfejlesztő programokkal és szolgáltatásfejlesztéssel

Cél:

�kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő,
programok kifejlesztése - a kulturális intézményekben lévő tudásvagyon
megismerésére alapulva - könyvtári szolgáltatások fejlesztése

�a kreatív iparokat és pályaorientációt támogató tanulási programok
fejlesztése,

� foglalkozások kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
célcsoportoknak, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

�a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási
esélyeinek növelése, egyénre szabott fejlesztések, (tanodák, illetve tanoda
típusú fejlesztések révén)

�a fejlesztés eredményeinek és a létrejött jó gyakorlatoknak
disszeminációjának elősegítése



2. A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése 

a nem formális és informális tanulási alkalmakkal

Cél:

�a gyermekek számára átfogó kompetencia- és készségfejlesztés,

�az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli
programok fejlesztése pld: könyvtárpedagógiai programok,
biblioterápiai foglalkozások, az olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztése, szövegértést fejlesztése,

�tehetséggondozás, kreatív készségek fejlesztése,

�a fogyatékkal élők tanuláshoz történő hozzáférésének növelése;

�anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok;

�ismeretterjesztés, egészségnevelési, mozgásfejlesztő és környezeti
nevelési programsorozatok.



3. 6 Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó eszközeivel

�A  továbbtanulási és képzési utak támogatása, a funkcionális 
analfabetizmus visszaszorítása, különböző kompetenciák fejlesztésére 
irányuló tematikus nevelő és fejlesztő programok indítása, anyanyelvi 
kommunikáció, tanulás tanulása, állampolgári kompetencia, vállalkozói 
kompetencia, készségfejlesztés, kulturális kifejezőkészség, új innovatív 
tanulási lehetőségek és formák elterjesztése; 

3.7 A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és 

továbbképzése

�Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása: a közfeladatot 
ellátó intézmények humán erőforrásának továbbképzése az 
élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások hatékonyságának és 
számának növekedése érdekében



4. prioritás: Infrastrukturális beruházások 

a gyarapodó tudástőke érdekében

4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló 
infrastrukturális fejlesztések

Könyvtári, múzeumi és közművelődési infrastruktúra fejlesztése, tanulási-
oktatási terek, szolgáltató terek kialakítása, bővítése

4.2 Felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése

• Felsőoktatási közgyűjteményi intézmények: tudásbázis, könyvtár,
közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, az
open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális alapjainak
megteremtése

•



5. prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi 

innováció és transznacionális együttműködések

• Társadalmi befogadást elősegítő visszatérítendő támogatások 
nyújtása hátrányos helyzetű emberek számára

• Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

�A társadalmi innováció javítása

�Kulturális intézmények  és civil szervezetek hálózati 
együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és 
ápolása, az együttműködések  tartalmának kibővítése, erősítése 

érdekében (HACS)

�A társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés 
eszközeinek alkalmazása eredményeképpen az Együttműködő 
társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett szakterületeken 



Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program

�A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok

�A helyi identitás és kohézió erősítése

�A leromlott városi területeken élő családok 
életkörülményeinek javítása

�Közösségi terek kialakítása

�Város-rehabilitációhoz kapcsolódó fejelsztések

�Turisztikai attrakciók fejlesztése





edina.soreny@emmi.gov.hu

Köszönöm 
megtisztelő 

figyelmüket!


