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Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
(Kivonat- könyvtárakat érintő előírások)

51. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
jogcím
ELŐIRÁNYZAT: 22 680,8 millió forint
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához,
a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások
biztosításához járulnak hozzá.

52. 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város
Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása jogcím
FAJLAGOS ÖSSZEG:

964 forint/fő

52. 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város
Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása jogcím
52.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város
Önkormányzatát lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a
továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtári és muzeális intézményi
feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.
52.2. A támogatás szempontjából kizárólag
a) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
b) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,
c) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”,
d) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”,
e) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,
f) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
g) a „Könyvtári szolgáltatások”,
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”,
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”,

j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

53. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak
támogatása jogcím
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2213 Ft/fő, de településenként
legalább
2 270 000 forint

53.1. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a
közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.
53.2. A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre
Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek
önkormányzatai nem részesülhetnek.
53.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2023. március 31-éig adatszolgáltatást
köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által
kiadott Útmutató rögzíti.
53.4. A támogatás szempontjából kizárólag
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
c) a „Könyvtári szolgáltatások”,
d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,
f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint
g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
53.5. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3)
bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
53.6. Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat
fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
53.7. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi
könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben
előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv.
76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó
kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy
a támogatás 30%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

56. 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú
kiegészítő támogatása jogcím
56.1. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei
jogú város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 500 főnél
kisebb lakosságszámú - könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2021. október 15éig kötött megállapodások alapján.

1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

668 300 Ft/település

1001 - 1500 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 060 760 Ft/település

1501 - 5500 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 002 460 Ft/település

53.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2023. március 31-éig adatszolgáltatást
köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által
kiadott Útmutató rögzíti.
53.4. A támogatás szempontjából kizárólag
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
c) a „Könyvtári szolgáltatások”,
56.4. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a
továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja fel.
56.5. Ha a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR működtetésére megállapodást köt a városi
könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás
keretei között a megyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik.

14. 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása
jogcím
ELŐIRÁNYZAT: 3282,5 millió forint
14.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre
Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi könyvtárak fenntartására és állami
feladatainak ellátására.
14.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított
támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2021. december 20-áig állapítja meg.
14.3. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.
14.4. A támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódó
személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások
finanszírozására használható fel. A támogatás terhére elszámolhatóak a könyvtári szakpolitikai
programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.
14.5. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a
„Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
14.6. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári
dokumentum vásárlásra fordítja, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok
beszerzését is, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
14.7. A támogatás felhasználását a Kult. tv. 68. § (3) bekezdése szerinti beszámolókban is
szerepeltetni szükséges. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

16. 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő
támogatása jogcím
ELŐIRÁNYZAT: 300 millió forint
16.1. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot a települési
nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai,
műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.
16.2. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű városi
könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2021. évben a saját bevételeik terhére biztosított

állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2021. évi önkormányzati
hozzájárulás) arányában kell megállapítani.
16.3. A 2021. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az
állami támogatások sem a pályázati forrásból sem az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
támogatásából származó összeg.
16.4. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a kultúráért felelős
miniszter állapítja meg. A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
T = Ki*(Ei/ΣK)
ahol:
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege,
Ki= a 2021. évi önkormányzati hozzájárulás összege,
Ei = az előirányzat összege,
ΣK= a Ki országosan összesített összege.
16.5. Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30,0 millió forint támogatás illet meg.
16.6. Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a
támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a
végső támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni, a fennmaradó összeget a
támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani.
16.7. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter
2022. május 31-éig állapítja meg.
16.8. A támogatás folyósítása egy összegben június hónapban történik.
16.9. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános
könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására
fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás felhasználási határideje
tárgyév december 31-e.
16.10. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2022. április 29-éig adatszolgáltatást
köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által
kiadott Útmutató rögzíti.

