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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 29. § (4) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Kiterjesztik-e a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott nyilvános könyvtárak működtetésére is a költségvetési finanszírozást?" 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. § (2) bekezdés d) pontja szerint az 
országos nemzetiségi önkormányzatok kötelező közfeladata a nemzetiségi kulturális autonómia 
fejlesztése érdekében országos szintű nemzetiségi intézményhálózat fenntartása.

A nemzetiségi kulturális intézmények körében a nemzetiségi identitáshoz kötődő szellemi 
kultúrához való hozzáférést, a nyelvhasználat megőrzését, gyakorlását, terjesztését segítik elő a 
nemzetiségi feladatot ellátó könyvtárak.

Jelenleg három országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott könyvtár található meg az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által vezetett nyilvános könyvtári jegyzéken, de ezeken kívül is 
több országos nemzetiségi önkormányzat működtet olyan intézményt, amely elsősorban az adott 
nemzetiség részére, a nemzetiség nyelvéhez, irodalmához kötődő könyvtári állománnyal 
rendelkezik, és könyvtári szolgáltatásokat nyújt az igénybevevőknek.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. 
törvény azonban figyelmen kívül hagyja, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok 
fenntartásában működő intézmények is láthatnak el nyilvános könyvtári közfeladatot, mivel az 
ágazati törvény, illetve a költségvetési törvény kizárólag a települési önkormányzatok számára 
biztosít könyvtár működtetéséhez költségvetési támogatást.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok nem igényelhetnek sem az ágazati törvény, sem a 
költségvetési törvény alapján a könyvtári feladatellátáshoz költségvetési finanszírozást, mivel ez 



csak a települési önkormányzatok számára lehetséges. E tekintetében pedig nem alkalmazzák a 
nemzetiségi törvény azon rendelkezését, miszerint a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
jogszabályokat a nemzetiségi önkormányzatokra is alkalmazni kell. 

Tisztet Miniszter Úr! 

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy tervezik-e, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott könyvtárak költségvetési finanszírozását lehetővé teszik?

Várva megtisztelő válaszát, köszönöm figyelmüket.

Alexov Lyubomir
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