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Minőségirányítási Kézikönyv 3. sz. melléklete

A könyvtári munkára vonatkozó jogszabályok
Törvények
2015. évi XCVI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2015. évi XXXII. törvény, amely A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényt módosítja
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 2015. évi XV. törvény
(3175. p.), amely az Áht. 8. § (1) bekezdés c) és d) pontját (költségvetési szerv alapítása) és 10.
§

(4a)

bekezdését

(gazdasági

szervezet

feladatainak

ellátása

100

fő

alatti

stat.

állománylétszámú szervezet esetén) módosítja.
A 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az
azzal összefüggő törvények módosításáról, amely több ponton módosítja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényt.
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény, melynek
alapján módosul többek között az 1997. évi CXL. törvény (a nyilvános könyvtár
alapkövetelményei, alapfeladatai stb.).
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek
jogairól
2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény
módosításáról
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jel nyelv használatáról 2007. évi CLII.
törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 2005. évi LXXXVIII. törvény a
közérdekű önkéntes tevékenységről 2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális
Archívumról
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2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
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2000. évi C. törvény a számvitelről 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Kormányrendeletek
120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről Az árva mű
felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 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 438/2013.
(XII.17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról
A 442/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet, amely módosítja, kiegészíti a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet magasabb vezetőkre vonatkozó
paragrafusait A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának
rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) kormányrendelet
368/2011 Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
100/2009 (V.8) Korm. rendelet, az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére
vonatkozó részletes szabályokról
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
állami támogatásokról
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes
szabályokról
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes
szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
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1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a
közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadat-kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és
hasznosításáról.
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

Minisztériumok rendeletei
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
51/2014 (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei
könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról.
Az emberi erőforrások minisztere 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelete az egyes kulturális tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról (benne: a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről... szóló rendelet, a szakfelügyeletről szóló rendelet, a Minősített Könyvtár címadományozásáról szóló rendelet, a kulturális szakértői tevékenységről... szóló rendelet
módosítása) 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
39/2013. (V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 37/2013.
(V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről
29/2012. (VI. 8.) az egyes előadói-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő
támogatásáról
24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről 14/2011 (IV. 7)
NEFMI rendelete a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és
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felosztásához szükséges adatokról valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános
könyvtárakról
19/2010 (IV. 23.) OKM rendelete a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és
a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
14/2010 (XI. 25) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
12/2010 (III. 11.) OKM rendelete a Minősített Könyvtár Cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról.
25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
módosításáról 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről 14/2001.
(VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a
Könyvtári Intézet jogállásáról
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez
szükséges képesítési és egyéb feltételekről
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról)
és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

EU-s irányelvek, ajánlások
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28 EU irányelve az árva művek egyes megengedett
felhasználási módjairól;
A Bizottság 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való
hozzáférésről és azok megőrzéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs
társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő
összehangolásáról;
Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi
védelméről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról
és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz
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kapcsolódó egyes jogokról;
A Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és
online hozzáférhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről.

