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Alaptörvény 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 

2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

 

120/2014. (IV. 8.) Korm. r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

152/2014. (VI. 6.) Korm. r. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

1/2007. (I. 9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, 

a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv 

kijelöléséről 

73/2003. (V. 28.) Korm. r. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 

6/2001. (I. 17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményekről 

194/2000. (XI. 24.) Korm. r. a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 

165/1999. (XI. 19.) Korm. r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról 

60/1998. (III. 27.) Korm. r. a sajtótermékek kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról 

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által 

adományozható elismerésekről 

18/2016. VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári 

felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és 

központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos 

szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai 

mutatókról 

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 

66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének 

feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
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működéséről 

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági 

eljárásra vonatkozó szabályokról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt 

megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint 

az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról 

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 

Minőségi Díj adományozásáról 

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 

 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

87/2015. (IV. 9.) Korm. r. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 

megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes 

egészségügyi intézményeinek átvételéről 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

138/2014. (IV. 30.) Korm. r. az árva mű felhasználásának részletes szabályairól 

 

1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

150/1992. (XI. 20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
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közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezésére 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

Európai Uniós:  

 

2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a szerzői és szomszédos 

jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő 

online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről 

szóló 2014. február 26-i A Bizottság 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása 
a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről 

2012/28/EU irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól 

2006/115/EK irányelv a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a 

szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról 

A Bizottság 2011/711/EU ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok 

digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális 

megőrzésről 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a műszaki szabványok és 

szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 

szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról (a 98/48//EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosította) 

 

Utasítások 

 

9/2016. (III. 23.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

szervezeti és működési szabályzatáról 
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