A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ
JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
• 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
• 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5 §-a, 68/2013. (XII.29.) NGM
rendelet alapján.
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
• 2000. évi C. törvény a számvitelről,
• 1999. évi LXXVI törvény a szerzői jogról
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
• 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartási számvitelről
• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról,
• 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról
és hasznosításáról
• 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
• 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről
• 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
• 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételéről
• 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
• 138/2014.(IV. 30) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
• 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének
nyilvántartásba vételi szabályairól
• 416/2017. (XII. 18) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
• 14/2011.(IV.7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj
megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra
kötelezett nyilvános könyvtárakról
• 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
• 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

• 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról
• 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
• 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
• 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a
megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
• 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
• 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről
• 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi
Díj adományozásáról
• 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési
programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti
alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
• Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
• 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való
hozzáférésről és azok megőrzéséről
• 96/9/EK irányelv (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről
• 2011/711/EU A Bizottság ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok
digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről
• 2012/28/EU irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználási módjáról
• 2006/115/EK irányelv a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi
tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról

