
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

közművelődésről 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról 

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

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 

adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

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

könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról 

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

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről 

és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 

valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id155720871382549b2
https://uj.jogtar.hu/

