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KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK JOGI SZABÁLYOZÁSA
Összeállítás: a Könyvtári Intézet anyaga alapján
Érvényes: 2018. január 09.
Keretdokumentumok, irányelvek, normatívák, charták
 A könyvtári stratégia céljai 2014-2020 / Sörény Edina vezető tanácsos, Emberi
Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály, Könyvtári Osztály.- Eger,
2013. július 19. http://mke.info.hu/konyvtarvilag/files/2013/08/A-könyvtári-stratégiacéljai-2014-2020_Soreny-Edina.pdf
 Koncepció a könyvtárfejlesztésről. PORTÁL PROGRAM – A könyvtárügy stratégiája
2008-2013. Oktatási és Kulturális Minisztérium
 Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és és a Lyoni deklaráció tükrében”.
MKE Konferenciasorozata 2016. november 09., 22. Az IFLA stratégiája – Trend
Report 2013-2016 http://trends.ifla.org/
 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025). Végrehajtás: 1404/2017. (VI.
28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során
elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
 Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája (2017-2025)
 GDPR General Data Protection Regulation – Is it important for a Library or Archive?
“Általános adatvédelmi rendelet”/ EU 2018. május 25-től hatályos
 Az UNESCO közművelődési könyvtári kiáltványa (1949, 1972, 1994)
 Közkönyvtári Charta (Charta for public Library; UK, 1995)
 A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei Készítette
a Philip Gill által vezetett munkacsoport az IFLA Közkönyvtári Szekciója
megbízásából fordította Papp István.- Budapest, 2005
 Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire == Könyvtári Intézet
honlapja
http://ki.oszk.hu/search/node/Javaslatok%20a%20nyilv%C3%A1nos%20k%C3%B6n
yvt%C3%A1rak%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20felt%C3%A9teleire
(2011, 2016)
 Viszonyszámok: feltétel- és teljesítménymutatók / Somogyi József, Fehér Miklós ==
Könytári Intézet honlapja http://ki.oszk.hu/content/viszonyszamok-feltetel-esteljesitmenymutatok-regi (2011, 2017)
 Az MSZ EN ISO 2789:2003 Információ és dokumentáció. Nemzetközi
könyvtári statisztika szabvány alapján ( A visszavonás dátuma: 2017-09-01)
 Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára / Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Informatikai és Könyvtári Szövetség. 2006
 Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer. A könyvtári önértékelés szakmai
szempontjai, Budapest, 2010
 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
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Törvények, rendeletek
A könyvtárra, mint intézményre vonatkozó jogszabályok időrendben
- Magyarország Alaptörvénye
- 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
- 2017. évi C törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
- 49/2016. (XII.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét
érintő ágazati honvédelmi feladatokról
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (a mellékletben: ODR-támogatás,
támogatás közkönyvtári kölcsönzési jogdíjhoz)
- 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi
múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásáról (Módosítás: 2016. évi CXV. törvény)
- 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a civil szervezetek által igénybe vehető
infrastruktúra-támogatásról
- 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet. A kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
- 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről
- 2011.évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról [a végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben]
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
- 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról,
valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati
intézmények ... átvételével összefüggő egyes kormányrend.-k módosításáról
- 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére
- 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről (2017.07.01-)
- 18/2003. (XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális
kedvezményekről
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
- 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendeleta szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
- 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről (módosította a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről)
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- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról, a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes
szerkezetbe
Könyvtári jogszabályok
- 1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről ((Módosítás: 2001. évi LXIV; 2012. CLII. (X. 08.) tv., 2017. LXVII. (V.
30.) tv. 2017. évi CLXXX. törvény)
- 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár
archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó
beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
- 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelete a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
- 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 szóló
- 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
- 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelete az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak
elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
- 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai
továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól
- 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program
megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
- 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és
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.
- 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működéséről
- 26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerésekről
- 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú
kulturális javak visszaadásának rendjéről
- 45/2012. (XI.30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról
- 2012. évi CLII. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
- 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
- 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
22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
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- -73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
//415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelete módosítja/ /
* 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
* 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
- 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményéről
- 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
- 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről
* 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról
és hasznosításáról
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 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
Könyvtári közfeladatot meghatározó egyéb jogszabályok
- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
- 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelete a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési
programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti
alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató
intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről
- 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
- 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
- 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
- 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról
Szerzői jogi szabályok
- 2016. évi XCIII. törvénya szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről
- 216/ 2016 Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő
szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár. Könyvtárhasználati szabályzat. 1. sz. melléklet
- 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
- 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5) bek.-ben
szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közv. és a
számukra történő hozzáférh. tétel módjának és feltételeinek meghat.-ról
- 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és
működéséről
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Foglalkoztatási szabályok
- 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben
kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról
- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletet. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
és a garantált bérminimum megállapításáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
- 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba
hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az
egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
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
rendezés /415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelete módosítja/
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról
Fogyatékkal élők segítése
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól


5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról



335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő
kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő
betegségekről

Szabványok
Az MSZ, MSZ ISO szakmai szabványait használva végezzük a nyilvántartó és feltáró
munkánkat.
Helyi jogszabályok
A fenntartó, a könyvtárat, mint szakmai szervezetet, érintő rendeletei, határozatai a vezetési, a
gazdasági és épületüzemeltetési szabályzatok megalkotásánál, azok módosításánál figyelembe
vesszük.
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A stratégiai terv és az éves cselekvési tervek megfogalmazásakor a fenntartó, szakterületünket
is érintő, oktatási és kulturális területekhez kapcsolódó, stratégiai dokumentumait
irányadónak tartjuk.

