
9 

 

 

1.16. Az intézmény alaptevékenységét szabályozó jogszabályok 

1.16.1. Magyarország Alaptörvénye 

1.16.2. Törvények 

1.16.2.1. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről; 

1.16.2.2. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről; 

1.16.2.3. 2001. évi LXIV törvény a kulturális örökség védelméről; 

1.16.2.4. 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 

nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt 

UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről; 

1.16.2.5. 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak 

visszaszolgáltatásáról; 

1.16.2.6. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 

1.16.2.7. 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való 

védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének 

kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

módosításáról; 

1.16.2.8. 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről; 

1.16.2.9. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről; 

1.16.2.10. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

1.16.2.11. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 

1.16.2.12. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

1.16.2.13. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 

1.16.2.14. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről; 

1.16.2.15. 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

1.16.2.16. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 

1.16.2.17. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról; 

1.16.2.18. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

1.16.2.19. 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
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1.16.2.20. 2015. évi LXXV törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi 

múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

1.16.2.21. 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról 

1.16.2.22. 2017. évi CLXXXI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (RÉGÉSZETI) 

 

1.16.3. Kormányrendeletek és határozatok 

1.16.3.1. 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről; 

1.16.3.2. 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról; 

1.16.3.3. 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről; 

1.16.3.4. 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; 

1.16.3.5. 388/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottipályázatnak a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére 

vonatkozó részletes szabályokról; 

1.16.3.6. 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásrólszóló törvény végre 

hajtásáról; 

1.16.3.7. 335/2005.(XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatotellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről. 

1.16.3.8. 1311/2012. (VIII.23.) Kormány határozat a megyei múzeumok, könyvtárak, és 

közművelődési intézetek fenntartásáról; 

1.16.3.9. 168/2004. (V 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről 

1.16.3.10. 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, 
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1.16.3.11. 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontroll 

rendszeréről és belső ellenőrzéséről. 

1.16.3.12. A Kormány 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézmények működési 

engedélyéről 

1.16.3.13. A Kormány 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben őrzött 

kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról 

1.16.3.14. A Kormány 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben őrzött 

kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról 

 

1.16.4. Miniszteri rendeletek és határozatok 

1.16.4.1. 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletet a muzeális intézmények működési engedélyéről; 

1.16.4.2. 3/2009. (II. 18.) OKM rendeletet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről; 

1.16.4.3. 20/2002.(X.4) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartása szabályairól; 

1.16.4.4. 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 

1.16.4.5. 19/2010.(IV. 23.) OKM rendeletet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

1.16.4.6. 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról; 

1.16.4.7. 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről; 

1.16.4.8. 45/2012.(XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 

vonatkozó szabályokról; 

1.16.4.9. 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről; 

1.16.4.10. 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári 

védelem ágazati feladatairól; 

1.16.4.11. 68/2013. (XII. 31.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

1.16.4.12. A Kormány 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben őrzött 

kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról 

1.16.4.13. Az emberi erőforrások minisztere 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelete a kulturális 
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szakemberek továbbképzéséről 


