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7. melléklet 

 

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum 

működését meghatározó főbb jogszabályok, szabványok és szabályzatok 

 

 

Jogszabályok 

 

1. Általános  

 

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

közművelődésről  

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  

2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról  

191/2001. (X. 18.) Korm. rend. az örökségvédelmi bírságról  

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

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

vonatkozó szabályokról 

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  

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

megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról 

38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

 

 

Munkaügy:  

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról  

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

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen  

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére  

1/2000. (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  

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai  

munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről  

37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes  

költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről  

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről  
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49/2012.(XII.15) EMMI rendelet az Emberi Erőforrás Minisztere által adományozható  

elismerésekről  

 

Szerzői jog, személyiségi jogok:  

 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok  

nyilvánosságáról  

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  

117/2004. (IV.28.) Korm. rend. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (5)  

bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való  

közvetítés és a számukra hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról  

100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére  

vonatkozó részletes szabályokról  

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

A Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról  

és online hozzáférhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről  

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs  

társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő  

összehangolásáról;  

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti 

jogról és  

a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz 

kapcsolódó  

egyes jogokról;  

Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi  

védelméről;  

 

  

 

Vegyes:  

 

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

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról  

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

17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó  

szabályokról  

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati  

rendről  

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális  

javak visszaadásának rendjéről  

 

 

2. Könyvtári  

 

 

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

(leltározásáról)  

és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról  
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7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről  

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

hasznosításáról  

64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről  

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

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

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

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

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról  

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

adományozásáról  

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

megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra  

kötelezett nyilvános könyvtárakról  

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

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról  

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

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

 

  

3. Levéltári  

 

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

védelméről  

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak  

tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről  

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes 

szabályai 

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag  

másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog 

gyakorlásáról  

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről  

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános  

követelményeiről  

2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről  

2012. évi LXI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag  

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati  

tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára  

létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról  

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 

tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 

 

 

4. Múzeumi  

 

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

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai  

munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről  
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20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról  

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről  

3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről  

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti  

lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.  

18.) NEFMI rendelet módosításáról  

52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló  

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

2012. évi CXCI. törvény a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények  

módosításáról  

29/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak  

kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról  

 

Szabványok  

 

MSZ ISO 4:2000 Információ és dokumentáció. A kiadványok címében előforduló szavak és a  

kiadványok címének rövidítési szabályai. 14 p.  

Az ISO 4:1997 alapján  

MSZ ISO 9:1997 Információ és dokumentáció. A cirill karakterek transzliterációja latin  

karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek. 15 p.  

Az ISO 9:1995 alapján  

MSZ ISO 832:1998 Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás.  

Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai. 9 p.  

Az ISO 832:1994 alapján  

MSZ ISO 1086:1998 Információ és dokumentáció. Könyvek címlapjai. 10 p.  

Az ISO 1086:1991 alapján  

MSZ ISO 2108:2005 Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos könyvazonosító  

szám (ISBN). 22 p.  

MSZ EN ISO 2789:2003 Nemzetközi könyvtári statisztika. 56 p.  

Az EN ISO 2789:2003 alapján  

ISO 3297:2000 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító  

száma (ISSN). 10 p.  

Az ISO 3297:1998 alapján  

MSZ 3400:2001 A nyelvek nevének háromjegyű betűkódjai. 9 p.  

A szabvány az ISO 639-2-ben felsorolt kódoknak csak egy részét tartalmazza.  

MSZ 3401:1981 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai. 23 p.  

MSZ 3418:1987 Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái.  

10 p.  

Az ISO 2788:1986 alapján.  

MSZ 3423-1:1983 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános  

előírások. 4 p.  

Helyesbítése megjelent: 1988.  

MSZ 3423-2:1984 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Könyvek. 38 p.  

Helyesbítése megjelent: 1988.  

MSZ 3423-3:1986 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Időszaki  

kiadványok. 17 p.  

MSZ 3424-1:1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p.  

Helyesbítése megjelent: 1988.  

MSZ 3424-9:1988 Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok. 18 p.  
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MSZ 3424-10:1992 Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok. 14 p.  

MSZ 3424-12:1992 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent  

részdokumentumok. 31 p.  

MSZ 3440-1:1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalommeghatározások. 5 p.  

Utolsó helyesbítése megjelent: 1988.  

MSZ 3440-2:1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 32 p.  

Helyesbítése megjelent: 1988.  

MSZ 3440-3:1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 28 p.  

Helyesbítése megjelent: 1988.  

MSZ 3440-4:1986 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 13 p.  

MSZ 3440-5:1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek. 15 p.  

MSZ 3448:1978 A könyvtári állomány nyilvántartása. 4 p.  

MSZ 3493:1982 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai. 15 p.  

Az ISO 7154:1983 alapján.  

MSZ 3964:1978 A szakfordítások alaki és szerkesztési követelményei. 11 p.  

Az ISO 2384:1977 alapján  

MSZ ISO 8601:2003. Adatelemek és adatcsere-formátumok. Információcsere. A dátumok és  

az időpontok ábrázolása. 32 p.  

Az MSZ ISO 8601:1991 helyett Megegyezik az ISO 8601:2000-rel.  

MSZ ISO 10324:2002 Információ és dokumentáció. Az állományadatok közlése.  

Összefoglaló szint. 37 p.  

Az ISO 10324:1997 alapján.  

MSZ ISO/TR 20983:2004 Információ és dokumentáció. Elektronikus könyvtári szolgáltatások  

teljesítménymutatói. 34 p.  

Az ISO/TR 20983:2003 alapján.  

A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Bizottság által kidolgozott szabályzatok  

KSZ/1:1999 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok. 53 p.  

KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. 93 p.  

KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 104 p.  

KSZ/4.1:2002 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. 212, 2, 4, 8, 8, 8  

p.  

 

 

Szabályzatok, egyéb 

 

  

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje  

Az Állatorvostudományi Egyetem Alapító Okirata  

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei  

Az Állatorvostudományi Egyetem egyéb szabályzatai és utasításai  

Igazgatói utasítások, belső szabályozások  

A magyar könyvtárosok etikai kódexe  

ICOM Múzeumok Etikai Kódexe  

 

 

 

 


