A költségvetési szervben folyó tevékenységet
az alábbi jogszabályok határozzák meg
 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről,
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról,
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.),
 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról,
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a
továbbiakban: Mötv.)
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban Mt.),
 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról,
 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről.
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban:
Kjt.),
 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről (a továbbiakban: Kult.tv.),
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme
érdekében történő módosításáról,
 2014. évi CVI. Törvény a A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról.
 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,

költségvetési

szervek

belső

 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet. A kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról,
 397/2014 (XII.31.) Korm. Rendelet Egyes kormányrendeleteknek a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő
módosításáról

 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,
 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 (a továbbiakban: Kjt. vhr.)
 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képzési és egyéb feltételekről, illetve annak módosítása,
2/1997 MKM rendelet
 60/1998 (III.27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldány szolgáltatásáról
és hasznosításáról,
 3/1999. (II.24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által
adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról,
 165/1999. (XI.19.) Korm. rendeletss az Országos Könyvtári Kuratóriumról,
 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
 12/2000. (III.23.) sz. rendelet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról,
 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. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
(a továbbiakban: ODR-ről szóló Korm. rendelet),
 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében
a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő
hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról,
 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok
közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
 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,
 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő
közzétételére vonatkozó részletes szabályokról,
 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári
Minőségi Díj adományozásáról,

 19/2010. (IV.23.) OKM 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,
 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet A helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM
rendelet módosításáról,
 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerésekről,
 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működéséről,
 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,
 449/2013. (XI.28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott
tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről,
 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes
szabályairól,
 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai
támogatásának 2014. évi szabályairól120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a
nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről,
 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,
 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről,
 138/2014. (IV.30.) Korm. rendelet. az árva mű felhasználásának részletes
szabályairól.

