
 

A Városi Könyvtár Lenti feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, 

a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 

 

 

Magyarország alaptörvénye 

1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közművelődésről 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

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

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

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 

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

kedvezményekről 

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

[A rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel egységes szerkezetben 

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

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

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

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

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

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

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

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 

2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális 

kedvezményekről 

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 

8093-7/2016. okiratszámú Városi Könyvtár Lenti Alapító Okirat módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalva 

706/2016. (XII. 21.) ÖKT számú határozattal elfogadott Városi Könyvtár Lenti 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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