


Szervezeti és működési szabályzat  

5. melléklet

A könyvtár feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

A könyvtári intézményre vonatkozó jogszabályok

• Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.

• Magyarország mindenkori költségvetéséről szóló törvény

• 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak

akadálymentesítéséről

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

• 2008. évi CV törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

• 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,

közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

• 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,

közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes

szabályairól

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

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

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

információszabadságról

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól

• 18/2005.  (XII.  27.)  IHM  rendelet  a  közzétételi  listákon  szereplő  adatok  közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról

• 305/2005.  (XII.  25.)  Kormányrendelet  a közérdekű adatok elektronikus közzétételére,  az
egységes  közadatkereső  rendszerre,  valamint  a  központi  jegyzék  adattartalmára,  az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
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• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

• 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

• 2000. évi C. törvény a számvitelről

Foglalkoztatási jogszabályok

• 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

• 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

•  475/2020. (X. 30.) Kormányrendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

• 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről

és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 

valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Könyvtári jogszabályok

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

közművelődésről

• 379/2017. (XII. 11.) Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

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

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

• 6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes

kedvezményekről

• 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól

• 2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

(1997. évi CXL. törvény módosítása)

•  73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről

• 626/2020. (XII.22.) Korm. rendelet a webarchiválás részletes szabályairól

• 1358/2020. (VII.1.) Korm. határozata webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes 
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levéltári feladatok ellátásáról, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának 

irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi 

levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III.19.) 

Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

• 2004. évi CXXVII. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

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

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

• 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

Önkormányzati rendeletek, határozatok

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/1999. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a 

helyi közművelődésről

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati rendelete 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat mindenkori évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól 

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 577/2015 (X.15.) határozata a József Attila

Könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 110/2015. (III. 19.) határozata egyes 

önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátásáról

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 179/2015. (IV. 23) határozata az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett álláshelyek a fenntartó 

engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014. (IV. 24.) határozat módosításáról

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 400/2015. (VI. 18.) határozata a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 

vonatkozó munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 4. számú melléklete
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Európai Uniós rendeletek, irányelvek, ajánlások

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/790 IRÁNYELVE (2019. április 

17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 

2001/29/EK irányelv módosításáról

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

• 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása tudományos információkhoz való hozzáférésről és 

azok megőrzéséről

• 2012/28/EU irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól

• A Bizottság 2011/711/EU ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok digitalizálásáról 

és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről

• 96/9/EK irányelv(1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről

Belső szabályzatok és eljárásrendek

Gazdálkodási szabályzatok (Gazdasági Ellátó Szervezet)

1. Számviteli Politika

2. Számlarend

3. Leltározási és leltárkészítési Szabályzat

4. Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

5. Gazdálkodási Szabályzat

6. Pénzkezelési Szabályzat

7. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló szabályzat

8. Közbeszerzési Szabályzat

9. Önköltség-számítási Szabályzat
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10. Belső kontrollrendszer Szabályzat gazdálkodásra vonatkozó része

11. Gazdasági Szervezet Ügyrendje

A könyvtár látogatóit és munkatársait érintő szabályzatok

1. A 101-es terem bérlésével kapcsolatos szabályzatok 

2. Könyvtárhasználati szabályzat 

3. Közérdekű adatok közzétételének szabályzata 

4. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek intézésének szabályzata 

5. A nemdohányzók védelmével, a dohányzásra kijelölt hellyel kapcsolatos szabályzata 

6. A személyes adatok védelmének szabályzata

A könyvtár munkatársait érintő szabályzatok

1. A bélyegzőhasználat rendje a József Attila Könyvtárban 

2. A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és elszámolásával kapcsolatos szabályzat 

3. Béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos szabályzat 

4. Egyedi iratkezelési szabályzat  

5. Gyakornoki szabályzat 

6. Illetményelőleg felvételével kapcsolatos szabályzata 

7. A József Attila Könyvtár, a Béke Fiókkönyvtár helyiségeihez tartozó kulcsok és a riasztó 

működtetéséhez kapcsolódó szabályok

8.  A József Attila Könyvtárban betölthető álláshelyek 

9.  Megállapodás a munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről és 

kedvezményeiről 

10. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

11. Vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos szabályzat 

12. A vezetékes telefonok használatának szabályzata 
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Belső, szakmai szabályzatok, eljárásrendek

1. Gyűjtőköri Szabályzat 

2. Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat

3. Adatkezelési tájékoztató

4. „Hírünk, nevünk messze száll...” című adatbázis internetes különgyűjtemény szerkesztési és 

gyűjtőköri szabályzata 

5. A Felnőttkönyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó bevételek kezelésének eljárásrendje 

6. A Helyismereti adatbázis adatfelviteli, szerkesztési eljárásrendje 

7. Késedelmi eljárás, ügymenet 

8. A Műelemzések adatbázis gyűjtőköri, adatfelviteli szabályzata  

9. Szabályzat a dokumentumok nyilvántartásáról, a formai és tartalmi feltárásról, az 

adatfelvitel rendjéről 

10. Szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, gyarapodásáról és az 

állomány törléséről 

11. Várostörténeti kronológia adatbázis gyűjtőköre, szerkesztési és felviteli eljárásrendje 

12. Panaszkezelési szabályzat

Egyéb szabályzatok

1. Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv 

2. Munkáltatói munkavédelmi szabályzat 

3. Egyéni védőeszköz szabályzat
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