Hatályos ágazati jogszabályok
A múzeumokat érintő főbb jogszabályok:




























1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
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
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának,
kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését
szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14.
napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
1979. évi 12. törvényerejű rendelet az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű
tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt
megállapodás kihirdetéséről
68/1989. (VII. 1.) MT rendelet az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális
javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a
kezesség beváltásának eljárási rendjéről
1/2007. (I. 9.) Korm rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a
közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv
kijelöléséről
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését
előmozdító állami támogatásokról
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
212/2010. (VII. 1.) Korm. r. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
3/1992. (I. 6.) NM-MKM együttes rendelet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltárról
8/1996. (VII. 25.) MKM rendelet a Magyar Köztársaság címerének a művelődési és
közoktatási miniszter ágazati irányítása alá tartozó kulturális intézmények általi
használatáról,
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak
szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális
kedvezményekről
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról












3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerésekről
13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok által fenntartott
muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól
57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításáról
475/2020. (X. 30.) Korm.rendelet a kulturális tevékenységet végző
közalkalmazottakról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

6. Tevékenységet és működést meghatározó jogszabályok





















- 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről
- 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését
előmozdító állami támogatásokról
- 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
- 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről
- 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális
intézmények
2012. évi szakmai támogatásáról
- 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartás
szabályzatáról
Államigazgatási (hatósági) eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályok:
- 393/2012 (XII.20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érté
védelmével kapcsolatos jogszabályokról
- 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a
köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá
más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről
- 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról
- 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről
- 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
- 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
- 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának
részletes szabályairól
- 2000. évi C. törvény a számvitelről,
- 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet




- 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

2. Régészeti feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok





- 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa
Tanács
tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
- 80/2012 (XII.28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté
nyilvánításáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól
- az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok
régészeti védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendeletek

A múzeumi alkalmazottakra vonatkozó jogszabályok




- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 475/2020. (X. 30.) Korm.rendelet a kulturális tevékenységet végző
közalkalmazottakról
- 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

