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Kézirat lezárva: 2020. 03. 13. 

A jogszabálytár a felülvizsgálatot követően a pályázati felhívás közzétételekor hatályos 

jogszabályokat tartalmazza. A pályázati időszakra vonatkozóan a pályázatot benyújtó 

szervezetnek vizsgálnia szükséges az esetleg korábban hatályos jogszabályoknak való 

megfelelést is. 

A pályázat elkészítéséhez további segítséget nyújtanak a Nemzeti Művelődési Intézet Útmutató 

és Útmutató II. kötetei. 
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1. A közösségi művelődés/közművelődés területére vonatkozó fontosabb 

jogszabályok 
 

 Magyarország Alaptörvénye 

 1992. évi 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 

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

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

információszabadságról 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2012. évi. I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 

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

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 

foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

kötelező adatszolgáltatásairól 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról 

 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének 

nyilvántartásba vételi szabályairól 

 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 

 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

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

szükséges közzétételi mintákról 

 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a 

„Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról 

 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok 

osztályozási rendjéről 
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2. A közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb 

jogszabályok ellenőrző kérdésekhez 

 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közművelődésről 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

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

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 

foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

 

3. A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését 

szabályozó jogszabályok 

 

3.1. Ismeretterjesztés 

 Magyarország Alaptörvénye 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 

3.2. Képzés 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról (hatályon kívül 2020.02.15-től) 

 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének 

nyilvántartásba vételi szabályairól 

 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

 

3.3. Kiállítás 

 Magyarország Alaptörvénye 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (képző-, ipar- és 

fotóművészek szerzői jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet) adott tárgyévre 

vonatkozó jogdíj közleménye 
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3.4. Közösségi szolgáltatás 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

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

információszabadságról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 

3.5. Művelődő közösségek 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról 

 A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS) – adott tárgyévre vonatkozó – 

közleménye irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése 

fejében az előadások szervezői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás 

engedélyezésének egyéb feltételeiről (Előadások szervezőire vonatkozó jogdíjközlemény) 

 

3.6. Rendezvények 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 2004. évi II. törvény a mozgóképről 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról 

 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások 

terjesztésének részletes szabályairól hatályok kívül helyezte a 350/2019. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről 

 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet az „art” mozivá minősítés feltételeiről 

 Az előadások szervezőire vonatkozó ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 

Egyesület vonatkozó jogdíjközleménye 

 A települési önkormányzat által – az 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdése 

alapján hozott – a közterületek használatáról szóló rendelete 

 A települési önkormányzat rendelete a vásárokról és a piacokról 

 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről 

 A kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan megjelent kormányrendeletek. 

 

3.7. Tábor 

 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 

egészségügyi feltételeiről 
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3.8. Származtatott szolgáltatások 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, melynek 

alapján a települési önkormányzat rendeletet alkot a közterületek használatáról 

 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról 

 254/2007.(X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről 

 A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS) közleményét az adott tárgyévre 

vonatkozóan (Előadások szervezőire vonatkozó jogdíjközlemény)  

 Az illetékes önkormányzat rendelete a közterület használatáról, illetve a vásárokról. 


