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37. sz. melléklet a 34000/953-1/2021.ált. nyt. számhoz 

 

2021. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 

 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 107/B.§ (1) bekezdésében 

meghatározott, az állomány tiszti állománykategóriába tartozó tagja számára fokozati 

vizsgáztatásához. 

 

18. HADTÖRTÉNETI SZAKMACSOPORT 

 

18.1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény 

18.2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

18.3. A kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

18.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 

18.5. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 

18.6. A muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 

27.) Korm. rendelet 

18.7. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. 

(X. 4.) NKÖM rendelet 

18.8. A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM 

rendelet 

18.9. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 

11.) Korm. rendelet 

18.10. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) 

NEFMI rendelet 

18.11. A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, 

valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 
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18.12. Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, 

az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt 

feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 

18.13. A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak 

revíziójáról és selejtezéséről szóló 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet 

18.14. A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével 

összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 
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