
2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

A) Adat 

megnevezése 

B) Megjegyzés 

1.a A közfeladatot 

ellátó szerv 

feladatát, hatáskörét 

és 

alaptevékenységét 

meghatározó, a 

szervre vonatkozó 

alapvető 

jogszabályok, 

közjogi 

szervezetszabályozó 

eszközök. 

• A1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

• a 2004-ben módosított, és 

• a 2004/2005. tanévben az 1. évfolyammal felmenő rendszerben életbe lépett 

átdolgozása, aminek módosítása 

• a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. 

(XII. 22.) OM rendelet módosításáról szóló 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 

• az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása alapján készült. 

• A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC Törvény, 

• A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX Törvény, 

• A Nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2011 (08.01) EMMI rendelet 

• a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012 (06.04) Kormányrendelet 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

• 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről 

és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

• 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról tette indokolttá. 

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

• ÁHSZ - 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

• ÁHT - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

• ÁVR - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 



 • BKR - 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

• IKR - 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről 

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

információszabadságról 

• Ltv - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

• Szja - 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

• Szvt - 2000. évi C. törvény a számvitelről 

• 38/2013 NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

• 100/1997. (VI.13) Korm rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

• 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

1.b A közfeladatot 

ellátó szerv 

szervezeti és 

működési 

szabályzata vagy 

ügyrendje 

https://867a13ea-48af-4924-

93893f1baefba0ac.usrfiles.com/ugd/867a13_6413361818624dadbc535ff5307bb9a5.

pdf 

(SzMSz) 

1.c Az adatvédelmi 

és adatbiztonsági 

szabályzat hatályos 

és teljes szövege 

https://static.wixstatic.com/ugd/867a13_f0515e201181443db1ecf167b4e963a9.pdf 

(Adatvédelmi Szabályzat) 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.14. 

Archív állomány elérése: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV&lbj0id65ff
https://867a13ea-48af-4924-93893f1baefba0ac.usrfiles.com/ugd/867a13_6413361818624dadbc535ff5307bb9a5.pdf
https://867a13ea-48af-4924-93893f1baefba0ac.usrfiles.com/ugd/867a13_6413361818624dadbc535ff5307bb9a5.pdf
https://867a13ea-48af-4924-93893f1baefba0ac.usrfiles.com/ugd/867a13_6413361818624dadbc535ff5307bb9a5.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/867a13_f0515e201181443db1ecf167b4e963a9.pdf

