
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
hatályos és teljes szövege 

 
 
Az intézmény működését meghatározó jogszabályok felsorolása: 
 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról, 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 
 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről, 
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 
 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, 
 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról, 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről, 
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló, 
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet, 
 a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet, 
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 

törvény, 
 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 
 a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 

30.) EMMI rendelet. 
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