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FÜGGELÉK 

1. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló 
jogszabályok 

 
� 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 
� 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
� 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
� 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
� 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 
� 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
� 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
� 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
� 229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
� 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 
szabályairól 

� 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 

� 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
módosításáról 

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

� 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

� Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
� A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
� A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
� 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet) 
� 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 
� 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
� A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI 

rendelet 
� A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM rendelet 
� Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
� A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
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2. Szakmai Alapdokumentum 

 


