Szociális intézmény
Alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
Alaptörvény XIX. cikk
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)
2013. évi V. tv. a Polgári törvényről,
1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról,
2011. évi CXLIII. törvény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó
bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről,
2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény
és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről- CRPD,
1997. évi CLIV. tv az Egészségügyről,
2011. évi CXII. törvény
információszabadságról,

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR
rendelet)
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról,
369/2013 (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról,
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatáról,
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
(közgyógyellátás),
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról,
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről,
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: SzCsM
rendelet),

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról,
9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
25/2017 (X.18) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről,
36/2007. (XII. 22) SZMM. rend. a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának szabályozása,
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról,
60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az
ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól,
7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes
szabályokról
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről,
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről
6/2020 (VII. 1. ) SZGYF szabályzata “A panaszok és közérdekű bejelentések
elintézésének rendjéről”
21/2019. (XII.30.) SZGYF szabályzata a szociális és gyermekvédelmi intézményekben
bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a jelentés
rendjéről
Pénzügyi és gazdálkodási jogszabályok
2011. CXCV. törvény államháztartásról,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
2000. évi C. törvény a Számvitelről,
2003. évi XCII. törvény az adózásról,
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről,
4/2013 (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről,
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.
Munka és tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról,
2011. évi XLI. törvény, a nemdohányzók védelméről,
61/1999 (XII.1.) EüM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről,

2000. évi XXV. törvény, a kémiai biztonságról,
33/1998 (VI.24.) NM rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról,
30/1996. (XII. 06.) BM rendelet a Tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

