Gyermekvédelmi intézmény
Alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
Nemzetközi egyezmények
A Gyermek Jogairól szóló Nyilatkozat (Genf, 1924.)
ENSZ Alapokmány (San Francisco, 1945. kihirdetve: 1956. évi I. tv.)
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (New York 1948.)
ENSZ Közgyűlés Gyermek jogairól szóló Nyilatkozat (1959. november 20.) november
20. A gyermekek jogainak világnapja.
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 23. és 24. cikk (New York,
1966. kihirdetve: 1976. évi 8. tvr.)
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 10. cikk
(New York, 1966. kihirdetve 1976. évi 9. tvr.)
ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény (New York 1989. kihirdetve: 1991. évi
LXIV. tv.)
Európai Uniós szabályozás
A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről
szóló, 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározat,
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a
gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása
és a
gyermekpornográfia elleni küzdelemről.
Hazai jogalkotás
Alaptörvény XVI. cikk
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.)
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.),
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet (Gyár.)
2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról
277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
369/2013 (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,
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
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (Ar.),
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet).
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet;
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok
meghatározásáról szóló 30/2015. (VII. 7.) OGY határozat;
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY
határozat.
32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak
védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
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

