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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet II. 1. pontja szerinti adatok:
„A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök”


Magyarország Alaptörvénye



a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény



Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény



Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény



Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény



az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény



az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet



a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény



az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény



Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (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)



a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény



a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény



a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény



a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény



a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet



a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet



a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.)
Korm. rendelet



az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet



az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet



a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint
a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet



a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet



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



a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet



a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet



a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.
24.) SzCsM rendelet
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