Az intézet működésére vonatkozó jogszabályok
- A gyermekvédelmi feladatai vonatkozásában:
1978.évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
- 2012. évi C törvény . a Büntető Törvénykönyvről
-1998. évi XIX tv. a büntetőeljárásról,
-1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 1/2015. (1.14.) EMMI rendelet a javítóintézetek rendtartásáról
- 2013. évi V. törvény negyedik könyv - családjog –
-1998. évi LXXXIV. Tv. a családok támogatásáról,
- 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról
-1991. évi LXIV. törvény a gyermekjogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény
kihirdetéséről
-1993.évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 2011. évi CCVI. Tv. a lelkiismereti és vallásszabadságjogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról,
-2001. évi LXIV. törvény címe csak: a kulturális örökség védelméről
-az 1992.évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, (továbbiakban ÁHT.)
- 2000. évi C. tv. A számvitelről

Aktuális költségvetési törvények
- az 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,
- 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság
ról,
-1992.évi XXXIII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról

-az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
-1996. évi XXXI. törvény., a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó
ságokról,
-1993.évi LXXVIII. Tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésük
re vonatkozó egyes szabályokról
-11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefoly
tatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíró
ságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
- 42/1996. (XI.29.) NM. rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidege
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Tv. végrehajtásá
ról,
- 4/2013 (5.11) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
- 368/2011. (XII.31.) korm.r. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról,
-370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről.
- 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
- 62/2011. (VI.30.) VM. rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forga
lomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
- 28/2011 .(IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

