Módosult a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16
kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak
szerint:

Eredeti szövegrész
(a felhívásban előforduló helyeken)

Módosított szövegrész

1.2 A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész

A

Felhívás

meghirdetésekor

a

Módosított szövegrész

támogatásra

A

Felhívás

meghirdetésekor

a

támogatásra

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 867

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 754 879 517

325 082 Ft.

Ft.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
„Jó kis hely” létrehozásához szükséges
infrastruktúra kialakítása, 1000 fő lélekszám
alatti települések esetén:

Módosított szövegrész
„Jó
kis
hely”
létrehozásához
szükséges
infrastruktúra kialakítása, 1000 fő lélekszám alatti
települések esetén:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az
alábbi,
számszerűsített
műszaki-szakmai
eredményt szükséges elérni:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi,
számszerűsített
műszaki-szakmai
eredményt
szükséges elérni:

Megvalósítandó
Projektben kialakított
műszaki-szakmai
szolgáltatás
eredmény
közösségi tere
megnevezése

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Az
eredmény A projekt segítségével
leírása
a településen létrejött
közösségi terek

Az
leírása

Az
eredmény 1 közösségi tér
számszerűsíthető
célértéke
Igazolás módja

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

épület
átadása

(műszaki)

A gyermekeket sújtó
nélkülözés
elleni
programok
szolgáltatásait
igénybevevő
rendszeres
gyerekvédelmi
kedvezményben
részesülő gyermekek

Az
eredmény A
programokban
leírása
regisztrált
módon
résztvevő, rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő gyerekek
Az
eredmény a támogatási kérelem
számszerűsíthető benyújtásakor
célértéke
rendszeres
gyerekvédelmi
kedvezményben
részesülő gyermekek
létszámának 50%-a,
főben meghatározva
Igazolás módja

jegyzői határozat a
projekt
fizikai
befejezésekor

Projektben
kialakított
szolgáltatás
közösségi tere

eredmény A
projekt
segítségével
a
településen létrejött
közösségi terek

Az
eredmény 1 közösségi tér
számszerűsíthető
célértéke
Igazolás módja

épület
(műszaki)
átadása

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A projekt megvalósítása során legalább az alábbi A projekt megvalósítása során legalább az alábbi
mérföldköveket szükséges (kötelező) tervezni, az mérföldköveket szükséges (kötelező) tervezni, az egyes
egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
következők:
1. mérföldkő:
Közbeszerzés-köteles
tevékenység
esetén
az
eljárás
megindítása,
egyéb
esetben
a
beszerzések megindítása a támogatási
szerződésben rögzített projekt kezdését
követő 9 hónapon belül.
2. mérföldkő: Legkésőbb a projekt fizikai
befejezéséig használatba veszik a
fejlesztéssel érintett foglalkozásoknak
helyet adó épületet, közösségi teret,
helyiségeket / kialakításra kerülnek a
szolgáltatásokhoz
szükséges
infrastrukturális feltételek; és az összes
elszámolható költség legalább 85%-ról
kifizetési igényt nyújtott be.
Közbeszerzés köteles beszerzés esetén a
Kedvezményezett köteles a beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben, építési,
felújítási esetében 10%-onként biztosítani a
szállító részére a részteljesítés és részszámlák
benyújtásának lehetőségét, úgy hogy az egyes
teljesítések és a részszámlák kibocsátásának
ütemezése összhangban legyen a tényleges
teljesítéssel és a szállítói szerződés fizetési
ütemezésével.

1. mérföldkő: Közbeszerzés-köteles tevékenység
esetén az eljárás megindítása, egyéb esetben a
beszerzések
megindítása
a
támogatási
szerződésben rögzített projekt kezdését követő 9
hónapon belül.
2. mérföldkő: Legkésőbb a projekt fizikai
befejezéséig használatba veszik a fejlesztéssel
érintett foglalkozásoknak helyet adó épületet,
közösségi teret, helyiségeket / kialakításra
kerülnek
a
szolgáltatásokhoz
szükséges
infrastrukturális feltételek.
A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük,
vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a
támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés
felbontását kezdeményezni, ha
a) a támogatási szerződés megkötésétől számított
tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem
kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik
féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési
munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át
elérő
mértékben
esetleges
közbeszerzési
kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg,
vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti
meg, vagy

b) a támogatási szerződés megkötésétől számított
tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a
kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem
kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a
megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását
nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem
menti ki.
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A kedvezményezett a projekt végrehajtása során Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó
tekintetében
esetlegesen
fennálló
az építési beruházások, valamint az építési beszerzések
közbeszerzési
kötelezettségre.
A
kedvezményezett
a
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
projekt végrehajtása során az építési beruházások,
szolgáltatások
közbeszerzésének
részletes
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
rendelet,
a
projekt
megvalósításának szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, projekt
megvalósításának
időpontjában
hatályos
illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó
továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.)
vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint

eljárni. Az irányadó jogszabályban meghatározott
kötelezettségek megállapítása és betartása a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett
feladata. Kérjük továbbá figyelembe venni az
ÁÚF 9. fejezetében foglaltakat.
3.5.1. A projekt megkezdése
Eredeti szövegrész
A
támogatott
projekt
megkezdettségére
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1.
pontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást
folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint
eljárni.

köteles eljárni. Az irányadó jogszabályban meghatározott
kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes
tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.
Módosított szövegrész
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja
tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat
le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A projekt fizikai befejezésére a projekt A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését,
megkezdését, vagy amennyiben a projekt vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés
támogatási szerződés hatályba lépéséig nem hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási
kezdődött meg, a támogatási szerződésben szerződésben rögzített projekt kezdését követően
rögzített projekt kezdését követően legfeljebb 24 legfeljebb 39 hónap áll rendelkezésre, de a fizikai
hónap áll rendelkezésre.
befejezés nem lehet későbbi, mint 2023. augusztus 31.
A
támogatott
tevékenységtípusok
fizikai
teljesítettségére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF 8. fejezetének 6.2. alpontja
tartalmazza.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának
6.2. alpontja tartalmazza.
A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a
végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon
szerződések
esetében,
ahol a projekt fizikai
befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a
kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti
határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII.
törvény
hatálybalépését
(2020.VI.18)
követően
megállapított
határidőkre
a
hosszabbítás
nem
vonatkozik.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Támogatás abban az esetben folyósítható, Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben
amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. fejezetében ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a
foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt
projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett
szempontjából ennek megfelelően rendezett

tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő
igazolja legkésőbb a támogatási szerződés
megkötéséig kibocsátásáig.
3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.)
Korm.
rendelet
88.
§-a
alapján
a
kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az
indikátor célértéket a támogatási szerződésben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az
indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki,
szakmai tartalom részét képezi, a támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban
szereplő
tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c)
alpontjában
részletezett
szabályozást
alkalmazzuk.

tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja
legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig.
Módosított szövegrész
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett
jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor
egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom
részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő
tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában
részletezett szabályozást alkalmazzuk.

3.9. Biztosítékok köre
Eredeti szövegrész
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF 6. fejezete
tartalmazza.

Módosított szövegrész
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes
szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Eredeti szövegrész
Lásd az ÁÚF 2. fejezetét képező „Kizáró okok
listája” c. részben.

Módosított szövegrész
Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.

5.4 Előleg igénylése
Eredeti szövegrész
Szállítói előleg
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő közszféra szervezet a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában
foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe
vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható
összege 50 %-ának teljesítését követően
haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha
a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak

Módosított szövegrész
Szállítói előleg
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást
igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg
igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható
összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul
el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a
Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 15 hónapon belül, valamint ha a
benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így
különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a

első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon
belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés
vagy más körülmény – így különösen helyszíni
ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem
rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó
beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződésben
köteles biztosítani a szállító részére a szerződés tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
2018. szeptember 8-át követően megindítandó
közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre
irányuló eljárások esetében:
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
beszerzés eredményeként kötött szerződésben
köteles biztosítani a szállító részére a szerződés
– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénybevételének lehetőségét.

támogatás
bizonyítja.

nem

rendeltetésszerű

felhasználását

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói
finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a
közbeszerzési
eljárás
eredményeként
megkötött
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
2018. szeptember 8-át követően megindítandó
közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló
eljárások esetében:
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra
szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli –
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.
2018.szeptember
8-ig
megindított
közbeszerzési
eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt
kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns
rendelkezés tartalma határozza meg.
A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében. A
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII.
törvény
hatálybalépését
(2020.VI.18)
követően
megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik
1

2018. szeptember 8-ig megindított közbeszerzési
eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások
esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában
írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint
releváns rendelkezés tartalma határozza meg.
8. A felhívás szakmai mellékletei
Eredeti szövegrész
Kormányrendeletek,
kormányhatározatok,
országgyűlési határozatok
1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és
Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegít
Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021
105/2015.
(IV.
23.)
Korm.
rendelet
a
kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről
1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti

Módosított szövegrész
Kormányrendeletek,
kormányhatározatok,
országgyűlési határozatok
1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak
Társadalmi Egyenlőségét Elősegít Nemzeti Stratégia Irányok és Célok 2010-2021
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett
települések
besorolásáról
és
a
besorolás
feltételrendszeréről
1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti
Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a
végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról

Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és
a
végrehajtásához
szükséges
középtávú
feladatokról
1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról
1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat a Magyar nemzeti
társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a
2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési
tervéről

1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat a Magyar
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.
végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervéről

18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható
Fejlődés Keretstratégiáról

18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti
Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett
járások besorolásáról,

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának rendjéről

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

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékéről

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból
megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és
nyilvántartásáról

290/2014.
(XI.
26.)
Korm.
rendelet
kedvezményezett járások besorolásáról,

88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági
Stratégiáról

a

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények
és
hálózatok
hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból
megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról
és nyilvántartásáról
88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti
Ifjúsági Stratégiáról
Miniszteri rendeletek, utasítások
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
15/1998. (IV. 30.)
gondoskodást
gyermekvédelmi
személyek szakmai
feltételeiről

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató
szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről

NM rendelet a személyes
nyújtó
gyermekjóléti,
intézmények,
valamint
feladatairól és működésük

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet a területi
felzárkózási
koordinációs
központi
és
felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző

Miniszteri rendeletek, utasítások
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök
biztonságosságáról
40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet a gyermekek
esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

Közösségi jogszabályok
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU (2013.
december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és
az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013.
december 17-i 1303/2013/EU RENDELETE az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések

központok irányításáról, feladatairól
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri
eszközök biztonságosságáról
Közösségi jogszabályok
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU
(2013. december 17.) rendelete az Európai
Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről.

megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról és az
1083/2006/EK
tanácsi
rendelet
hatályon
kívül
helyezéséről
A természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(általános adatvédelmi rendelet - GDPR)

