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A KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT ALAPTEVÉKENYSÉGÉT 

MEGHATÁROZÓ ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYOK 

 

 Magyarország Alaptörvénye  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 

RENDELETE (GDPR)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 (általános adatvédelmi rendelet)  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról   

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

 2000 évi C. törvény a számvitelről 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  

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

információszabadságról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-

biztosításról 

 134/2016. (VI.10) Korm. rendelet az állami köznevelési feladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
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 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról  

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről  

 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet az államháztartás számviteléről  

 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

 88/2019. (IV.23.) korm.rendelet a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, 

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről 

 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szerveknél 

foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről 

 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a 

központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló 

egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és 

azok ellentételezésének rendjéről 

 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál 

kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 13/2017. (368VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

 MSZE 24203-2 és 24203-3 szabvány 
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