
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: 
 
 

 Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 Ákr.: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 Panasz tv.: a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 

törvény 
 Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 Áv.tv.: az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
 Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  
 Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  
 Info.tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 
 Kit.: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXXV. törvény 
 Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
 Mt.: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 Szkt.: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

 
 az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet 
 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 
 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

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

 az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 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 szóló 
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 

 a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet 
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 

 162/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a 
kormányzati kommunikációs beszerzésekről 

 
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 
 


