
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ hatáskörét és alaptevékenységét

meghatározó, a tankerületi központra vonatkozó alapvető jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000130.tv

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400053.tv

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény:

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100108.TV

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600130.tv

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800125.tv

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.tv

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700152.tv

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000090.tv
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700150.tv

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.tv

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900122.tv

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700081.tv

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700106.tv

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100368.kor

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600134.kor

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
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326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági 
események kötelező elszámolási módjáról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300038.ngm

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a
kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi 
kérdésekről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900088.KOR

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott 
kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900089.kor

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300004.kor

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100020.EMM&searchUrl

3

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100020.EMM&searchUrl
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300004.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900089.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900088.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300038.ngm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor

