
A Szekszárdi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó 

legfontosabb jogszabályok (a kihirdetés évének sorrendjében):  

 

I. Törvények  
 

Magyarország Alaptörvénye  

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról  

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  

2000. évi C. törvény a számvitelről  

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról  

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

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről  

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról  

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről  

 

II. Kormányrendeletek  
 

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

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  

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

beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 2  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről  

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról  

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről  

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  

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  

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

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

4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről  

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

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről  



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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről  

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről  

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

részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról  

87/2019. (IV.23) Korm.rendelet a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai 

adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról  

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 3  

 

III. További rendeletek  
 

a köznevelésért felelős miniszter rendelete a mindenkori tanév rendjéről (jelenleg: 22/2022. 

(VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

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

26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről  

15/2021. (III. 31.) AM rendelet az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról  

19/2021. (V. 5.) AM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 


