
A szervezet alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: 
 

• Magyarország Alaptörvénye, 
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, 
• a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 
• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, 
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
• a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 
• a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 
• az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, 
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
• az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény, 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, 

• a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény, 

• a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, 

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

• a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. 
rendelet, 

• a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) 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 állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet, 

• a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet, 

• a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet, 

• az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet. 


