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A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

Törvények  

Magyarország Alaptörvénye  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény  

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 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 köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény  

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

törvény  
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A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvény  

 

Rendeletek 

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 köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) 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 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet 

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

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

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 

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
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A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 

 

 

 

Egyéb jogszabályok, szabályozók 

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 

határozat 

A Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) 

EMMI utasítás  


