
A Klebelsberg Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 

 

I. Jogszabályok: 

 

 

1. Törvények (EU rendelet): 

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvények 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

 

az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény 

 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 

 

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

törvény 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 

 

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

törvény  

 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény  

 

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

 

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

 

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  
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a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

 

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 

2018. évi LXXV. törvény 

 

 

2. Korm. rendeletek: 

 

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

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

 

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 

 

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

rendelet  

 

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

 

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

 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 

 

az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 

 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 

 

az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 

 

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint 

a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

 

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének 

rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 

 

a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

 

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az 

információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus 

információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 

 

az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események 

kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának 

szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 

 

az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről szóló 214/2020. (V. 18.) 

Korm. rendelet 
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az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 

az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és 

bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 

 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

 

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, 

valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 

20.) 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 szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 

 

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket 

és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 

 

a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők 

teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

 

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, 

továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

 

 

3. Miniszteri rendeletek: 

 

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

 

a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 

 

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés 

alá eső személyek meghatározásáról szóló 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet 

 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben 

meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek 

képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 

 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs 

eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra 

vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 

 

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 

követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet 



 

az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki 

követelményeiről szóló 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet 

 

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a 

költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 

kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 

 

a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

 

 

 

II. Közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 

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

utasítás  

 

az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany 

János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól szóló 4/2018. (I. 31.) 

EMMI utasítás 

 

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM 

utasítás 

 

 

 

 

 


