
A Gyulai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök   

  

Magyarország Alaptörvénye  

1990 évi XCIII. törvény az illetékekről   

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról   

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról   

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

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól   

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről   

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról   

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről   

2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről   

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról   

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról   

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről   

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról  

2019. évi LXXX. törvény  a szakképzésről  

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 résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről   

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról   

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról   

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

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről   



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

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

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

vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról   

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

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

intézmények névhasználatáról   

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés  

feltételeiről   

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

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi 

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről   

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

elismerésekről   

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról   

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről   

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések 

és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól   

  

Valamint:   

- a Magyarország aktuális évi központi költségvetését meghatározó törvény,   

- az aktuális tanév rendjét meghatározó EMMI rendelet.   

  


