
A Váci Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok: 

 

 Magyarország Alaptörvénye  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról  

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

törvényi rendelkezések megállapításáról  

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

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  

2000. évi C. törvény a számvitelről  

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

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekbe134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 



1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai 

szabályairól 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

MSZE 24203-2 és 24203-3 szabvány 

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

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

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

  


