Esztergomi Tankerületi Központ
Esztergomi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó általános jogszabályok:
I.
Törvények
Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról,
2018 évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
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2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint
egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
II.
Kormányrendeletek
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási
rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekbe 134/2016. (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
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
39/2010. II. 26. Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási
kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok
ellentételezésének rendjéről
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
252/2016 (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
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88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról,
valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes
személyügyi kérdésekről
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
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról
III.
EMMI rendeletek, utasítások
26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről
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
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
IV.
Egyéb rendeletek
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól
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