A középfokú oktatás jogszabályi környezete (a főbb jogszabályok felsorolása)
Sorszám

Jogszabály száma

Jogszabály címe

hivatkozás

Törvények
1.
2.
3.
4.

2011. évi CXC. Törvény
2015. évi CXLIII. törvény
2013. évi CLXV. törvény
2013. évi V. törvény

5.
6.
7.
8.

2012. évi LXXXVI. törvény
2012. évi I. törvény
2011. évi CXCVI. törvény
2011. évi CXCV. törvény

9.
10.

2011. évi CLV. törvény
2011. évi CXCIV. törvény

11.
12.
13.

2011. évi CXII. törvény
2007. évi CLII. törvény
2007. évi CVI. törvény

14.
15.

2003. évi CXXV. törvény
2000. évi C. törvény

16.

1996. évi XXXI. törvény

17.
18.
19.
20.
21.
22.

1995. évi LXVI. törvény
1995. évi CXVII. törvény
1993. évi XCIII. törvény
1992. évi XXXIII. törvény
2011. évi CLXXXVII. törvény
2013. évi LXXVII. törvény

A nemzeti köznevelésről
a közbeszerzésekről
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
a Polgári Törvénykönyvről
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról
a Munka Törvénykönyvéről
a nemzeti vagyonról
az államháztartásról
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
Magyarország gazdasági stabilitásáról
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
az állami vagyonról
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
a számvitelről
a tűzvédelemmel összefüggő feladatainak végrehajtására a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról
a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
a személyi jövedelemadóról
a munkavédelemről
a közalkalmazottak jogállásáról
a szakképzésről
a felnőttképzésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300165.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200086.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100196.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100155.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700152.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700106.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300125.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300077.TV
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Kormányrendeletek

1.

395/2015. (XII. 12.) Korm.rendelet

2.
3.
4.

320/2015. (X. 30.) Korm.rendelet
250/2014. (X. 2.) Korm.rendelet
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

5.
6.
7.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási
intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500395.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500320.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400250.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300004.KOR

370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
az államháztartás számviteléről
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

39/2010. (II. 26.) Korm.rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000039.KOR

8.
9.

388/2007. (XII. 23.) Korm.rendelet
254/2007. (X. 4.) Korm.rendelet

10.

335/2005. (XII. 29.) Korm.rendelet

11.

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

12.

437/2015. (XII.28.) Korm.rendelet

a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő
közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
az állami vagyonnal való gazdálkodásról
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
költségtérítéséről

13.
14.
15.

60/1992. (IV. 1.) Korm.rendelet
451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet
315/2013. (VIII. 28.) Korm.rendelet

16.

280/2011. (XII. 20.) Korm.rendelet

17.
18.

150/2012. (VII. 6.) Korm.rendelet
319/2014. (XII. 13.) Korm.rendelet

19.

393/2013. (XI. 12.) Korm.rendelet

20.

217/2012. (VIII. 9.) Korm.rendelet

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és
halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának
igazolás nélkül elszámolható mértékéről
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati
képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel
számításáról
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges
engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a
felnőttképzést folytató intézmények
az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól

21.

123/2007. (V. 31.) Korm.rendelet

a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100370.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100368.KOR

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112843.161734
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500335.KOR

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500305.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500437.KOR

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200060.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600451.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300315.kor

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100280.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200150.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400319.kor

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300393.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200217.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700123.kor
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54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
30/1996. (XII. 06.) BM rendelet

BM rendeletek
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
tűzvédelmi szabályzat készítéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400054.BM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600030.bm

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

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800003.BM

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
1700/2012. (XII. 29.) Korm.határozat

EMMI rendeletek
az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600026.EMM
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158046.235003

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

IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

NGM rendeletek
a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint
a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és
működésének részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300058.ngm

2.

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

3.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési
eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről,
befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során
kiszabott bírság befizetésének rendjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300056.ngm
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300068.ngm

