
Jogszabályok: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

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

rendjéről 

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

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletet a szakképzési kerettantervekről 

 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 A 100/1997. (VI.13.) sz. korm. rendeletet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 

 A 40/2002. (V. 24.) OM rendeletet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

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

információszabadságról 

 Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyigazgatásról 

 Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 

 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017-es tanév rendjéről 
 


