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az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet,
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
szóló 15/2015 (III.15.) EMMI rendelet,
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. ((XII. 30.) Korm. rendelet,
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,
az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga
helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII.
17.) BM rendelet,


I. Munkajoghoz kapcsolódó jogszabályok














a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet,
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet,
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény,
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet,
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

II. Gazdasági jellegű jogszabályok




számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet,











a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.
(XII. 7.) PM rendelet,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvény,
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.

III. Tankönyvellátáshoz kapcsolódó jogszabályok






a nemzeti tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény,
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet,
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet,
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
szóló 501/2013 (XII.29.) Korm. rendelet.

IV. További jogszabályok










a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet,
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII.29.) Korm. rendelet,
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény.

