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Felnőttképzési tárgyú jogszabályok: 

 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

 56/2013. (XII. 4.) 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 

 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, 

valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes 

szabályairól 

 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények 

nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség 

megszerzésének igazolásáról 

 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői 

tevékenység folytatásának részletes szabályairól 

 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba 

vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei 

teljesítésének igazolásáról 

 

Munkaügyi tárgyú jogszabályok 

 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, 

A Siófoki Szakképzési Centrumra vonatkozó fontosabb jogszabályok:
§ 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 2011. évi CLXXXVII. törvény,

 a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

 15/2015. (III.13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

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

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

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

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

alkalmazásáról

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

 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai

követelménymoduljairól

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

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos

szakmai  szakértői  és  az  Országos  szakmai  vizsgaelnöki  névjegyzékről,  valamint  a  szakértői

tevékenységről

 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
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 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, 

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 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, 

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

a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

 

Gazdasági feladatokra vonatkozó jogaszályok 

 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, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

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

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény, 

 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 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, 

 

Tankönyvellátásra vonatkozó 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, 

 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXV törvény a tankönyvpiac 

rendjéről, 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, 

 a családok támogatásáról szóló 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 

 

Egyéb jogszabályok: 

 

 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, 

továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól  
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 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 

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

 Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. Korm. rendelet 

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

 Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló 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 + 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete az iskolák 

irattári terve 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről 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 
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A Szegedi Szakképzési Centrum belső szabályzatai: 

 Általános Ügyrend, 

 A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás 

eljárásrendje, 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, 

 Belső ellenőrzési kézikönyv, 

 Beszámolási rendszer szabályozása, 

 Beszerzési szabályzat, 

 Bizonylati szabályzat, 

 Ellenőrzési nyomvonalak, 

 Eszközök és források értékelésének szabályzata, 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 

 Gazdálkodási ügyrend, 

 Gépjármű üzemeltetési szabályzat, 

 Illetményelőleg felvételének szabályzata, 

 Integrált kockázatkezelés eljárásrendje, 

 Iratkezelési szabályzat, 

 Kiküldetési szabályzat, 

 Közbeszerzési szabályzat, 

 Központi közalkalmazotti szabályzat, 

 Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 

 Önköltségszámítási szabályzat, 

 Pedagógusok munkavégzésének értékelésére vonatkozó szabályok, 

 Pénz és értékkezelési szabályzat, 

 Reprezentációs szabályzat, 

 Sajtókapcsolati és kommunikációs szabályzat, 

 Számlarend, 

 Számviteli politika, 

 Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, 

 Szervezeti és működési szabályzat, 

 Térítési- és tandíj szabályzat, 

 Vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályok, 

 Vezetékes és mobiltelefonok, egyéb mobil kommunikációs eszközök használatára 

vonatkozó szabályzat 


