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-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

-A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

-A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 

 

-A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXVII. törvény, 

-A munka törvénykönyvérő 2012. évi I. törvény, 

-A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 

-Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, 

 

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

-Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 

- A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrend- 

szerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést 

folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) 

Korm.rendelet 

-A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló 

képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet 

-Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

-A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

-A nemzetgazdasági miniszter 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelete az államháztartásban felmerülő 

egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról, 

 

- A nemzetgazdasági miniszter 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, 

 

- A nemzetgazdasági miniszter 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási 

keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének 

részletes szabályairól, 

 
- A nemzetgazdasági miniszter 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai 

programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a 

szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról, 

 

- A nemzetgazdasági miniszter 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről, 
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- A nemzetgazdasági miniszter 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a 

felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 

 

- A nemzetgazdasági miniszter 16/2014. (IV.4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi program- 

követelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi 

képzés követelményei teljesítésének igazolásáról 

 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 
 

- Szervezeti és működési szabályzat 
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