
Veszprémi Szakképzési Centrumra működésére vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

 
- 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, 

 

 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=56_2013_XII_4_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=58_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=58_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=58_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=58_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=58_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=59_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=59_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=59_2013_XII_13_NGM_rendelet.docx


- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2102 IRÁNYELVE (2016. október 26.) 

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 

honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről  

 

- 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 

 
 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 

 
- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

 
- 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről  

 
 

- 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről  

 
 

- 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 

közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó 

részletes szabályokról  

 

- 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 

közzétételi mintákról  

 
 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
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