
 

 C 9024 Győr, Nádor tér 4. 

E info@gyoriszc.hu 

W www.gyoriszc.hu 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                    Élj a lehetőséggel! 

A szakképzést új rendszerét érintő jogszabályok (2020/2021-es tanévtől) 

▪ 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

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

▪ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

▪ 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

▪ 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

▪ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről * - amennyiben ezen jogszabály 
irányadórendelkezéseit kell alkalmazni 

▪ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
amennyiben ezen jogszabály irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni 

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

▪ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról - amennyiben ezen jogszabály irányadó 
rendelkezéseit kell alkalmazni 

▪ 2007. évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

▪ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

▪ 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

▪ 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 

▪ 2000. évi C. törvény a számvitelről 

▪ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 14/2019.(VI.12.) ITM rendelet 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági 
események kötelező elszámolási módjáról 

▪ 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

▪ 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
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▪ 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről 

▪ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

▪ 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 

▪ 2004. évi I. törvény a sportról 

▪ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

▪ 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérő 

▪ 2018. évi LXXXIX. Törvény az oktatási nyilvántartásról 

▪ 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről 

▪ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

▪ 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 

▪ 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról 

▪ 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről 

▪ 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról  

▪ 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

▪ 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok 

 Magyarországon történő honosításáról 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről 
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▪ 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 

▪ 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről  

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

▪ 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 
évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 
közreműködők kijelöléséről  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról  

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

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásairól 

30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott 
bírság befizetésének rendjéről 

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés 
megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a 
negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedésekről 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27. napján kiadott 2016/679 Rendelete 
(GDPR) 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 (általános adatvédelmi Rendelet) 

▪ Képzési és kimeneti követelmények (KKK), Programtantervek (PTT) 

Az oktatásért felelős miniszteri rendelet a tanév rendjéről 

Az alábbi jogszabályok hatályukat vesztették az új rendszer bevezetésével és csak kifutó 
jelleggel vagy az átmeneti szabályok figyelembevételével értelmezhetők: 

▪ 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

▪ 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról 
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▪ 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési 
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési 
normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 

▪ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

▪ Országos Képzési Jegyzékek 

▪ 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók 
juttatásairól 

▪ Szakmai és vizsgakövetelmények 

▪ Szakképzési Kerettantervek 
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