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a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015.(IV.9.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. XI. 21.)
EMMI rendelet
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet
a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről
szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet
a közokiratról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény
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az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való
foglalkoztatás egyes kérdéseiről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről

