
 
Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny (a továbbiakban: OKK) a 
2022-ben elfogadott [az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvényt, a hivatalos lapban történő közzététellel 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 533/2022. (XII. 19.) Korm. 
rendeletet, valamint az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
44/2022. (XII. 19.) BM rendeletet érintő] jogszabály-módosítások értelmében 2023. január l-
jével megszűnt. 

 
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 

megszűnésére tekintettel a korábban e hivatalos lapban megjelent dokumentumok 
elérhetőségei 2023. január 1-jétől 

 
A Magyar Közlöny 209. számában megjelent jogszabály-módosítások1 értelmében 2023. január 1-től 
megszűnik a Magyar Közlöny-és Lapkiadó Kft. gondozásában megjelenő OKK. 
 
A jogszabályok és közjogi szabályozó eszközök kivételével a korábban az OKK-ben közzétett 
dokumentumok elérhetőségeiről a következő táblázat nyújt tájékoztatást.  
 
Az Oktatási és Kulturális 

Közlönyben megjelent 
dokumentum 

Jogszabály 2023. január 1-jétől a 
közzététel helye: 

az örökbefogadást elősegítő és az 
örökbefogadás utánkövetését végző 
közhasznú szervezetek működési 

engedélyének kiadása, visszavonása, 
a szolgáltatás nyújtásától történő 
eltiltás, valamint a szolgáltatás 

végzésének felfüggesztése 

1997. évi XXXI. törvény 

69/C. § (5) bekezdés, 

69/H. § (5) bekezdés 

Hivatalos Értesítő 

(eddig is és ezután is elérhető 
továbbá: ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja) 

a felsőoktatási intézménybe történő 
felvételhez figyelembe vehető a 
felvételi pontszámítás alapjául 

szolgáló tantárgyak és az érettségi 
vizsgatárgyak köre, azon alapszakok 

és osztatlan mesterképzések köre, 
amelyek esetében gyakorlati vizsga 

szervezhető 

2011. évi CCIV. törvény 

40. § (3) bekezdés 
Hivatalos Értesítő 

a felsőoktatási intézmények által 
folytatott szakos képzésen igénybe 

vehető magyar állami (rész) 
ösztöndíj 

2011. évi CCIV. törvény 

46. § (4) bekezdés 
Hivatalos Értesítő 

 
1 Az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi 
LIX. törvényben, a hivatalos lapban történő közzététellel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 533/2022. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 44/2022 (XII. 19.) BM rendeletben foglaltak módosításokra tekintettel. 



a nyelvvizsga-bizonyítvány 
visszavonása és megsemmisítése 

tárgyában hozott végleges határozat 

2011. évi CCIV. törvény 

107/A. § (4) bekezdés 

Hivatalos Értesítő 

(eddig és ezután is elérhető 
továbbá: Oktatási Hivatal 

honlapja) 

a pedagógust és a szakképző 
intézmény oktatóit a beiratkozási díj 

megfizetése alól mentesítő 
könyvtárak jegyzéke 

6/2001. (I. 17.) Korm. 
rendelet 

2. § (2) bekezdés 

a köznevelésért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság (a továbbiakban: MAB) 

tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb 

adatai, MAB működésével, 
szervezetével kapcsolatos szabályok  

19/2012. (II. 22.) Korm. 
rendelet 

4. § (4) bekezdés 

5. § (4) bekezdés 

MAB honlapja 

Felsőoktatási Tervezési Testület 
elnökének neve, tagjainak névsora 

19/2012. (II. 22.) Korm. 
rendelet 

16. § (4) bekezdés 

eddig és ezután is elérhető: 
Magyar Közlöny és a 

felsőoktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium 

honlapja 

Duális Képzési Tanács elnökének 
neve, tagjainak névsora 

19/2012. (II. 22.) Korm. 
rendelet 

18/B. § (4) bekezdés 

eddig és ezután is elérhető: 

Magyar Közlöny, 

a tudománypolitika 
koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja, 

a felsőoktatásért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 
18/D. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott szakmai, illetve 
minősítési követelményrendszere 

19/2012. (II. 22.) Korm. 
rendelet 

18/D. § (2) bekezdés 

eddig és ezután is elérhető: 

a tudománypolitika 
koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja, 



a felsőoktatásért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja 

a MAB elnökének neve, tagjainak 
névsora 

19/2012. (II. 22.) Korm. 
rendelet 

21. § (1) bekezdés 

eddig és ezután is elérhető: 

Magyar Közlöny, 

a felsőoktatásért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja 

érettségi vizsgatárgyak 

423/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 

6. § (2) bek. b) pont 

a felsőoktatásért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium honlapja 

a miniszter által meghirdetett 
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

pályázati felhívása 

52/2013. (II. 25.) Korm. 
rendelet 

7. § (5) bekezdés 

Klebelsberg Központ honlapja 

a lebonyolítandó minősítő vizsgák és 
a minősítési eljárások száma, a 

minősítő vizsgák és a minősítési 
eljárások szervezésének központi 

szabályai, a minősítési tervbe történő 
felvétel különös feltételei 

326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 

10. § (1) bekezdés 

Oktatási Hivatal honlapja 

a megsemmisült oklevél, 
oklevélmelléklet adatai (az 

intézmény neve, a 
formanyomtatvány cikkszáma és 

sorszáma, oklevél, oklevélmelléklet 
sorszáma) 

87/2015. (IV. 9.) Korm. 
rendelet 

48. § (8) bekezdés 

Oktatási Hivatal honlapja 

munkakör betöltésére irányuló 
pályázat  

395/2015. (XII. 12.) Korm. 
rendelet 

3. § (1) és (2) bekezdés 

Közszolgállás Portál  

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu 

 

A jogszabályok a Magyar Közlönyben, a közjogi szabályozó eszközök a Hivatalos Értesítőben 
tekinthetők meg (www.magyarkozlony.hu). 
 

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/


Az OKK. 2022. december 31. napjáig megjelent számai továbbra is megtekinthetők a 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/8dc743a371025072079f857560b08c4406036b2f/megtekint
es oldalon. 
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