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Törvények 

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 szóló 1995. évi LXVI. törvény 

 
Kormányrendeletek 
 a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 

a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet  
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 

 
További jogszabályok 

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 módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet  
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