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2022. évi ..... törvény 

egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása

1. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Flt.) 39. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap, mely a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos
elkülönített állami pénzalap célja a foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez, a képzési rendszer
fejlesztéséhez kapcsolódó pénzeszközök összevonásával, egységes kezelésével)

„d)  képzési rendszer  fejlesztésének,  valamint a  felnőttképzésről  szóló törvényben meghatározott
feladatok támogatása,”

(2) Az Flt. 39. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alapon belül – a pénzeszközök felhasználásának célja szerint – a következő alaprészeket kell
elkülöníteni:)
„c) a foglalkoztatási és felnőttképzési alaprészt

ca) a  foglalkoztatást  elősegítő  támogatások,  a  nem  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által
nyújtott foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtására, az állami foglalkoztatási szerv
által pályaválasztás elősegítése érdekében szervezett munkaerőpiaci információkat nyújtó
rendezvény  kiadásaira,  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  szervezett  munkaerőpiaci
információkat nyújtó állásbörze kiadásaira, az alaprész terhére nyújtott támogatásokkal
kapcsolatos postaköltség finanszírozására és

cb) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott feladatok finanszírozására;”

2. §

(1) Az Flt. 39/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A  foglalkoztatási  és  felnőttképzési  alaprész  felnőttképzési  célú  felhasználásáért  a
felnőttképzésért  felelős  miniszter  a  felnőttképzésről  szóló  törvényben  meghatározottak  szerint
felelős.”

(2) Az Flt. 39/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12)  A  foglalkoztatási  és  felnőttképzési  alaprész  felnőttképzési  célú  pénzeszközeinek
felhasználásáról a felnőttképzésért felelős miniszter, valamint kezelő szervként a felnőttképzésről
szóló  törvényben  meghatározott  feladatok  tekintetében  a  felnőttképzésért  felelős  miniszter  által
vezetett minisztérium gondoskodik.”

1  



 
3. §

Az Flt. 40. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete felhasználható)
„i) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott feladatok finanszírozására.”

4. §

Az Flt.
a) 39.  §  (2)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „képzési  rendszer  fejlesztéséhez”  szövegrész

helyébe a „képzési rendszer fejlesztéséhez és a felnőttképzéshez” szöveg,
b) 39/A. § (1) bekezdésében a „felhasználása kivételével” szövegrész helyébe a „ ,valamint a

foglalkoztatási  és  felnőttképzési  alaprész  felnőttképzési  célú  felhasználása  kivételével”
szöveg,

c) 39/A. § (10) bekezdésében a „kivételével”  szövegrész helyébe az „és  a foglalkoztatási  és
felnőttképzési alaprész felnőttképzési célú részének kivételével” szöveg,

d) 47. § (1) bekezdésében a „szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat – a foglalkoztatási
és  felnőttképzési  alaprész  felnőttképzési  célú  felhasználásával  kapcsolatos  feladatok
kivételével –” szöveg

lép.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosítása

5. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/C. § (5) 
bekezdésében, valamint 69/H. § (5) bekezdésében a „lapjában és” szövegrész helyébe a „lapjában, 
valamint a” szöveg lép.

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

6. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4) bekezdésébe az „illetőleg” szövegrész
helyébe az „illetve” szöveg lép.

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

7. §

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban:
Elismerési törvény) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E törvény hatálya a XI/B. Fejezetben foglaltak alkalmazása tekintetében kiterjed mindazon
természetes  és  jogi  személyekre,  valamint  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervekre  és
szervezetekre, amelyek szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó
törvényi  és  egyéb  jogszabályi  rendelkezések,  közjogi  szervezetszabályozó  eszközök  (a
továbbiakban együtt: rendelkezések) előkészítésében részt vesznek.”

2  



 
8. §

Az Elismerési törvény A felsőfokú végzettségi szint elismerése című alcíme a következő 14/B. §-sal
egészül ki:

„14/B. §

(1)  Továbbtanulás  esetén  alapfokozat  végzettségi  szintet  tanúsítónak  minősül  az  az  államilag
elismert külföldi oklevél, amelyet az Európai Felsőoktatási Térség (a továbbiakban: Felsőoktatási
Térség) valamely részes államában annak a Felsőoktatási Térséghez való csatlakozását követően
állítottak ki, és amely a Bolognai Nyilatkozat alapján létrejött felsőoktatási fokozatrendszer első
fokozatát tanúsítja.

(2)  Továbbtanulás  esetén  mesterfokozat  végzettségi  szintet  tanúsítónak minősül  az  az  államilag
elismert  külföldi  oklevél,  amelyet  a  Felsőoktatási  Térség  valamely  részes  államában  annak  a
Felsőoktatási Térséghez való csatlakozását követően állítottak ki, és amely a Bolognai Nyilatkozat
alapján létrejött felsőoktatási fokozatrendszer második fokozatát tanúsítja.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti oklevél által tanúsított szakképzettség elismerése a 4. § (2)
bekezdésének hatálya alá tartozik.

(4) Ha a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés hatálya alá tartozó
oklevélhez vezető képzés minőségbiztosítás szempontjából lényegesen különbözik az adott külföldi
felsőoktatási intézmény vagy az adott külföldi ország hasonló okleveleihez vezető képzéseitől és
ezért a kérelmező nem felkészült a további tanulmányokra, a külföldi oklevél továbbtanulás céljából
való figyelembe vételét határozatban megtagadja.”

9. §

Az Elismerési törvény 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egészségügyi szakképesítés elismerése esetében az eljáró hatóság – a kérelmező választása
alapján – előírja, hogy a szakmai vizsga helyett teljes munkaidőben legfeljebb egy évig vagy ezzel
egyenértékű  részmunkaidőben,  akkreditált  egészségügyi  szolgáltatónál,  illetve  akkreditált
gyógyszertárban az egészségügyről szóló törvény szerinti felügyelet melletti, a szakképesítésének
megfelelő tevékenységet folytasson, ha annak révén is biztosítható, hogy a kérelmező a szakma
magyarországi gyakorlásához szükséges szakmai ismeretekkel és nyelvismerettel rendelkezzen.”

10. §

Az Elismerési törvény 18. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. Ha a kérelmező képzése és a
megfelelő  hazai  képesítéshez  vezető  képzés  között  alapvető  különbség  van,  az  eljáró  hatóság
előírhatja, hogy a kérelmező)
„f) az  ápoló,  az  okleveles  kiterjesztett  hatáskörű  ápoló,  az  orvos,  a  fogorvos,  illetve  a

gyógyszerész  szakképzettségként  történő  elismerés  céljából  teljes  munkaidőben  egy  évig
vagy  ezzel  egyenértékű  részmunkaidőben,  akkreditált  egészségügyi  szolgáltatónál,  illetve
akkreditált  gyógyszertárban az egészségügyről szóló törvény szerinti  felügyelet  melletti,  a
szakképzettségnek megfelelő tevékenységet folytasson.”
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11. §

Az Elismerési törvény
a) 4.  §  (6)  bekezdésében  a  „hitéleti  képzés  szakképzettségének”  szövegrész  helyébe  a

„szakképzettség hitéleti szakon megszerezhető szakképzettségként történő” szöveg,
b) 13.  §  (4)  bekezdésében az  „országban.”  szövegrész  helyébe  az  „országban,  továbbá az  a

külföldi  bizonyítvány,  amely  a  kérelmezőt  az  adott  országban  felsőoktatási  intézménybe
történő  jelentkezésre  jogosítja,  azonban  amely  nem felel  meg  a  (2)  bekezdés  b) vagy  c)
pontjában foglaltaknak.” szöveg,

c) 14. § (6) bekezdésében az „alapképzést” szövegrész helyébe az „alapképzést, mesterképzést”
szöveg,

d) 18. § (1) bekezdés b) pontjában az „a jogszabály által” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
e) 60/K. § (1) és (3)-(6) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „rendelkezések”

szöveg,
f) 60/M.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  a  „jogszabály”  szövegrész  helyébe  a  „rendelkezések”

szöveg,
g) 60/N.  §  (1)  bekezdésében  a  „jogalkotónak”  szövegrész  helyébe  a  „rendelkezések

előkészítőjének” szöveg,
h) 60/N. § (2), (3), (4) és (6) bekezdésében a „jogalkotó” szövegrész helyébe a „rendelkezések

előkészítője” szöveg
lép.

12. §

Hatályát veszti az Elismerési törvény
a) 1. § (6) bekezdésében, 60/K. § (1) és (6) bekezdésében, valamint 60/M. § (1) bekezdésében a

„jogszabályi” szövegrész.
b) 4. § (4) bekezdése.

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény módosítása

13. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
106. § (1a) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe a „továbbá” szöveg lép.

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

14. §

A  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemről,  valamint  a  közigazgatási,  rendészeti  és  katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXXXII. törvény) 2. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) A 13. §-ban meghatározott személyek esetében az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a
rájuk vonatkozó jogállási törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.”

15. §

A 2011. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés  f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
valamint a bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

(Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást)
„f) a  Nemzeti  Adó- és  Vámhivatal  személyi  állományának jogállásáról  szóló törvény szerinti

adó-  és  vámhatósági  szolgálati  jogviszonyban  (a  továbbiakban:  adó-  és  vámhatósági
szolgálati jogviszony) álló személy kirendeléssel vagy vezényléssel, valamint

g) munkaviszonyban álló személy”
(tölthet be.)

16. §

A 2011. évi CXXXII. törvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. §

Nemzetbiztonsági  ellenőrzéshez  nem kötött  munkakörben a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kjt.)  20.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjától  eltérően  a
közalkalmazotti  jogviszony  létesítésének  nem  feltétele  a  magyar  állampolgárság  vagy  a  külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve a bevándorolt vagy
letelepedett jogállás.”

17. §

A 2011. évi CXXXII. törvény a következő 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. §

Az Egyetemen oktatói és kutatói munkakörben – a vezényelt, illetve kirendelt állomány kivételével
– a Fenntartó előzetes tájékoztatása mellett létesíthető jogviszony.”

18. §

A 2011. évi CXXXII. törvény 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16/A. §

(1) A honvédségi szervezet, rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába
tartozó  és  az  Egyetemen  megbízási  szerződéssel  foglalkoztatott  óraadó  oktatókat  az  Egyetem
katonai, rendészeti, valamint nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakjainak, továbbá doktori
iskoláinak  akkreditációja  során  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  oktatóként  kell  figyelembe
venni.

(2) A 16/E. § szerinti oktatókat az Egyetem szakjainak, továbbá doktori iskoláinak akkreditációja
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során teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal és megfelelő szakterületi szakmai
kompetenciával rendelkező oktatóként kell figyelembe venni, azzal, hogy e személyeket az Nftv. 9.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti számítás során figyelmen kívül kell hagyni.”

19. §

A 2011. évi CXXXII. törvény 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  közalkalmazotti  jogviszonyt  –  a  Kjt.-ben  meghatározottakon  túl  –  felmentéssel
megszüntetheti az Egyetem, ha
a) –  a  16/C.  §-ban  meghatározottól  eltérő  esetben  –  a  feladatok  hatékonyabb  biztosítása

érdekében a közalkalmazott munkakörében másik közalkalmazottat kíván alkalmazni,
b) a közalkalmazott a munkakörének betöltésére érdemtelenné vált,
c) az  Egyetemen  a  teljes  oktatói  és  tanári  létszám által  a  teljes  munkaidős  foglalkoztatásra

vetített  tanításra  fordított  idő – munkáltató által  a  foglalkoztatási  követelményrendszerben
meghatározottak szerinti megemelése vagy csökkentése nélkül számított – kötelező óraszámai
összegének és az Egyetem által  elindított  szakok képzési  terve alapján megtartott  tanórák
számának aránya meghaladja az 1,25-ös arányszámot a két egymást követő tanulmányi félév
átlagában,  függetlenül  a  közalkalmazottra  vonatkozó  egyéni  arányszámtól,  illetve  a
foglalkoztatott – oktatói, kutatói, illetve oktatói, kutatói munkát segítő vagy bármely egyéb –
munkakörétől, vagy

d) az  intézményfejlesztési  terv  módosítására  figyelemmel  a  közalkalmazott  által  végzett
tevékenység egyetemi szintű célkitűzések közötti súlya csökkent vagy a közalkalmazott által
végzett tevékenység a módosított intézményfejlesztési terv szerinti célok megvalósításához
nem járul hozzá megfelelő mértékben.”

20. §

A 2011. évi CXXXII. törvény 16/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Érdemtelenségnek minősül különösen, ha a közalkalmazott a munkahelyén vagy azon kívül
olyan magatartást tanúsít, amely
a) az Egyetem, a közigazgatási szervek, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek vagy a Magyar

Honvédség,  illetve  ezek  vezetőinek  jó  hírnevét  vagy  társadalmi  megítélését  hátrányosan
befolyásolhatja, függetlenül attól, hogy e magatartás jogsértést megvalósít-e,

b) az  Egyetem  etikai  kódexében  vagy  esélyegyenlőségi  szabályzatában  meghatározott
előírásokat súlyosan sérti,

c) az  Egyetem,  illetve  az  Egyetem hallgatói  vagy  a  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
személyek számára jogellenesen kárt okoz, vagy

d) vezetői beosztásához méltatlan.”

21. §

A 2011. évi CXXXII. törvény 1. alcíme a következő 16/E–16/H. §-sal egészül ki:

„16/E. §

Az  Nftv.  32.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  címmel  rendelkező  személy  –  kivételesen,  a
szenátus döntése alapján – oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatható.
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16/F. §

Az  Egyetem  a  szervezeti  és  működési  szabályzatában  munkaköröket  határozhat  meg  speciális
oktatási,  képzési  tevékenységre.  E  munkakörök  betöltőit  az  Egyetem szakjainak  akkreditációja
során  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  oktatóként  kell  figyelembe  venni  azzal,  hogy  e
személyeket az Nftv. 9. § (3) bekezdés b) pontja szerinti számítás során figyelmen kívül kell hagyni.

16/G. §

Az Egyetemen a Kjt. 57. § (3) bekezdése szerinti oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

16/H. §

Közalkalmazotti jogviszony – a Kjt.-ben meghatározott eseteken túl – a munka törvénykönyvéről
szóló törvényben meghatározott feltételekkel határozott időre is létesíthető.”

22. §

(1) A 2011. évi CXXXII. törvény 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az Egyetemen a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:)
„g) nemzetközi főigazgató.”

(2) A 2011. évi CXXXII. törvény 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés d), e) és g) pontjában meghatározott magasabb vezetői megbízás pályázat
útján  történő meghosszabbítása  vonatkozásában az  Nftv.  37.  §  (3)  bekezdésében meghatározott
korlátozás alól – a pályázati kötelezettséget nem érintve – a Fenntartó felmentést adhat.”

23. §

A 2011. évi CXXXII. törvény VI. Fejezete a következő 37. §-sal egészül ki:

„37. §

Az Egyetem egyoldalú nyilatkozattal csatlakozhat bármely egységes állami beszerzési rendszerhez,
és onnan egyoldalú nyilatkozattal távozhat, ide nem értve a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
által lefolytatott központi beszerzésekből az egyoldalú nyilatkozattal történő távozást.”

24. §

A 2011. évi CXXXII. törvény
a) 9/B.  §  (1) bekezdésében az „az innovációért  és  technológiáért”  szövegrész helyébe az „a

felnőttképzésért” szöveg,
b) 16/B. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe

a „Kjt.” szöveg,
c) 16/D. § (3) bekezdés a) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdésében a „dékánt és a főtitkárt” szövegrész helyébe a „dékánt, a főtitkárt és a
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nemzetközi főigazgatót” szöveg,

e) 35.  §  (2)  bekezdésében  az  „az  innovációért  és  technológiáért”  szövegrész  helyébe  az  „a
felnőttképzésért” szöveg,

f) 40. § (1) bekezdés d) pontjában a „tekintetében” szövegrész helyébe a „tekintetében a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter,” szöveg

lép.

25. §

Hatályát veszti a 2011. évi CXXXII. törvény 13. § (2) bekezdése.

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

26. §

(1)  A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV. törvény (a  továbbiakban:  Nftv.)  15.  §  (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A felsőoktatási  intézményben a képzés képzési  program alapján folyik.  A képzési  program
részeként  a  tantervet  felsőoktatási  szakképzésben,  alap-  és  mesterképzésben  a  miniszter  által
közzétett  képzési  és  kimeneti  követelmények  alapján,  az  Európai  Unió,  a  Visegrádi  Alap  és  a
Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott programok keretében megvalósuló
közös képzésben és szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény. A
tanterveket ötévente felül kell vizsgálni. Új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények
bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor.”

(2) Az Nftv. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Mesterképzés esetében – ide nem értve a pedagógusképzés képzési terület mesterképzéseit – a
kiemelt minősítésű felsőoktatási intézmény a tantervet szabadon készíti el azon a képzési területen,
amelyen alapképzés, mesterképzés vagy osztatlan képzés folytatására korábban már jogosultságot
szerzett. A felsőoktatási intézmény által szabadon elkészített tantervű képzés képzési és kimeneti
követelményeit az oktatási hivatal veszi nyilvántartásba. Az ilyen képzés és az azon megszerezhető
szakképzettség  elnevezése  nem  lehet  összetéveszthető  más  képzés  vagy  más  szakképzettség
elnevezésével.”

(3) Az Nftv. 15. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Kiemelt minősítésű felsőoktatási intézmény az a felsőoktatási intézmény, amelynek a Magyar
Felsőoktatási  Akkreditációs  Bizottság  (a  továbbiakban:  MAB)  által  elkészített  értékelése  teljes
megfelelést tanúsít.

(4b) Teljes megfelelést tanúsító MAB szakértői véleménynek minősül az a szakértői vélemény is,
amely intézményi intézkedésekről való tájékoztatást ír elő, de az intézkedési terv végrehajtásának
követésére nem ír elő személyes látogatással egybekötött monitoreljárást.”

27. §

Az Nftv. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A költségvetési szervnél foglalkoztatott oktató és a kutató hetvenedik életévének betöltéséig
foglalkoztatható,  a  magán  és  egyházi  fenntartású  felsőoktatási  intézményekben  foglalkoztatott
oktató és kutató esetében a szervezeti és működési szabályzat foglalkoztatási korhatárt állapíthat
meg,  amely  nem  lehet  alacsonyabb,  mint  a  költségvetési  szervnél  foglalkoztatott  oktatóra  és
kutatóra megállapított, e törvény szerinti foglalkoztatási korhatár. Főiskolai, illetve egyetemi tanár
esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.”

28. §

Az Nftv. 32. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A felsőoktatási  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzata  megállapíthatja  mindazon
tevékenységeket, amelyeket a (2) és (3) bekezdés szerinti címmel rendelkező végezhet.”

29. §

Az Nftv. 39. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b)  A hallgató  a  felsőoktatási  intézményben  az  alapképzési  szakjának  megfelelő  tanárszakon
résztanulmányokat  folytathat,  ekkor  a  49.  §  (1)  bekezdésében  foglalt,  a  szabadon  választható
tárgyak mennyiségére vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni.”

30. §

(1) Az Nftv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A felvételi  eljárást  megelőzően  legalább  két  évvel  Magyar  Közlöny  mellékletét  képező
Hivatalos Értesítőben közzéteszi:
a) a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez egyes alapszakok és osztatlan mesterképzések

esetében  a  felsőoktatási  intézmények  meghirdetései  során  figyelembe  vehető  a  felvételi
pontszámítás alapjául szolgáló tantárgyak és az érettségi vizsgatárgyak körét,

b) azon  alapszakok  és  osztatlan  mesterképzések  körét,  amelyek  esetében  gyakorlati  vizsga
szervezhető.”

(2) Az Nftv. 40. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A felsőoktatási  intézmény  a  felvételi  eljárást  megelőzően  legalább  két  évvel  közzéteszi
felvételi követelményeit.”

31. §

Az Nftv. 42. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A felsőoktatási  intézmény az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  tanulmányi  teljesítményről  a
tanulmányi  rendszeréből  a  tárgyleírást  (tematika)  is  tartalmazó mikrotanúsítványt  állít  ki  és  azt
elektronikusan a tanulmányi rendszeren keresztül átadja azon felsőoktatási intézmény tanulmányi
rendszerének, amellyel a vendéghallgató hallgatói jogviszonyban áll.”
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32. §

Az Nftv. 46. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A miniszter évente − a 39. § (5) és (6) bekezdésében megállapított keretek között − határozattal
állapítja meg azt, hogy mely, a felsőoktatási intézmények által folytatott szakos képzésen vehető
igénybe magyar állami (rész)ösztöndíj. A határozatot Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos
Értesítőben közzé kell tenni.”

33. §

Az Nftv. 47. § (6) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni)
„e) azt a félévet, amelyet a hallgató a 39. § (4a) bekezdése szerint felvett tanári mesterszakon vett

igénybe, továbbá
f) a nem tanári osztatlan vagy mesterképzési szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári

osztatlan  vagy  mesterképzési  szakot  követően  felvett  tanári  mesterszakon,  valamint  a  4
féléves tanári mesterszakon igénybe vett félévet.”

34. §

Az Nftv. 49. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6a) A kreditátviteli bizottság pozitív döntéseit és azok érvényességi idejét, továbbá a felsőoktatási
intézmény összes kurzusának, moduljának tárgyleírását a tanulmányi rendszerében minden hallgató
és oktató számára hozzáférhetővé kell tenni.”

35. §

Az Nftv. 49. § (7a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A (7) bekezdésben foglalt, a képzés kreditértéke legalább harmadának az adott intézmény adott
képzésén történő megszerzésére vonatkozó előírást nem kell alkalmazni]

„e) menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott”
(esetében.)

36. §

Az Nftv. a következő 49/A. §-sal egészül ki:

„49/A. §

A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához
szükséges  idegen  szaknyelvi  ismeretek  oktatásáról,  a  tanterv  részeként  biztosítja  a  feltételeket
ahhoz,  hogy a hallgató  megszerezhesse  a  tantervben meghatározott,  az  adott  szakon szerezhető
szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a
tantervben foglaltak szerint  biztosítja  a  tudásmérés  lehetőségét  a  hallgató részére  és  értékeli  az
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idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat
az  idegen  szaknyelvi  ismeretként  elfogadható  államilag  elismert  nyelvvizsgát  vagy  más
nyelvtudásmérést.”

37. §

(1) Az Nftv. 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerint kiadott végbizonyítványokról a felsőoktatási intézmény a tanulmányi
rendszerében  nyilvántartást  vezet,  a  nyilvántartás  alapján  a  felsőoktatási  intézmény  a
végbizonyítványt  megszerző személy kérésére másolatot  állít  ki.  A végbizonyítványt  megszerző
személy kérésére a végbizonyítványt elektronikus másolat  formájában is ki kell adni,  amelyet a
felsőoktatási intézmény elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel
kell ellátni, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja.”

(2) Az Nftv. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A sikeres  záróvizsgát  tett  hallgató  szakdolgozatát  vagy  diplomamunkáját  a  felsőoktatási
intézmény tanulmányi rendszerében teljes egészében tárolja, és azokról nyilvántartást vezet. A tárolt
szakdolgozatokat és diplomamunkákat – jogszabályban meghatározottak szerint titkosított részek
kivételével – a tanulmányi rendszeren keresztül korlátozás nélkül hozzáférhetővé és kereshetővé
kell tenni.”

38. §

Az Nftv. 51. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  A  felsőfokú  tanulmányok  befejezését  igazoló  oklevél  kiadásának  előfeltétele  a  sikeres
záróvizsga.

(2) A felsőoktatási intézmény az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon
belül állítja ki és adja át a hallgató részére.”

39. §

Az Nftv. 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  A  kiadott  oklevelekről  és  mikrotanúsítványokról  a  felsőoktatási  intézmény  tanulmányi
rendszerében nyilvántartást vezet. E nyilvántartás alapján a felsőoktatási intézmény az adott okiratot
megszerző kérelmére másolatot állít  ki.  Az oklevelet és a mikrotanúsítványt megszerző személy
kérésére elektronikus másolat formájában is kiállítja, amelyet az intézmény elektronikus aláírásával
és  olyan  szolgáltató  által  kiadott  időbélyegzővel  kell  ellátni,  amely  e  szolgáltatást  minősített
szolgáltatóként nyújtja.”

40. §

Az Nftv. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Az alapképzésben és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél mellé ki
kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar
és angol nyelven. A hallgató kérésére az oklevélmellékletet nemzetiségi képzés esetében magyar
nyelven és az érintett  nemzetiség nyelvén,  nem magyar  nyelven folyó képzés esetében magyar
nyelven  és  a  képzés  nyelvén  kell  kiadni.  A hallgató  kérésére  az  oklevélmelléklet  szakirányú
továbbképzés  esetében  is  kiadható.  A  kiadott  oklevélmellékletről  a  tanulmányi  rendszerben
elektronikus  másolatot  kell  tárolni,  amelyet  az  intézmény  elektronikus  aláírásával  és  olyan
szolgáltató által kiadott időbélyegzővel kell ellátni, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként
nyújtja. A kiadott oklevélmellékletről a felsőoktatási intézmény tanulmányi rendszerében meglévő
nyilvántartás alapján a felsőoktatási intézmény az oklevélmellékletet megszerző kérelmére köteles
másolatot  kiadni.  Az  oklevélmellékletet  megszerző  személy  kérésére  az  oklevélmellékletet
elektronikus másolati formában is ki kell adni, amelyet az intézmény elektronikus aláírásával és
olyan  szolgáltató  által  kiadott  időbélyegzővel  kell  ellátni,  amely  e  szolgáltatást  minősített
szolgáltatóként nyújtja.”

41. §

Az Nftv. 32. alcíme a következő 54/A. §-sal egészül ki:

„54/A. §

Az alap- és középfokú oktatásban, képzésben részt vevő, hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatási
hallgatók  általi  tehetséggondozását,  felzárkóztatását  a  Kormány  a  Tanítsunk  Magyarországért
mentorprogramon  keresztül  támogatja.  A Tanítsunk  Magyarországért  mentorprogram  keretében
nyújtott ösztöndíj igénybevételének rendjét, feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.”

42. §

Az Nftv. 64. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai:)
„a) a felsőoktatási feladatok ellátása körében szakmailag irányítja

aa) a  Kormány  rendeletében  meghatározottak  szerint  a  felsőoktatási  információs  rendszer
működéséért  felelős  szervnek,  az  oktatási  hivatalnak,  a  külföldi  bizonyítványok  és
oklevelek elismeréséért felelős szervnek, valamint

ab) az Nkt.-ban, valamint miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az oktatási jogok
biztosa hivatalának

a felsőoktatással összefüggő tevékenységét,”

43. §

Az Nftv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  (3)  bekezdés  a) és  e) pontjában  meghatározott  eljárásokban,  valamint  az  alap-  és
mesterképzés, felsőoktatási szakképzés indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja szerinti eljárásban −
ide  nem értve a  kiemelt  minősítésű felsőoktatási  intézmény által  a  15.  §  (1a)  bekezdés  szerint
létesített,  valamint  azon  a  képzési  területen  indítandó  mesterképzését,  amelyen  alapképzés,
mesterképzés vagy osztatlan képzés folytatására korábban már jogosultságot szerzett − az oktatási
hivatal  beszerzi a MAB szakvéleményét.  Az oktatási  hivatal  mesterképzés indítása esetén a (3)
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bekezdés  c)  pontja  szerinti,  valamint  a  (3)  bekezdés  e)  pontjában  meghatározott  eljárásban
megfogalmazott MAB szakértői véleményéhez kötve van.”

44. §

Az Nftv. 67. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdésekkel egészül ki:

„(4c) kiemelt minősítésű felsőoktatási intézmény a képzés nyilvántartásba vételét követő 3 éven
belül köteles beszerezni a MAB vagy a (4b) bekezdés szerinti szervezet szakvéleményét, ha arra a
képzés indítását megelőzően nem került sor. Ezen időpontig köteles a képzésre jelentkezők, illetve a
képzésre felvett hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy az adott képzés még nem rendelkezik külső
minőségbiztosító értékelésével.

(4d)  A  kiemelt  minősítésű  felsőoktatási  intézmény  a  15.  §  (1a)  bekezdés  szerint  létesített
mesterképzés létesítését a képzési és kimeneti  követelménynek és a mintatantervnek az oktatási
hivatalhoz  és  a  képzési  és  kimeneti  követelménynek  a  MAB-hoz  történő  megküldésével
kezdeményezi.”

45. §

Az Nftv. 80. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b)  A (2)  bekezdés  f)–h) pontja  nem  alkalmazható  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával
rendelkező, a bevándorolt vagy a letelepedett jogállású hallgató esetében.”

46. §

Az Nftv. 81. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az állam a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakmai képzéshez kapcsolódó első
szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga letételéig az általa, illetve közfeladatot ellátó
közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  által  fenntartott  felsőoktatási  intézményben  ingyenesen
biztosítja.”

47. §

Az Nftv. 94. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A magán felsőoktatási intézmény jogelődje, mint állami felsőoktatási intézmény által alapított,
illetve részesedésével működő intézményi társaság vonatkozásában a 88. § (3)-(8) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

48. §

Az Nftv. 101. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a)  A művészeti  felsőoktatásban  az  egyetemi  tanári  munkaköri  cím  adományozására  és  az
egyetemi tanári  munkakörben történő alkalmazásra vonatkozó, a 28. § (5) bekezdésében foglalt
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feltételeknek megfelel az adott művészeti területen kifejtett művészi munkássága miatt Kossuth-
díjban  részesített  oktató.  A cím  adományozásával  kapcsolatos  javaslathoz  ebben  az  esetben  a
rektornak nem szükséges beszereznie a 69. § (1) bekezdése szerinti szakértői véleményt a MAB-
tól.”

49. §

(1) Az Nftv. 108. §-a a következő 27a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)
„27a. mikrotanúsítvány:  igazolás,  amely  a  felsőoktatási  intézmény  valamely  kurzusának,

moduljának elvégzése révén megszerzett tanulmányi eredményt igazolja;”

(2) Az Nftv. 108. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)
„29a. projektfeladat: olyan, tantárgyhoz vagy modulhoz tartozó tanulási és az ismeretek, készségek

és  képességek  elsajátításának,  megszerzésének  –  értékeléssel  egybekötött  –  ellenőrzési
formája,  amelynek  a  középpontjában  egy  meghatározott  téma  áll,  célja  az  önálló
feladatvégzéssel  megvalósuló  kutatási  tevékenység,  amelynek  végeredménye  önálló
produktum létrehozása, a probléma meghatározása,  megoldása, és ahhoz az összefüggések
feltárása;”

(3) Az Nftv. 108. § 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)
„48. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel

egybekötött – ellenőrzési formája, amely projektfeladat megvalósításával is teljesíthető;”

50. §

Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/O. §-sal egészül ki:

„114/O. §

(1) E törvénynek az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2022. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) megállapított 49/A. §-át,
valamint módosított 49. § (8) bekezdését, 50. § (1) bekezdését, 51. § (1) és (2) bekezdését – a (2) és
(3) bekezdésben meghatározott  kivétellel  – a  tanulmányaikat  a  2022/2023. tanévben megkezdő,
hallgatókra, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 51. § (1) bekezdését a 2021. augusztus 31-ét követően
záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett hallgatókra vagy volt hallgatókra is alkalmazni kell.

(3) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően azon hallgatók esetében, akik
a) tanulmányaikat a 2022/2023. tanévet megelőzően kezdték meg, és
b) a Módtv5. hatályba lépésének napján a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott

nyelvvizsgával nem rendelkeznek
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a  Módtv5.-tel  megállapított  51.  §  (1)  bekezdését  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a
felsőoktatási intézmény által a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség
gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek, valamint azok tudásmérésének szintje nem
lehet  szigorúbb,  mint  a  Módtv5.  hatályba  lépését  megelőzően  a  képzési  és  kimeneti
követelményekben meghatározott nyelvvizsga követelményszintje.

(4) E törvénynek a Módtv5.-tel módosított 53. § (5) bekezdés b) pontját a doktori képzésüket a
Módtv5. hatálybalépését követően megkezdők esetében kell alkalmazni.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően, ha a doktori szabályzat a Módtv5.-tel módosított 53. § (5) bekezdés
b) pontja alapján kedvezőbb nyelvi feltételt állapít meg, rendelkezéseit azon hallgatók esetében is
alkalmazni kell,  akik doktori képzésüket a Módtv5. hatálybalépését megelőzően megkezdték, de
doktori fokozatukat a Módtv5. hatálybalépésekor még nem szerezték meg.”

51. §

Az Nftv. 115. §-a a következő (35) bekezdéssel egészül ki:

„(35)  A Gábor  Dénes  Főiskola  2023.  február  1-jétől  Gábor  Dénes  Egyetem  megnevezéssel,
alkalmazott tudományok egyetemeként működik.”

52. §

Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/I. §-sal egészül ki:

„117/I. §

(1) E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 47. § (6) bekezdés  e) pontját a 2020/21. tanév őszi
félévétől megkezdett párhuzamos tanárképzésekre kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 47. § (6) bekezdés  f) pontját a 2022/23. tanév őszi
félévétől megkezdett tanárképzésekre kell alkalmazni.”

53. §

Az Nftv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

54. §

Az Nftv.
1. 26. § (1) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „alapján” szöveg,
2. 28. § (5) bekezdésében a „terület” szövegrész helyébe a „terület, illetve területek” szöveg,
3. 40. § (6) bekezdésében a „legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú

(B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával” szövegrész
helyébe az „a doktori iskola szabályzatában meghatározott, a tudományterület műveléséhez
szükséges idegen nyelvismerettel” szöveg,

4. 49.  §  (8)  bekezdésében az  „a  nyelvvizsga”  szövegrész  helyébe  az  „az  idegen szaknyelvi
ismeretek tudásmérése” szöveg, a „vizsgán” szövegrész helyébe a „tudásmérés során” szöveg,

5. 53. § (5) bekezdés b) pontjában a „két” szövegrész helyébe az „egy vagy több” szöveg,
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6. 54. §-ban a „programokat” szövegrész helyébe a „mentorprogramokat” szöveg,
7. 67.  §  (1)  bekezdés  c) pontjában  a  „Magyar  Felsőoktatási  Akkreditációs  Bizottságot  (a

továbbiakban: MAB)” szövegrész helyébe a „MAB-ot” szöveg,
8. 74. § (4) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
9. 107/A. § (4) bekezdésében az „a miniszter által  vezetett  minisztérium hivatalos lapjában”

szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben” szöveg,
10. 108. § 1b. pontjában a „szociális munka” szövegrész helyébe a „diakónia és szociális munka”

szöveg,
11. 108. § 5. pontjában az „öt” szövegrész helyébe a „legfeljebb öt” szöveg,
12. 108. § 28. pontjában a „hallgató” szövegrész helyébe a „hallgató, tanuló” szöveg,
13. 108. § 40. pontjában a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
14. 108. § 43a. pontjában az „intézmény iratkezelésének biztosításához” szövegrész helyébe az

„intézmény  iratkezelésének,  továbbá  pénzügyi,  számviteli,  illetve  bér-  és  humánügyviteli
funkcióinak biztosításához” szöveg,

15. 110.  §  (1)  bekezdés  26.  pontjában  a  „volt  oktatójának,  óraadó  oktatójának”  szövegrész
helyébe az „oktatójának, óraadó oktatójának – ideértve a volt oktatót és óraadó oktatót is –”
szöveg,

16. 110.  §  (3)  bekezdésében  b)  pontjában  a  „pedagógusképzés,”  szövegrész  helyébe  a
„pedagógusképzés, valamint az intézményi hatáskörben létesített mesterképzés” szöveg,

17. 114/B.  §-ában  a  „2022.  december”  szövegrész  helyébe  a  „2023.  december”  szöveg  és  a
„2025/2026-os” szövegrész helyébe a „2026/2027-es” szöveg,

18. 117/G. §-ában a „2021. május 10-e” szövegrész helyébe a „2021. augusztus 31-e” szöveg
lép.

55. §

Hatályát veszti az Nftv.
1. 13.  §  (5)  bekezdésében  az  „és  legalább  egy  „C”  típusú  középfokú  államilag  elismert,  -

középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával”
szövegrész,

2. 39.  §  (5)  bekezdéséban  „-  a  mesterképzés  kivételével  -  országosan  egységes  rangsorolás
alapján” szövegrésze,

3. 47. § (7) bekezdésében az „- a 39. § (4a) bekezdése szerint felvett tanárszak kivételével -”
szövegrésze,

4. 48/N. § (1) bekezdés b) pontja,
5. 48/N. § (2) bekezdés b) pontja,
6. 50. § (1) bekezdésében az „a nyelvvizsga letétele,” szövegrész,
7. 51. § (3) bekezdése,
8. 52. § (4) bekezdése,
9. 59. § (4) bekezdése,
10. a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §

(2) bekezdésével megállapított 80. § (2a) bekezdése,
11. 94. § (2) bekezdésében a „ ,  továbbá a 13. § (5) bekezdésében előírt nyelvi követelmény

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal  vagy  azzal  egyenértékű  okirattal  való  igazolási
kötelezettségétől” szövegrész,

12. 107. § (1) és (2) bekezdése,
13. 108. § 47. pontjában a „nyelvvizsga letételének és” szövegrész,
14. 110.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában  a  „nyelvi  követelményeket,”  szövegrész,  a

„többletteljesítmények,  beszámítása,”  szövegrész,  az  „a  felvételt  legalább  két  évvel
megelőzően  történő”  szövegrész,  valamint  az  „alapszakokat,  amelyek  esetében  a  felvétel
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gyakorlati vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmazásával történik,” szövegrész,

15. 113. § (1) bekezdése.

8. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

56. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. §-a a következő
10a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)
„10a. tanulmányi  rendszer:  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény szerinti  szakgimnáziumok és

szakiskolák  a  szakképzésről  szóló  törvény  szerinti  szakképző  intézmények,  a  nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatásai intézmények, valamint e törvény szerinti
felnőttképzők által használt tanulmányi rendszer funkcionalitással bíró és jogszerűen használt
rendszerek; a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (a továbbiakban: FAR) a tanulmányi
rendszerekből  elektronikusan  –  az  adatok  elektronikus  feldolgozására  alkalmas  módon  –
teljesíti az adatszolgáltatásokat,”

(2) Az Fktv. 2. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)
„11a. videótartalom-kezelő:  a  tanulmányi  rendszerbe  vagy  a  zárt  rendszerű  távoktatási

képzésmenedzsment-rendszerbe  (a  továbbiakban  együtt:  képzési  rendszerek)  integrált
streamelési  (streaming)  technológiával  megvalósított  mobil  használatra  is  alkalmas
videóplatform,  amelyben  a  felhasználó  a  képzési  rendszereken  keresztüli  egyéni
autentikációval éri el a tantárgyaihoz vagy moduljaihoz tartozó videókönyvtárba szervezett –
az oktatót, előadót és a prezentációját is megjelenítő – tartalmakat, továbbá amely lehetőséget
biztosít a felhasználónak a videótartalomhoz rögzített egyéni és mentésre kerülő jegyzetelésre
és a beállított tartalomjegyzék szerinti navigálásra, videókon belül bármely kimondott vagy
megjelenített szóra való keresésre, az előadói és prezentációs nézet együttes vagy külön-külön
nézetei közötti szabad váltásra, a kiajánlott nyelveken történő feliratozás előhívására,”

(3) Az Fktv. 2. § 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)
„12. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a képzés olyan formája, amelyben az elméleti képzési

ismeretanyag oktatása digitális  tananyaggal,  videótartalom-kezelővel,  továbbá az oktató és
hallgató  együttműködése  az  informatikai  hálózaton  (internet,  intranet)  keresztül  zárt
rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszerrel valósul meg, amely során az oktató, az
oktatásszervező  és  a  képzésben  részt  vevő  hallgató  vagy  személy  közös  kommunikációs
eszköze  a  számítógép  és  az  informatikai  hálózat,  továbbá  a  zárt  rendszerű  távoktatási
képzésmenedzsment-rendszer és a tanulmányi rendszer,

13. zárt  rendszerű  távoktatási  képzésmenedzsment  rendszer:  a  képzésben  részt  vevő  személy
képzését  tervező,  szervező  és  ellenőrző,  a  képzéshez  szükséges  digitális  tananyagot,
videótartalom-kezelő által biztosított tartalmat, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési
program szerint számára eljuttató, webböngészőben megjelenítő, minősített és tanúsított zárt
informatikai  rendszer,  amely  a  képzésszervezésen  túl  adatbázisában  manipulálhatatlanul
rögzíti,  értékeli,  valamint a tanulmányi rendszer számára közvetíti a képzésben részt vevő
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személy képzési  programban rögzített  előrehaladását,  ellenőrző kérdésekre adott  válaszait,
eredményeit, tevékenységét, végrehajtja – a képzésben részt vevő személy teljesítményének
értékelése  alapján  –  a  képzési  program  szerint  lehetséges  navigációs  kéréseit,  továbbá
biztosítja  az  oktató,  az  oktatásszervező  és  a  képzésben  részt  vevő  személy  interaktív  és
távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes értékű együttműködését.”

57. §

Az Fktv. 4. alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. §

A felnőttképzésért felelős miniszter felnőttképzési feladataihoz kapcsolódóan – tanácsadó szervként
– felnőttképzési szakértői testületet működtet.”

58. §

Az Fktv. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. §

(1) A szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzés kimeneti követelményeit meghatározó
programkövetelményekről a felnőttképzésért felelős miniszter elektronikus nyilvántartást vezet. A
programkövetelmény  és  a  programkövetelményekről  vezetett  nyilvántartás  nyilvános,  azt  a
felnőttképzésért felelős miniszter a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közzéteszi.

(2) Programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a felnőttképzésért felelős miniszternek
bárki javaslatot tehet. Az eljárásban az ügyintézési határidő három hónap, a Kormány rendeletében
meghatározottak  szerinti  szakértő  rendelhető  ki.  A  kérelmező  ügyfél  a  programkövetelmény
nyilvántartásba  vétele,  annak  módosítása  és  törlése  iránti  eljárásért  –  a  kérelem  benyújtásával
egyidejűleg – igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(3) Nem köteles a kérelmező a (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni az adott
ágazat  által  kezdeményezett  és  jogszabály  valamely  munkakör  betöltéséhez  kapcsolódó
szakképesítés  megszerzésére  vonatkozó  programkövetelményének  kérelme,  valamint  a
szakgimnázium keretében az  alaptevékenységéhez  kapcsolódó szakmai  képzést  érintő  kérelmek
esetében.  Az  igazgatási  szolgáltatási  díj  a  felnőttképzésért  felelős  miniszter  által  vezetett
minisztérium bevétele.

(4)  A  szakképzésről  szóló  törvény  szerinti  ágazati  készségtanács  szakvéleményt  adhat  a
felnőttképzésért  felelős  miniszter  számára  a  szakmai  képzés  programkövetelményének
nyilvántartásba vételével összefüggésben.

(5) A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás a törölt vagy
módosított programkövetelmény alapján – legkésőbb a törlés vagy módosítás időpontját megelőző
naptári  napon  –  indított  szakmai  képzést  nem  érinti.  A programkövetelmény  a  felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszeréből nem távolítható el, archiválására a digitális archiválás szabályait kell
alkalmazni.”
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59. §

Az Fktv. 13/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A felnőttképző a  kiállított  tanúsítványt  legkésőbb annak aláírását  követő két  munkanapon
belül a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti.”

60. §

Az Fktv. 7. alcíme a következő 13/C. §-sal egészül ki:

„13/C. §

(1)  A  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  törvény  szerinti  felsőoktatási  intézmény  a  felsőoktatási
intézmény bármely tantárgyának, kurzusának, moduljának elvégzését követően a tanulási eredmény
igazolására szolgáló,  tárgyleírást,  tematikát is tartalmazó mikrotanúsítványt állíthat ki  a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján.

(2)  A szakképzésről  szóló  törvény szerinti  szakképző intézmény a  szakképzésről  szóló  törvény
szerinti  szakmai  oktatás  keretében  megszerzett  ismereteiről,  készségeiről  a  szakképzésről  szóló
törvényben meghatározott módon, tartalommal és feltételek alapján mikrotanúsítványt állíthat ki.

(3)  A mikrotanúsítvány  közokirat.  E  törvény  alkalmazásában  a  mikrotanúsítvány  elnevezéssel
megegyező a „kredit igazolás” és a „micro-credentials” kifejezés.

(4)  A mikrotanúsítványt  a  kiállítója  által  használt  tanulmányi  rendszerben  elektronikusan  kell
kiállítani,  tárolni  és  a  FAR-ba  –  az  adatok  elektronikus  feldolgozására  alkalmas  módon  –
elektronikusan  feltölteni,  továbbá  a  mikrotanúsítvány  kiállítója  által  elektronikus  aláírásával  és
olyan  szolgáltató  által  kiadott  időbélyegzővel  kell  ellátni,  amely  e  szolgáltatást  minősített
szolgáltatóként nyújtja.”

61. §

Az Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felnőttképző)
„a) az oktatás, képzés

aa) megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára,
ab) –  a  zárt  rendszerű  elektronikus  távoktatás  keretében  megvalósuló,  valamint  a  belső

képzés  kivételével  –  képzési  csoport  szerinti  haladásának  napokra,  időpontokra  és
helyszínekre  bontott,  óraszám  szerinti  ütemezésére,  valamint  befejezésének  tervezett
időpontjára,”

(vonatkozó  adatot  szolgáltat  a  felnőttképzési  államigazgatási  szerv  részére  a  felnőttképzés
adatszolgáltatási  rendszerében.  Az  adatszolgáltatási  kötelezettségnek  legkésőbb  a  képzés
megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás
keletkezését  követő  harmadik  munkanapig,  belső képzés  esetén  annak a negyedévnek  az  utolsó
napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.)

62. §
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Az Fktv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/A. §

A felnőttképző az általa szervezett oktatásra, képzésre vonatkozóan kidolgozott és felnőttképzési
szakértő  által  előzetesen  minősített  képzési  programját,  a  képzési  program előzetes  minősítését
elkészítő  felnőttképzési  szakértő  nevét,  a  felnőttképzési  szakértő  felnőttképzési  szakértői
nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi számát és a képzési program előzetes minősítésének
időpontját a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti.”

63. §

Az Fktv. 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési
államigazgatási  szerv  ellenőrzési  jogköre  gyakorlásának  biztosítása  érdekében  –  annak
keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:)
„a) a személyes jelenlétet igénylő kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által

aláírt  jelenléti  íveket,  a  személyes  jelenlétet  nem igénylő  kontaktórás  és  nem kontaktórás
foglalkozások  esetében  a  jelenlétet,  a  képzési  tevékenység  teljesítését  igazoló
dokumentumokat,”

64. §

Az Fktv. 10. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. §

A felnőttképző
a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely

aa) megegyezik bármely, a szakképzésről szóló törvény szerinti szakma elnevezésével vagy –
az  engedély  alapján  végzett  részszakmára  felkészítő  szakmai  oktatás  kivételével  –
részszakma elnevezésével,

ab) megegyezik  bármely  olyan  képzés  elnevezésével,  amelyet  kizárólag  a  szakképzésről
szóló  törvény  szerinti  szakképző  intézmény,  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  törvény
szerinti  felsőoktatási  intézmény  vagy  a  2.  §  5a.  pontjában  meghatározott  jogszabály
alapján  szervezett  oktatás  és  képzés  esetén  az  érintett  jogszabályban  meghatározott
felnőttképző szervezhet,

b) hirdetései  és  írásbeli  vagy szóbeli  tájékoztatói  nem tartalmazhatnak utalást  az  a)  pontban
meghatározott képzéseken megszerezhető végzettségre vagy a képzés elvégzésével betölthető
tevékenységre, munkakörre.”

65. §

Az Fktv. 23. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az állam támogatást nyújthat)
„e) a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  törvény  szerinti

foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap)
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foglalkoztatási és felnőttképzési alaprésze felnőttképzési célra (a továbbiakban együtt: Alap
felnőttképzési célú alaprésze) felhasználható részének terhére.”

66. §

Az Fktv. VIII. Fejezete a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Az Alap felnőttképzési célú alaprészének felhasználása

24/A. §

Az Alap felnőttképzési célú alaprésze pénzeszközeinek felhasználásáról, illetve az ezzel kapcsolatos
feladatok  ellátásáról  –  e  törvényben  és  a  Kormány  rendeletében  meghatározottak  szerint  –  a
felnőttképzésért  felelős  miniszter  és  kezelő  szervként  a  felnőttképzésért  felelős  miniszter  által
vezetett minisztérium gondoskodik.

24/B. §

(1)  Az  Alap  felnőttképzési  célú  alaprésze  tartalmazza  a  felnőttképzéshez  kapcsolódó  feladatok
ellátásához,  a  felnőttképzési  rendszer  fejlesztéséhez,  működtetéséhez  és  a  szakképzési,
felsőoktatási,  foglalkoztatási  és  a  felnőttképzési  tevékenységek  összehangolásához  nyújtható
támogatások kifizetésének előirányzati fedezetét.

(2) Az Alap felnőttképzési célú alaprésze tekintetében a felnőttképzésért felelős miniszter
a) dönt  az  Alap  felnőttképzési  célú  alaprésze  terhére  egyedi  döntés  alapján  nyújtható

támogatásokról,
b) felelős az Alap felnőttképzési célú alaprésze

ba) felhasználásának jogszerűségéért és ellenőrzéséért,
bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,
bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért,

c) ellátja  az  Alap  felnőttképzési  célú  alaprészével  kapcsolatos,  jogszabályban  meghatározott
egyéb feladatokat.”

67. §

(1) Az Fktv. 28. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„i) a  programkövetelmény nyilvántartásba  vételének rendjét,  valamint  az  eljárásba  bevonásra

kerülő  szakértőkre  vonatkozó  rendelkezéseket  és  a  szakértői  szakvélemény  elkészítéséért
fizetendő szakértői díj mértékét,

j) az  Alap  felnőttképzési  célú  alaprészéből  nyújtható  támogatás  mértékére,  feltételeire,
folyósítására,  a  támogatási  célokra,  valamint  a  támogatás  felhasználásáról  történő
elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.”

(2) Az Fktv. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a felnőttképzésért felelős miniszter, hogy
a) az  adópolitikáért  felelős  miniszter  egyetértésével  rendeletben  határozza  meg  a  3.  §  (2)

21  



 
bekezdése,  valamint a 11/A. § (2) bekezdése szerinti  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértékét,
beszedésének,  kezelésének,  nyilvántartásának  és  felhasználásának  szabályait,  valamint  a
felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott közigazgatási bírság befizetésének rendjét,

b) a  szakképzésért  felelős  miniszter  egyetértésével  kiadott  rendeletben  határozza  meg  a
programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályait,

c) rendeletben  határozza  meg  a  kontaktórás,  távoktatási  és  zárt  rendszerű  elektronikus
távoktatási képzési formában megvalósuló képzések szakszerű és jogszabálynak megfelelő
megszervezéséhez,  lebonyolításához,  valamint  az  adatszolgáltatási  kötelezettséghez
kapcsolódó ellenőrzésének részlet szabályait,

d) rendeletben  határozza  meg  a  felnőttképzési  szakértői  testület  feladatkörére,  összetételére,
létszámára és a testület tagjainak kinevezésére vonatkozó részletes szabályokat,

e) meghatározza a mikrotanúsítvány kiállítói által a FAR rendszerbe – az adatok elektronikus
feldolgozására alkalmas módon – történő adatszolgáltatásának részletes szabályait.”

68. §

Az Fktv. 16. alcíme a következő 32. §-sal egészül ki:

„32. §

(1) E törvénynek az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2022. évi ….törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított rendelkezései
szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére vonatkozó javaslat 2023. január 1-
jétől  nyújtható  be  a  felnőttképzésért  felelős  miniszternek  azzal,  hogy  a  2023.  január  1-jén  a
programkövetelmény  nyilvántartásba  vétele,  módosítása  és  törlése  tárgyában  folyamatban  lévő
eljárásban a Módtv3.-nak a hatálybalépését megelőző napon hatályos, a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 13/B. § (1a) bekezdése, 15. § (1) bekezdés a) pontja,
15/A.  §-a,  16.  §  a)  pontja  szerinti  rendelkezéseit  a  Módtv3.  hatálybalépésének  időpontjában
folyamatban levő képzések esetében is alkalmazni kell.”

69. §

Az Fktv. 23. § d) pontjában a „képzésre” szövegrész helyébe a „képzésre és” szöveg lép.

70. §

Hatályát veszti az Fktv. 23. § c) pontjában az „és” szövegrész.

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
módosítása

71. §

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 12. § (2)
bekezdésében a „kikérését követően” szövegrész helyébe a „kikérése után” szöveg lép.

10. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása
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72. §

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 
a) 2. §-ában és 3. § (1) bekezdésében az „alábbi” szövegrész helyébe a „következő” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés f) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „továbbá” szöveg,
c) 4/A. § c) pontjában az „intézménytől,” szövegrész helyébe az „intézménytől, illetve” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében a „szerv és” szövegrész helyébe a „szerv, valamint” szöveg,
e) 6/A. § (2)  e) pontjában a „vállalkozóról és” szövegrész helyébe a „vállalkozóról, valamint”

szöveg,
f) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „pontjában és” szövegrész helyébe a „pontjában, valamint”

szöveg,
g) 7/A. §-ában a „megállapítása és” szövegrész helyébe a „megállapítása, valamint” szöveg,
h) 3.  melléklet  I.  Felsőoktatási  intézménytörzs  fejezet  1.3.  pontjában  a  „felügyelőbizottság”

szövegrész helyébe „felügyelő bizottság” szöveg
i) 3/A. melléklet II. A képzési és személyi törzs fejezet 2. pont  d) alpontjában a „tanúsítvány

számát.” szövegrész helyébe a „tanúsítvány számát,  a tanúsítvány kiállításának helyszínét,
időpontját, valamint kiállítójának nevét és beosztását.” szöveg

lép.

11. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

73. §

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 123. § (2) bekezdés 3.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„3. a szakmai képzés képzési programja meghatározásának szabályait,”

74. §

Az  Szkt.  99.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  a  „szakvéleményt  ad”  szövegrész  helyébe  a
„szakvéleményt ad a felnőttképzésért felelős miniszter számára” szöveg lép.

75. §

Hatályát veszti az Szkt.
a) 13. § (3), (3a) és (4) bekezdése,
b) 96. § (1) bekezdés d) pontja,
c) 123. § (3) bekezdésében a „13. § (3a) bekezdése és a” szövegrész.

12. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

76. §

A Soproni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány  és  a  Soproni  Egyetem
részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXVII.  törvény  3.  §  (12)  bekezdésében  a
„valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.
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13. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII.
törvény módosítása

77. §

A Széchenyi  István  Egyetemért  Alapítványról,  a  Széchenyi  István  Egyetemért  Alapítvány  és  a
Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény 1.
mellékletében az „Egyetem részére” szövegrész helyébe az „Egyetemnek” szöveg lép.

14. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és

Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020.
évi CXLII. törvény módosítása

78. §

A Magyar  Agrár-  és  Élettudományi  Egyetemért  Alapítvány  létrehozásáról,  valamint  a  Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény
a) 5.  §  (2)  bekezdésében  a  „tekintetében”  szövegrész  helyébe  a  „vonatkozásában”  szöveg,

valamint
b) 4. mellékletében az „Egyetem részére vagyonkezelésbe” szövegrész helyébe az „egyetemi

vagyonkezelésbe” szöveg
lép.

15. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
módosítása

79. §

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
a) 13. § (1) bekezdésében az „ebben az esetben” szövegrész helyébe az „amelynek alapján”

szöveg,
b) 31. § (1) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg, valamint
c) 1. melléklete A) pontjában foglalt táblázat B:17 mezőjében a „céljából” szövegrész helyébe az

„érdekében” szöveg
lép.

16. Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő
átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XII. törvény módosítása

80. §

Az  Eszterházy  Károly  Egyetem  fenntartói  jogának  az  Egri  Főegyházmegye  részére  történő
átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XII. törvény
a) 4. § (6) bekezdésben a „szerint” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg,
b) 2.  mellékletében  az  „Egri  Főegyházmegye  részére”  szövegrész  helyébe  az  „Egri

Főegyházmegyének” szöveg
lép.
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17. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni

Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.
évi XIII. törvény módosítása

81. §

A  Gróf  Tisza  István  Debreceni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Gróf  Tisza  István  Debreceni
Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi
XIII. törvény
a) 5.  §  (3a)  bekezdésében  az  „feladatellátására  tekintettel”  szövegrész  helyébe  az

„feladatellátásához” szöveg, valamint
b) 2. mellékletében az „Egyetem részére” szövegrész helyébe az „Egyetemnek” szöveg
lép.

18. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a
Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény

módosítása

82. §

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény
a) 3. § (4) bekezdésében az „a terhekkel” szövegrész helyébe a „terhekkel” szöveg,
b) 2. mellékletében az „Alapítvány részére” szövegrész helyébe az „Alapítványnak” szöveg
lép.

19. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért
Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi

XXIII. törvény módosítása

83. §

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról,  a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a
Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény
a) 8. § (1) bekezdésében az „ingatlan” szövegrész helyébe az „ingatlanok” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében az „állam tulajdonában álló” szövegrész helyébe az „állami tulajdonú”

szöveg
lép.

20. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis
Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi

XXVI. törvény módosítása

84. §

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány
és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény 8. §-
ában a „Szekszárd 4443/1” szövegrész helyébe „Szekszárd, 4443/1” szöveg lép.

21. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény módosítása
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85. §

AA Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény 7. §-ában a „kapcsolatos” szövegrész
helyébe az „összefüggő” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

86. §

(1)  Ez  a  törvény  –  a  (2)–(4)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a  kihirdetését  követő  napon  lép
hatályba.

(2) A 7. §, a 11. § e)–h) pontja és a 12. § a) pontja az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon
lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 15. §, a 25. §, az 54. § 9. pontja, a 8. alcím és a 11. alcím 2023. január
1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. § és az 53. § 2023. február 1-jén lép hatályba.

87. §

A 12. alcím és a 17-20. alcím az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

88. §

(1) A 7. §, a 11 . § e)-h) pontja, valamint a 12. § a) pontja a szakmák új szabályozásának elfogadását
megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 8.  alcím a belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006. december 12-i  2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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1. melléklet a 2022. évi ..... törvényhez

„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
A B C

1I. EGYETEMEK

2 I/A. Állami egyetemek

3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

5 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

6 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

7 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

8 I/B. Nem állami egyetemek

9 Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

1
0

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

1
2

Debreceni Egyetem, Debrecen

1
3

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

1
4

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

1
5

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

1
6

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

1
7

Közép-európai Egyetem, Budapest

1
8

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

1
9

Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

2
0

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest

2
1

Miskolci Egyetem, Miskolc

2
2

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

2
3

Óbudai Egyetem, Budapest

2
4

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

2
5

Pannon Egyetem, Veszprém

2
6

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

2
7

Pécsi Tudományegyetem, Pécs
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2
8

Semmelweis Egyetem, Budapest

2
9

Soproni Egyetem, Sopron

3
0

Széchenyi István Egyetem, Győr

3
1

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

3
2

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

3
3

II. NEM ÁLLAMI ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

3
4

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

3
5

Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

3
6

Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

3
7

Edutus Egyetem, Tatabánya

3
8

Gábor Dénes Egyetem, Budapest

3
9

Gál Ferenc Egyetem, Szeged

4
0

Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár

4
1

Milton Friedman Egyetem, Budapest

4
2

Neumann János Egyetem, Kecskemét

4
3

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

4
4

Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak

4
5

III. FŐISKOLÁK

4
6

III/A. Állami főiskolák

4
7

Eötvös József Főiskola, Baja

4
8

III/B. Nem állami főiskolák

4
9

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

5
0

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

5
1

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

5
2

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

5
3

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

5
4

Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

5 Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
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5

5
6

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

5
7

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

5
8

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

5
9

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

6
0

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

6
1

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

6
2

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

6
3

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

6
4

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

6
5

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

6
6

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

6
7

Szent Pál Akadémia, Budapest

6
8

Tomori Pál Főiskola, Budapest

6
9

Veszprémi Érseki Főiskola, Veszprém

7
0

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

7
1

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

"
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Általános indokolás

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése,  továbbá a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019.  (III.  13.)  IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
közzétételre kerül.

A foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény  (a
továbbiakban: Flt.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) és a
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) módosításának elsődleges
célja a kormányzati struktúra átalakításából adódó feladatváltozások, valamint a jelenlegi háborús
helyzet  okozta  munkaerőpiaci  kihívások  kezelésére  vonatkozó  gyors  beavatkozási  képesség
megteremtése.

A szabályozás módosítása ezen cél elérését támogatja.

Az EU-s vállalások, ajánlások tekintetében kiemelendő, hogy a szociális jogok európai pillérének
megvalósítására vonatkozó cselekvési tervben meghatározott, és a felnőttkori tanulásra vonatkozó
új  európai cselekvési programról (2021–2030) szóló tanácsi  állásfoglalásban  (Cselekvési  terv a
szociális  jogok  európai  pillérének  megvalósítására  COM/2021/102  final)  a  magyar  Kormány
felnőttképzési céljaként elfogadásra került, hogy 2030-ra minden évben az összes felnőtt 60 %-a
vegyen részt képzésben.

A Bizottság véleménye alapján a magyar Kormány vállalta a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vonatkozó rendelkezésének olyan tartalmú módosítását,
amely  a  törvény  hatályát  kiterjeszti  egyrészt  a  jogszabályokon  kívüli  normatív  szabályozó
eszközökre,  azaz  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  szerinti  közjogi
szervezetszabályozó  eszközökre,  valamint  a  jogi  szabályozás  előkészítésében  részt  vevő  nem
minisztériumi szervekre is.

Az Elismerési törvény továbbá a felsőoktatásban szerzett oklevelek esetében is a hazai oklevelekkel
azonos jogi hatályt biztosít az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozó állam oklevelei esetében
a  továbbtanulás  szempontjából.  Az  ehhez  kapcsolódó,  módosuló  szabályozás  fokozza  hazai
felsőoktatásunk  nemzetközi  vonzerejét.  Megteremtődik  a  megfelelő  szabályozási  kerete  annak,
hogy  az  ide  érkező  orvos,  fogorvos,  illetve  gyógyszerész  a  szakképzettségének  megfelelő
tevékenységet folytathasson.

A  törvényjavaslat  a Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem (a  továbbiakban:  NKE)  szakmai
tevékenységének, alapfeladatai ellátásának a hatékonyságát támogató rendelkezéseket is magában
foglalja.

Az NKE hivatása a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek
képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának biztosítása, valamint az egységesülő
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közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése.

Tekintettel az NKE e komplex – mind a hon- és rendvédelmi, mind a közigazgatási, mind pedig a
diplomáciai  területen  a  mindenkori  Magyar  Állam  működéséhez  szükséges  jövőbeni
humánerőforrás hátteret biztosító – feladataira és a Magyarországot körülvevő globális környezet
dinamikus  változásaiból  eredő  felsőoktatási  igényekre,  a  gyakorlati  szakmai  tapasztalatok
hallgatóság  részére  történő átadása,  a  külföldi  szaktekintélyeknek a képzésbe történő bevonása,
továbbá a nemzetközi együttműködések kiépítése egyre hangsúlyosabbá válik.

Abból kifolyólag, hogy az NKE sok tekintetben az állami megrendelő számára egyedüli képzési
helyként  szolgál  a  nemzeti  érdekeket  tekintve  döntő  jelentőségű  területeken,  a  közérdek
szempontjából  kiemelt  jelentősége  van  annak,  hogy  a  tevekénységére  vonatkozó  jogszabályi
környezet a lehető leginkább támogassa alapfeladatai ellátását.

A  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Nftv.)
módosítása értelmében, a felsőoktatási  autonómia jelentős kiszélesítésével azok az intézmények,
amelyek  teljes  megfelelést  tanúsító  akkreditációval  rendelkeznek  és  amelyek  már  jelenleg  is
rendelkeznek  alapképzés-indítási  jogosultsággal,  az  érintett  képzési  területeken  automatikusan
létesíthetnek mesterképzést.  A felsőoktatási  intézmény a  mesterképzés  létesítését  egy eljárásban
kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál. Az adott felsőoktatási intézmény a szak létesítésével egyúttal
hároméves szakindítási lehetőséghez is jut. A megváltozott szabályozással a képzés minőségének
ellenőrzésére annak megkezdését követő három éven belül kerül sor, amely megfelelő időkeretet
biztosít egy működő képzés minőségének vizsgálatára.

A képzés minőségének így kettős biztosítéka lesz, egyrészről teljes megfelelést tanúsító intézményi
akkreditációval  rendelkező  intézmények  szereznek  jogosultságot  ezen  új  jogintézmény  szerinti
szaklétesítésre  és  szakindításra,  másrészről  az  elindított  szakot  ex  post  akkreditáció  keretében
vizsgálja majd a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság.

A nyelvvizsga követelménye, egy adott idegen nyelv ismeretének igazolása számos ponton jelenik
meg  a  felsőoktatási  jogban.  A nyelvvizsga,  mint  adminisztratív  követelmény  önmagában  nem
biztosít kellő idegen szaknyelvi ismereteket ahhoz, hogy az adott felsőfokú végzettséget szerzett
hallgatók  megfeleljenek  a  munkaerőpiac  elvárásainak,  ezért  célszerű,  ha  –  a  munkaerőpiaci
folyamatokat  elemző  és  vizsgáló  –  felsőoktatási  intézmények  döntési  kompetenciájába  kerül  a
végzettséghez igazodó idegen nyelvi ismeretek elsajátításának és mérésének meghatározása.

Ezek  a  követelmények,  illetve  jogkövetkezmények  az  Nftv.  módosításával  hatályon  kívül
helyezésre kerülnek, és visszaadva a felsőoktatási intézmények döntési szabadságát a felsőoktatási
intézmények saját hatáskörben írhatnak elő idegen nyelvi követelményeket.

A módosítás a következő további tárgyköröket érinti:

- az intézményi társaságokra vonatkozó kivételszabály megalkotása a működési mechanizmusok
javítása érdekében,

- a magán (ide értve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is), illetve az
egyházi fenntartók által fenntartott intézményekben foglalkoztatott oktatókra, kutatókra vonatkozó
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70 éves korhatár törlése,

- a Gábor Dénes Főiskola alkalmazott tudományok egyetemként működik 2023. február 1-jétől.

Részletes indokolás

1-4. § 

Az új  rendelkezések  a  foglalkoztatási  programokkal  kapcsolatosan  elkülönített  állami  pénzalap
felnőttképzési  célú  felhasználásának  nevesítésével  hozzájárulnak  a munkaerőpiaci  tendenciákra,
kihívásokra megoldást nyújtó kezelési lehetőségek palettájának kiszélesítéséhez.
 
A tervezet Flt.-t érintő módosítása megteremti a jogalapját annak, hogy a foglalkoztatási alaprész –
elnevezésében kiegészülve a „felnőttképzés” kifejezéssel - az Fktv.-ben meghatározott  feladatok
finanszírozását is lehetővé tegye. Ennek megfelelően a foglalkoztatási és felnőttképzési alaprész
felhasználásáért való felelősség vonatkozásában külön nevesíti a foglalkoztatásért felelős minisztert,
illetve  a  felnőttképzésért  felelős  minisztert,  az  Flt.-ben,  valamint  az  Fktv.-ben meghatározottak
szerint.

5-6. § 

Nyelvhelyességi pontosítás.

7. § 

Az Elismerési  törvényben  olyan  módosításokra  kerül  sor,  amelyek  célja,  hogy  a  2001.  évi  C.
törvény hatálya kiterjedjen a jogszabályokon kívüli normatív szabályozó eszközökre, valamint a
jogi  szabályozás  előkészítésében  részt  vevő  nem  minisztériumi  szervekre  is.  Ugyanezt  a  célt
szolgálja a 2001. évi C. törvény 1. § (6) bekezdésében, 60/K. § (1) és (6) bekezdésében, valamint
60/M.  §  (1)  bekezdésében  szereplő  „jogszabályi”  szövegrészeket  hatályon  kívül  helyező
rendelkezés.

8. § 

A módosítás a felsőoktatási mobilitás elősegítése érdekében a felsőoktatásban szerzett oklevelek
esetében  a  törvény  rendelkezései  alapján  a  hazai  oklevelekkel  azonos  jogi  hatályt  biztosít  az
Európai  Felsőoktatási  Térséghez  csatlakozó  állam  oklevelei  esetében  a  továbbtanulás
szempontjából.
 
A módosuló  szabályozás  fokozza  a  hazai  felsőoktatásunk nemzetközi  vonzerejét,  rendelkezései
összhangban állnak a felsőfokú és a felső középfokú képesítések, valamint a külföldi tanulmányi
időszakok eredményei automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzéséről szóló Tanácsi ajánlással
is.
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9-12. § 

Az egészségügyben végzettek esetében egy új lehetőség biztosítása szükséges: az orvos, fogorvos,
illetve gyógyszerész szakképzettségként  történő elismerés  céljából  teljes  munkaidőben egy évig
vagy  ezzel  egyenértékű  részmunkaidőben,  akkreditált  egészségügyi  szolgáltatónál,  illetve
akkreditált  gyógyszertárban  az  egészségügyről  szóló  törvény  szerinti  felügyelet  melletti,  a
szakképzettségnek megfelelő tevékenységet folytasson: hasonló szabályozás kerül megalkotásra a
középfokú végzettségűek esetében is.
 
Emellett a szövegcserés módosító, illetve hatályon kívül helyező rendelkezések az irányelvnek való
megfelelést is szolgálják a 7. § indokolásánál jelzettek szerint.

13. § 

Nyelvhelyességi pontosítás.

14. § 

A  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemről,  valamint  a  közigazgatási,  rendészeti  és  katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 13. §-a sorolja fel azon
jogviszonyokat,  melyek  keretében  az  Egyetemen  munkakört,  illetve  vezetői  beosztást  lehet
betölteni.  A felsorolásból  látható,  hogy számos  jogviszony lehetséges,  melyekre  külön jogállási
törvények vonatkoznak. Indokolt egyértelművé tenni az NKE tv. és a jogállási törvények viszonyát,
melynek értelmében az NKE tv. lex specialis a jogállási törvényekhez képest.

15. §, 25. § 

A hazai felsőoktatás keretében a munkaviszony létesítésének a lehetősége kapcsán felhalmozódott
tapasztalatok alapján indokolt, hogy – nem kizárólagos jelleggel – e lehetőség az NKE-n is teljes
körben biztosított legyen. A tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy ezt a lehetőséget kedvező
lenne kiterjeszteni az NKE működésének teljes spektrumára.

16. § 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2)
bekezdés  c)  pontja  szerint  közalkalmazotti  jogviszony  magyar  állampolgárságú,  vagy  külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt  vagy
letelepedett személlyel létesíthető.
 
Az NKE célul  tűzte  ki  az átfogó nemzetköziesítés  megvalósítását.  A nemzetköziesítés  irányába
mutató törekvések szükségessé teszik, hogy a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
korlát  megszűnjön.  A gyakorlatban  ugyanis  számos  olyan  külföldi  szaktekintély  foglalkoztatási
igénye merül fel, akik nem felelnek meg e követelménynek, azonban közalkalmazottként történő
foglalkoztatásuk  jelentős  előrelépést  jelentene  az  NKE  képzési  és  tudományos  működésében,
fejlődésében.
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17. § 

Az NKE tv. preambuluma értelmében a magyar felsőoktatási rendszer részeként a közigazgatási,
rendészeti  és  katonai  képzést  folytató  NKE  tevékenységének  célja  a  közigazgatást,  a  hon-  és
rendvédelmet  érintő  tevékenységet  végző szakemberek képzése,  a  hon-  és  rendvédelmi  szervek
tiszti utánpótlásának biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság
megteremtése. Az NKE e speciális és egyedülálló hivatásából kifolyólag kiemelt jelentőséggel bír,
hogy  az  egyetem fenntartója  ismerje  az  egyetem oktatói  és  kutatói  karának  összetételét  annak
érdekében, hogy az NKE által betöltött hivatás stratégiai irányítása és megvalósításának tervezése
során az annak legfontosabb feltételéül szolgáló személyi állománnyal részletesen és a szükséges
ismeretek birtokában számolni tudjon.

18. § 

Az  NKE  tv.  16/E.  §-a  értelmében  lehetővé  válik,  hogy  az  Nftv.  32.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott címmel rendelkező személy – kivételesen, a szenátus döntése alapján – oktatói vagy
tanári  munkakörben  is  foglalkoztatható  legyen.  Ezen,  elsősorban  oktatói  munkakörben
foglalkoztatott  személyek  szakmai  életpályája,  különösen  az  államtudomány  és  a  közigazgatás
területén  szerzett  tapasztalataik,  támasztják  alá  a  szakok  akkreditációja  során  történő
figyelembevételüket. Utóbbi a hallgatók számára biztosítja, hogy képzésük során gyakorlatorientált
oktatásban részesüljenek, az elméleti tudást a gyakorlatban való problémamegoldással kiegészítve
ismerjék meg. Az oktatók jogalkalmazói szemléletet adnak át a hallgatók számára tapasztalatuknak
köszönhetően,  mely  lehetővé  teszi  a  hallgatóság  részére,  hogy  a  munkaerő  piacon  való
elhelyezkedést  követően  szinte  azonnal  önálló  feladatvégzésre  alkalmasak  legyenek,  ezzel  a
munkáltatókat és foglalkoztatókat részben mentesítve az elhúzódó betanítási időtől. Ennek előnye,
hogy  csökkenthető  a  meglévő  alkalmazottak  saját  munkavégzésük  melletti,  betanítással  és
monitoringgal (nyomon követéssel) terhelt többletmunkavégzése és növelhető a frissen diplomázott
személyek  elhelyezkedésének  lehetősége,  elhelyezkedésük  esetén  a  munkáltató  elégedettsége,
ezáltal a munkahelyük megőrzése. Az érintett, kiemelkedő szakértelemmel rendelkező személyi kör
szakmai életpályája biztosítja a gyakorlati problémák ismeretét és azok jó megoldásának oktatását.

19. § 

A gyakorlati  tapasztalatok  alapján  indokolt  az  NKE  tv.  16/B.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában
meghatározott felmentési ok és annak egyes részfeltételei pontosítása, annak érdekében, hogy az az
érintett  felek,  valamint  a  jogalkalmazó  számára  ne  hordozzon  magában  jogértelmezési
bizonytalanságot.
 
Az  Nftv.  12.  §  (4)  bekezdése  értelmében  az  intézményfejlesztési  tervben  kell  meghatározni  a
fejlesztéssel,  a  fenntartó  által  a  felsőoktatási  intézmény  rendelkezésére  bocsátott  vagyon
hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és
kiadásokat.  Az  intézményfejlesztési  terv  olyan  meghatározó  stratégiai  dokumentum  tehát  az
egyetem tekintetében, amelyben foglalt célkitűzések megvalósítása döntő jelentőséggel bír. Indokolt
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tehát annak jogszabályi leképezése, hogy munkáltatói személyügyi döntés alapjául szolgálhasson
akár az, hogy az intézményfejlesztési terv módosítására figyelemmel a közalkalmazott által végzett
tevékenység egyetemi szintű prioritása csökkent, vagy akár az a körülmény, hogy a közalkalmazott
által  végzett  tevékenység a módosított  intézményfejlesztési  terv szerinti  célok megvalósításához
nem járul hozzá megfelelő mértékben.

20. § 

Az NKE-n kiemelt jelentősége van a tisztképzésnek, illetve ennek keretében a hallgatók képzése
mellett  a  nevelésnek  és  a  szocializációnak  is.  Ebből  kifolyólag  az  NKE  közalkalmazottjaival
szemben az általánosnál magasabb szintű elvárásokat szükséges támasztani és a jó hírnév, a pozitív
társadalmi megítélés védelmét a beiskolázó szervek körére is szükséges kiterjeszteni, továbbá újabb
eseteket szükséges megjeleníteni, melyek alapot adhatnak a közalkalmazottak érdemtelenségének
megállapítására.

21. § 

Az Nftv. 32. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„A szenátus az óraadó oktatónak, ha

a) rendelkezik doktori fokozattal: magántanári,

b)  országosan  elismert  szaktekintély:  címzetes  egyetemi  vagy  főiskolai  docens,  illetve  címzetes
egyetemi vagy főiskolai tanár,

c) kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez: mesteroktatói

címet adományozhat.”

Az  NKE  képzési  portfóliója  indokolja,  hogy  az  Nftv.  által  meghatározott  címmel  rendelkező
személyek  kivételesen  és  a  szenátus  ilyen  döntése  esetén  oktatói  vagy  tanári  munkakörben  is
foglalkoztathatók  legyenek,  hogy  ilyen  módon  váljanak  még  inkább  bevonhatóvá  az  egyetem
képzési struktúrájába. E megfontolás elsődleges motivációja, hogy a képzések gyakorlati jellegét
erősítve  szükséges  a  magas  kvalitású  és  tapasztalatú  szakembereknek  a  korábbiaknál  aktívabb
bekapcsolódása az NKE képzéseibe.

Az NKE speciális képzési portfóliója – különös tekintettel a tisztképzésre – számos olyan munkakör
igényét veti fel, amely nem illeszthető sem az oktatói, sem a tanári munkakörök kategóriáiba. Ide
tartoznak  különösen  a  kiképzési  tevékenységet  ellátó  személyek,  akik  más  felsőoktatási
intézményekben nem fordulnak elő. Az NKE tv. fenti kiegészítésével lehetővé válik, hogy az NKE
szervezeti  és  működési  szabályzatában  ilyen  típusú,  a  felsőoktatásban  atipikus  munkakörök
kerüljenek megállapításra. Figyelemmel a kiképzési feladatok jellegére, a tudományos fokozattal
kapcsolatos  követelmény  esetükben  nem  értelmezhető,  ezért  e  személyeket  az  Nftv.  9.  §  (3)
bekezdés b) pontja szerinti számítás során indokolt figyelmen kívül hagyni.

A Kjt.  értelmében  a  felsőfokú  oktatás  keretében  a  nevelő,  nevelő-oktató,  oktató  tevékenységet
végző közalkalmazottakat  évi  huszonöt  munkanap pótszabadság illeti  meg,  amelyből  legfeljebb
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tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással
összefüggő  munkára  igénybe  vehet.  Az  oktatással  és  neveléssel  kapcsolatos  munkák  körét
végrehajtási rendelet állapítja meg – ilyen rendelet a közoktatás terén megalkotásra került, azonban
a  felsőoktatás  területén  nem.  Ebből  kifolyólag  a  törvény  tartalmazza,  hogy  az  NKE-n  e
munkaköröket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

Az  NKE  humánerőforrásainak  biztosítása,  alapfeladatainak  ellátása,  a  gazdaságos  működéssel
összhangban sok esetben nem indokolja határozatlan idejű státusz létrehozását, azonban a hatályos
jogszabályok  nagyon  szűk  lehetőséget  adnak  közalkalmazotti  jogviszonyban  történő  határozott
idejű foglalkoztatásra. A határozott idő létesítéséről a Kjt.  rendelkezik és csupán két lehetőséget
biztosít határozott idejű jogviszony létesítésére: helyettesítés céljából, illetve meghatározott munka
elvégzésére.  A határozott  idő kiterjesztése közalkalmazotti  jogviszonyban amiatt  is szükséges és
indokolt, mert az Nftv. 29. § (1) bekezdésében és 33. § (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel
együtt megkönnyíti az adott oktatói, kutatói munkakörökben történő, pályázat nélküli, határozott
időre  történő  alkalmazást,  amely  kiemelten  fontos,  mivel  csupán  közalkalmazotti  jogviszony
keretein belül vehető figyelembe a Kjt. által biztosított oktatói, kutatói életpályamodell.

22. § 

Az  NKE  magasabb  vezetőinek  körét  –  figyelemmel  az  elmúlt  évek  tapasztalataira,  illetve  az
intézmény kiemelt nemzetköziesítési törekvéseire – indokolt kiegészíteni a nemzetközi főigazgatói
beosztással.  A  nemzetközi  főigazgató  feladata  az  egyetem  nemzetközi  és  nemzetköziesítési
tevékenységének stratégiai szintű irányítása, felügyelete.

23. § 

A rendelkezés  alapján  az  NKE  egyoldalú  nyilatkozattal  csatlakozhat  bármely  egységes  állami
beszerzési rendszerhez, és onnan egyoldalú nyilatkozattal távozhat, ide nem értve a Közbeszerzési
és  Ellátási  Főigazgatóság  által  lefolytatott  központi  beszerzésekből  az  egyoldalú  nyilatkozattal
történő távozást.

24. § 

A jogrendszer és a jogszabály belső kohézióját biztosító módosítások.

26. §, 43-44. § 

A felsőoktatási autonómia jelentős kiszélesítésével a felsőoktatási intézmények lehetőséget kapnak
mesterképzés létesítésére. Az ilyen mesterképzés önálló létesítésére az az intézmény jogosult, amely
az  intézményakkreditáció  során  a  MAB-tól  „teljes  megfelelésű”  értékelést  kapott.  Azok  az
intézmények, amelyek már jelenleg is rendelkeznek alapképzés-indítási jogosultsággal, az érintett
képzési területeken maguk létesíthetnek mesterképzést.

 
A kiemelt  minősítésű  felsőoktatási  intézmény  a  mesterképzések indítására  is  jogosulttá  válik  a
MAB előzetes véleménye nélkül .
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27. § 

A magán  és  egyházi  fenntartású  felsőoktatási  intézményekben  szükséges  biztosítani,  hogy  az
oktatók és kutatók vonatkozásában eltérhessenek a 70 éves korhatártól. A módosítással lehetőségük
lesz  az  intézményeknek  70  évnél  magasabb  korhatár  megállapítására,  így  az  oktatás,  kutatás
színvonala tovább emelkedhet és a hallgatók is magasabb szintű oktatásban részesülhetnek.

28. § 

A törvényjavaslat a felsőoktatási intézmények döntési szabadságát azáltal is bővíti, hogy az Nftv.
32.  §  (2)-(3)  bekezdése  szerinti  címmel  rendelkező  oktatók  által  végezhető  tevékenységeket  a
felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata állapíthatja meg. 

29. §, 33. § 

A pedagógusképzés vonzerejének növelése érdekében a két, illetve négy féléves tanárképzés idejét
nem  kell  beszámítani  a  hallgatói  ösztöndíjak  támogatási  idejébe,  ugyanakkor  egyes  tanári
modulokat, krediteket már az alapképzésben tanuló is felvehet.

30. §, 32. § 

A felvételi  rendszer  a  felsőoktatási  autonómia  jelentős  kiterjesztésével  megújul  2024-től,  így  a
felsőoktatásért felelős miniszter hatásköreit indokolt újraszabályozni.

31. §, 34. §, 37. §, 39-40. §, 49. § 

A felsőoktatás  digitalizációjának  elősegítése  érdekében  a  felsőoktatási  intézmények  tanulmányi
rendszereinek képesnek kell lenniük közvetlen kommunikációra, adatátadásra.
 
A hallgató egyes  dokumentumait,  így  az  oklevelet,  a  végbizonyítványt,  az  oklevélmellékletet,
kérésére, elektronikusan is ki kell állítani a hallgató számára.

35. § 

Számos,  Ukrajnából  érkező  hallgató  magasabb  évfolyamon  kapcsolódik  be  a  hazai  képzésbe.
Esetükben  indokolt  mentesítést  adni  az  alól  a  szabály  alól,  amely  szerint  a  magyar
oklevélszerzéshez a képzés egyharmadát a magyar felsőoktatási intézményben kell teljesíteni.

36. §, 38. § 

Az  Nftv.  51.  §  (1)  és  (2)  bekezdésének  módosítása  révén  kerül  ki  a  felsőoktatási  jogból  az
oklevélszerzéshez szükséges nyelvvizsga-követelmény, ugyanakkor az új 49/A. § révén a törvény a
hatályon  kívül  helyezéssel  egy  időben  előírja,  hogy  a  felsőoktatási  intézmény  feladata,  hogy
gondoskodjon  az  adott  szakon  szerezhető  szakképzettség  gyakorlásához  szükséges  idegen
szaknyelvi ismeretek oktatásáról és a szaknyelvi ismeretek megfelelő méréséről.
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41. § 

A példaértékű  Tanítsunk  Magyarországért  mentorprogram  keretében  kerül  sor  a  felsőoktatási
hallgatók  mentorálásával  az  alapfokú  és  középfokú  oktatási  intézményekben  tanulók
felzárkóztatására, tehetséggondozására.

42. § 

A  kormányzati  struktúraátalakítás  miatt  szükséges  módosítás,  amely  egyértelműen  rögzíti  a
felsőoktatásért  felelős miniszter szakmai irányítási  jogkörét a felsőoktatási  információs  rendszer
működéséért felelős szerv, az oktatási hivatal, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért
felelős szerv, valamint az oktatási jogok biztosa hivatal felsőoktatással összefüggő tevékenysége
felett. Azért szükséges a szakmai irányítási jogkör megjelölése, mivel ezen szervek tevékenysége
feletti szakmai irányítás a Statútumrendelet alapján a köznevelésért felelős miniszter jogköre.

45. § 

Jogtechnikai pontosítás.

46. § 

Az állam a  szakképzésről  szóló  törvényben  meghatározott  szakmai  képzéshez  kapcsolódó  első
szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga letételéig az általa, illetve közfeladatot ellátó
közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  által  fenntartott  felsőoktatási  intézményben  is  ingyenesen
biztosítja.

47. § 

A megfelelő jogszabályi környezet érdekében az intézményi társaságokra vonatkozó rendelkezések
érdekében indokolt módosítás.

48. § 

Indokolt  a  kulturális  és  művészeti  alkotások  terén  kivételesen  magas  színvonalú,  példaértékű,
nemzetközileg is elismert eredményt elérők számára adományozott Kossuth-díjban részesülteket a
művészeti  felsőoktatásban  az  egyetemi  tanári  kinevezéshez  szükséges  kvalifikációval
rendelkezőnek minősíteni.

50. § 

Az új szabályok felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre, ugyanakkor az oklevelet nyelvvizsga
hiányában  nem  szerző  hallgatók  is  mentesülnek  a  nyelvvizsga  letétele  alól.  A  felsőoktatási
intézménynek  azonban  joga  van  a  képzést  már  megkezdett  hallgatók  részére  olyan  idegen
szaknyelvi  képzést  előírni  a  tanterv  részeként,  amelyet  tudásméréssel  zárnak,  ennek  nyelvi
követelményei  azonban  nem  lehetnek  szigorúbbak,  mint  amelyeket  korábban  az  Nftv.  vagy  a
képzési és kimeneti követelmény előírt. Nem lehet előírni ilyen nyelvi képzést annak a hallgatónak,
aki a korábban előírt nyelvvizsgával rendelkezik.
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A doktori  képzés  bejutási  feltételeként  előírt  nyelvvizsga  helyébe  a  doktori  szabályzat  szerinti
nyelvismeret kerül [az Nftv. 40. § (6) bekezdésének módosítása], illetve a korábbi szabályokhoz
képest, amelyek a két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretét írták elő, a
felsőoktatási intézmény maga határozhat meg egy vagy több ilyen nyelvet a doktori szabályzatban.
 
A  fogyatékossággal  élő  hallgató  a  nyelvvizsga  vagy  annak  egy  része,  illetve  szintje  alól
mentesülhetett,  az  új  szabályok  szerint  az  előnyben  részesítendő  kör  a  mentesítést  az  idegen
szaknyelvi ismeretek tudásmérése, vagy annak egy része, illetve szintje alól kapja meg [az Nftv. 49.
§ (8) bekezdésének módosítása].

51. §, 53. §, 1. melléklet 

A Gábor Dénes Főiskola eleget tett az Nftv. 9. § (3a) bekezdésében foglalt feltételeknek, így 2023.
február 1-jétől alkalmazott tudományok egyetemeként működik tovább.

52. § 

A  pedagógusképzésben  részt  vevők  támogatási  idejének  számításához  szükséges  átmeneti
rendelkezés.

54. § 

Szövegpontosító rendelkezések.

55. § 

Hatályon kívül helyező rendelkezések.

56. § 

Az új, illetve a pontosításra kerülő értelmező rendelkezések a SARS-CoV-2 veszélyhelyzet alatt
megjelenő videótartalmak megfelelő kezelésére, a távoktatás minőségi javítását szolgáló kereteinek
meghatározására  irányulnak,  továbbá  a  hazai  képzési  rendszerekben  a  képző  intézmények  által
használt adatbázisok, képzési informatikai rendszerek egységes szabályozási alapját teremtik meg.

57. § 

A  szabályozás  a  felnőttképzésért  felelős  miniszter  felnőttképzéssel  összefüggő  feladatainak
ellátásához  szükséges  tanácsadó  testület  –  Felnőttképzési  Szakértői  Testület  –  létrehozásáról
rendelkezik.

58. § 

A rendelkezés tartalma a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti
követelményeit meghatározó programkövetelmény nyilvántartásba vételére, annak módosítására és
törlésére,  illetve  a  nyilvántartás  vezetésére  vonatkozó  szabályozás  Szkt.-ből  Fktv.-be  történő
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átemelése azzal a változtatással, hogy a jövőben az ezzel kapcsolatos feladat- és hatáskör címzettje
a felnőttképzésért felelős miniszter.

59. § 

Az Fktv. szerint a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a FAR-ban tanúsítványt állít ki. A
módosító rendelkezés alapján a felnőttképző ezen túlmenően köteles az aláírt tanúsítványt feltölteni
a FAR-ba annak érdekében, hogy a jövőben ellenőrizhetővé váljon a kiadott tanúsítványok száma és
tartalma a hatóság által.

60. § 

Az alábbi európai uniós ajánlások /A TANÁCS AJÁNLÁSA (2022. június 16.) az egyéni tanulási
számlákról  (2022/C  243/03),  A TANÁCS  AJÁNLÁSA az  egész  életen  át  tartó  tanulást  és  a
foglalkoztathatóságot  segítő  mikrotanúsítványokra  vonatkozó  európai  megközelítésről
{SWD(2021)  367  final}/  alapján  egyre  nagyobb  szerepet  kapnak  a  meglévő  képességek,
kompetenciák,  tudásszint  megerősítését,  kiegészítését  szolgáló  képzések,  illetve  egyre  inkább
jellemző azok hazai oktatási rendszerben való megerősödése, elterjedése. Az Fktv. új rendelkezései
– e jelenséghez kapcsolódóan – a mikrotanúsítványok elterjedésének alapját teremti meg.

61. § 

A felnőttképző  adatszolgáltatási  kötelezettségére  vonatkozó  rendelkezés  módosítása  –  a  képzés
ütemezésére vonatkozó adatok szolgáltatásával  – naprakész segítséget nyújt  a képzések hatóság
általi nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez.

62. § 

A rendelkezés beiktatása annak érdekében szükséges, hogy a hatóságnak az ellenőrzést megelőzően
– az  összeférhetetlenség  megelőzése  érdekében –  megfelelő  információ  álljon  rendelkezésére  a
kirendelhető  felnőttképzési  szakértőkről  és  így  kizárhatóvá  váljon,  hogy  a  felnőttképzőt  érintő
engedélyezési folyamat során az előzetes minősítést végzett felnőttképzési szakértőt – ugyanazon
intézményt érintően – a hatóság szakértőként rendelje ki.

63. § 

A rendelkezés pontosítja a felnőttképzőnek a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
vezetésére  vonatkozó  kötelezettségét  érintő  szabályozást  az  Fktv.  értelmező  rendelkezéseiben
szereplő „kontaktóra” fogalmával történő összhang megteremtése érdekében.

64. § 

Az Fktv. új rendelkezése a képzésben részt vevők érdekeink védelmében megteremti a jogalapját a
megtévesztő felnőttképzési hirdetési tartalmakkal szembeni szankció alkalmazásához, azzal, hogy a
többi  képzési  rendszerben  használatos  elnevezések,  tevékenységek  elhatárolására  vonatkozó
szabályozást iktat be.
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65-66. § 

Az  Fktv.  új  rendelkezése  –  az  Fltv.  módosításához  kapcsolódóan  –  kiegészíti,  pontosítja  a
felnőttképzési célú támogatási kör tartalmát, továbbá meghatározza a foglalkoztatási programokkal
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap foglalkoztatási és felnőttképzési alaprésze felnőttképzési
célú felhasználásával kapcsolatos törvényi szintű szabályokat.

67. § 

A szabályozás az Fktv. felhatalmazó rendelkezéseinek módosítását, kiegészítését tartalmazza az Flt.,
az Fktv. és az Szkt. érintett, kapcsolódó módosító rendelkezései miatt.

68. § 

A rendelkezés  a  programkövetelményekkel  összefüggő  feladat-  és  hatáskör  változása  miatt  a
programkövetelmény nyilvántartásba vétele, módosítása és törlése iránti eljárás kapcsán szükséges,
átmeneti rendelkezést tartalmazza.

69-70. § 

Kodifikációs pontosítás. 

71-72. §, 76-85. § 

Nyelvhelyességi pontosítás.

73-75. § 

Az  Szkt.-t  érintő  pontosító,  illetve  hatályvesztő  rendelkezések  a  programkövetelményekkel
összefüggő feladat- és hatáskör változása miatt.

86. § 

Hatályba léptető rendelkezések.

87. § 

A sarkalatossági záradék.

88. § 

Jogharmonizációs záradék.
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