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2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás)

Az Nftv. módosításának főbb irányai

− Az intézmény szerkezete, felépítése

− Képzésekre vonatkozó szabályok

− Oktatókra, kutatókra vonatkozó rendelkezések

− Hallgatókat érintő szabályok

− Egyéb
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Az intézmény szerkezete, felépítése

Új intézménytípusok és a hozzájuk kapcsolódó követelmények: főiskola, 
egyetem, alkalmazott tudományok egyeteme

Az intézmény képzési helyei

− székhely

− telephely

− székhelyen kívül (más országban)

− közösségi felsőoktatási képzési központ (KFKK)

− azonos fenntartójú intézmény székhelyén, telephelyén

KFKK: nem felsőoktatási intézmény, hanem intézményi székhelyen kívül
működő, működési engedélye szerinti képzési területen és hallgatói
létszámmal működő szervezet

Az intézményrendszer átalakítása, 2016.
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Képzésekre vonatkozó szabályok

Képzésindítás változásai:

az OH a doktori és a mesterképzés esetén is kötve van a MAB
véleményéhez;

képzés indítása esetén az intézmény kezdeményezheti más ENQA tag
szakértőként való bevonását;

duális képzés indítható a szociális munka alapképzési szakon is;

magyar és külföldi intézmény közös képzése esetén törlésre került a két
képzés közötti kredit egyenértékűség (75%);

Idegen nyelvű képzés: adott képzésben – térítési díj nélkül – az összes
előírt kredit 10%-áig terjedően idegen nyelven folyó tárgy felvétele

Végbizonyítvány: pontosítása

Képzési ág: fogalmának törlése

Szakindítás feltételei: a képzés során külföldi részképzés céljából
mobilitási ablak áll rendelkezésre
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Új törvénymódosítás

A duális képzés teljes képzési ideje alatt díjazás illeti
meg a hallgatót.

Magyar állampolgárságú hallgató külföldi
felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói
jogviszonya alatt legfeljebb 12 hétig az Nftv.
hallgatói munkavégzésre vonatkozó feltételei
szerint létesíthet magyarországi munkáltatóval
jogviszonyt.
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Oktatókra, kutatókra vonatkozó rendelkezések

A munkaidő beosztása:

a) Oktató tanításra fordított ideje hetente: minden oktató esetén 10 óra,
egyetemi/főiskolai tanár: 8 óra, docens: 10 óra, adjunktus, tanársegéd, mesteroktató:
12 óra

b) Oktató tanításra fordított ideje eltérítése a munkáltató által:

- minden oktató esetében 40%-kal emelhető vagy 25%-kal csökkenthető óra

- tanári munkakörben heti 12 óra, amely 15%-al emelhető, illetve csökkenthető (kivétel
szakmódszertant oktató tanár: heti 12 óránál nem lehet kevesebb)

Munkaköri szabályok

adjunktus: megszűnik a különbségtétel főiskolai és egyetemi adjunktus között, (doktori
fokozat)

főiskolai tanár/egyetemi docens: törlésre került a 10 éves oktatói tapasztalat
szükségessége

új munkakör: mesteroktató

70 éves szabály: minden oktatóra és kutatóra kiterjed

a munkáltató hozzájárulásával az oktató külföldi székhelyű magyar nyelvű képzést
folytató intézményben is teljesítheti munkaköri feladatait.
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Hallgatókat érintő szabályok

Kifutó képzésekben lévő hallgatókkal szembeni követelmények:

1993-as törvény szerinti képzéseket folyamatos képzésben 2016.09.01-ig lehet
változatlanul befejezni

Hallgatói átvétel, átsorolás

Csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között! kivételek: osztatlanból
alapképzésbe, osztatlan és alapképzésből felsőoktatási szakképzésbe,
tanárképzésben egyes esetekben alapképzésből osztatlanba.

Utolsó két félév átlagába nem számítandó be az Erasmusszal külföldön töltött idő.

A mintatantervben előírt kreditek 50%-a helyett min. 18 kredit.

SZMSZ szerinti tanulmányi átlag elveinek megállapításához kormány-rendeleti szintű
szabályozás fog születni.

A részösztöndíjas is átsorolható az ösztöndíjas helyre.

Támogatási, jogosultsági idő

Fogyatékos hallgató támogatási ideje 4 félévvel való növelése pontosítása.

Teljesítmény és szociális alapú ösztöndíjak a támogatási idő alatt illetik meg a hallgatót.
Kivételek: intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj és a külföldi hallgatók
miniszteri ösztöndíja.



8

Egyéb jogszabályok

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

A szak képzési és kimeneti követelményeinek a miniszter
rendeletében történő kihirdetésére a felsőoktatási képesítési
jegyzékbe történő felvételt követően kerülhet sor. [3.§ (5)]

− 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. [18.§ (3)]

A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt képzés,
képzéshez tartozó szakirány vagy specializáció nyilvántartásba
vétele.

Februárban induló képzések – legkésőbb a megelőző év augusztus
31-éig, szeptemberben induló képzések – legkésőbb a megelőző év
szeptember 30-áig kezdeményezhető.
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KKK-k felülvizsgálata

A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza az
alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint a felsőoktatási
szakképzéseket és a szakképzettségeket.

A szakképzettségek az MKKR szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az
EKKR szintjeinek.

A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító
szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben
a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás,
a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az
MKKR szintleírásával összevethetően – az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, a
felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló
39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.
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Pedagógusképzést érintő szabályok

Osztott képzésben tanári mesterszakon 2016 szeptemberében indulhat utoljára
új évfolyam.

A tanárszakok indítása nyilvántartásba vételének kezdeményezése: 2015.
szeptember 1-jét megelőzően már nyilvántartásba vett képzéseken.

Osztott képzésben tanárszaknak megfelelő tanári mesterszakon 2017
szeptemberében indulhat először új évfolyam – legalább 100 kredit
elismerése.

Speciális tanári mesterszakokon a 2016/17-es tanévtől mesterfokozatú képzés
helyett szakirányú továbbképzés indítható.

Az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő felvétel
feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és
nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár (romani
nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel
feltétele romani vagy beás nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
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Köszönöm a figyelmet!


