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Törvényjavaslat címe: Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása
érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ) 46. § ( 10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte ,,az Európai Unió Bírósága C-
66/18. számú ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény módosításáról" szóló, T/15909. számú törvényjavaslat és az összegző
módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban:
egységes javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően
tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét,
ezért a HHSZ 46. § ( 11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.
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2021. évi ..... törvény

az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

1.§

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 76. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Magyarország területén az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben nem részes
államban (a továbbiakban: nem EGT-állam) székhellyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény
akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha

a) Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam
Kormánya által a felsőoktatási végzettségek, fokozatok egyenértékűsége tárgyában kötött
nemzetközi szerződésben szerepel,
b) a Magyarországon nyújtott képzés a magyar felsőoktatási intézmények képzésével egyenértékű,
e) az általa Magyarországon nyújtott képzés felvételi követelményei megfeleltethetőek az
intézmény képzésével egyenértékű képzést nyújtó államilag elismert felsőoktatási intézményre
vonatkozó felvételi követelményeknek, és
d) oklevelet adó képzési tevékenységét az oktatási hivatal kérelemre engedélyezte."

(2) Az Nftv. 76. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Az (1) bekezdésben foglalt, oklevelet adó képzési tevékenység folytatására, a külföldi
felsőoktatási intézményben folyó oktató és kutató munkára, valamint annak ellenőrzésére, az
intézmény működésére az intézmény székhelye szerinti állam előírásait kell alkalmazni, és az (1) 
bekezdésben foglalt képzésre tekintettel a felsőoktatási intézmény székhelye szerinti államban
elismert végzettséget tanúsító oklevelek és fokozatok adhatóak."

(3) Az Nftv. 76. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5b) Az (1) bekezdésben foglalt, oklevelet adó képzési tevékenységet folytató külföldi felsőoktatási
intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a 65. §-ban és 66. §-ban meghatározott
jogkörét."

2.§

Az Nftv. 77. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes államban (a továbbiakban: EGT
állam) székhellyel rendelkező államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményekre a 76. §-t a (2)
és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Magyarország területén az EGT-államban székhellyel rendelkező államilag elismert külföldi



felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha
a) az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél a
székhelye szerinti EGT-államban államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek minősül
és
b) a felsőoktatási intézmény oklevelet adó képzési tevékenységre való jogosultságát az oktatási
hivatal kérelemre határozatában megállapítja."

3.§

Az Nftv. a következő 114/B. §-sal egészül ki:

,,114/B. § 

E törvénynek az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben hozott ítéletének végrehajtása
érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2021. évi ....
törvénnyel megállapított 76. § (1), (5), (5a) és (5b) bekezdése és 77. § (1)-(4) bekezdése alapján a
magyarországi működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények működési
engedélyét az oktatási hivatal 2021. december 31-ig felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeként
az oktatási hivatal határozatában a feltételeknek nem megfelelő külföldi felsőoktatási intézmény
magyarországi működési engedélyét visszavonja azzal, hogy a már megkezdett képzések változatlan
feltételek mellett kifutó rendszerben - de legkésőbb a 2024/2025-ös tanévben - fejezhetők be."

4.§

AzNftv.
1. 76. § (5a) bekezdésében az ,,az (1) bekezdés a)-c) pontjában, a (2) és a (3) bekezdésben"
szövegrész helyébe az ,,az (1) bekezdés a)-c) pontjában és a (2) bekezdésben",
2. 77. § (3) bekezdésében a ,,76. § (1) bekezdés b) és e) pontjában" szövegrész helyébe a ,,(2)
bekezdés a) pontjában",
3. 77. § (4) bekezdésében az ,,Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam"
szövegrész helyébe az ,,EGT-állam"

szöveg lép.

5.§

Hatályát veszti az Nftv. 76. § (3) bekezdése.

6.§

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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