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Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján „a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvénynek a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működését illetően az uniós
joggal  való összhang megteremtése érdekében szükséges  módosításáról” címmel a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2021. évi ..... törvény 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek a külföldi felsőoktatási
intézmények magyarországi működését illetően az uniós joggal való összhang megteremtése

érdekében szükséges módosításáról

1. §

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„76. §

(1) Magyarország területén az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben vagy a felsőoktatási
szolgáltatásnyújtás,  illetve  letelepedés  szabadságát  biztosító,  Magyarország  számára  nemzetközi
jogi jogokat és kötelezettségeket létesítő nemzetközi szerződésben nem részes államban 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,

c) 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) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„77. §

(1)  Az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  szerződésben  részes  államban  vagy  a  felsőoktatási
szolgáltatásnyújtás,  illetve  letelepedés  szabadságát  biztosító,  Magyarország  számára  nemzetközi
jogi jogokat és kötelezettségeket létesítő nemzetközi szerződésben részes államban (a továbbiakban:
nemzeti elbánást biztosító állam) székhellyel rendelkező államilag elismert külföldi felsőoktatási
intézményekre a 76. §-t a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §

A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  77.  §  (2)  bekezdésének  felvezető
szövegében az „az EGT-állam” szövegrész helyébe az „a nemzeti elbánást biztosító állam”, a 77. §
(2) bekezdés a) pontjában, a 79. § (4) bekezdésében, illetve 81. § (3) bekezdésében az „EGT-állam”
szövegrész helyébe a „nemzeti elbánást biztosító állam”, valamint a 77. § (4) bekezdésében az „Az
EGT-állam” szövegrész helyébe az „A nemzeti elbánást biztosító állam” szöveg lép.
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3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A CEU kormányzati  ellehetetlenítése  és  kényszerű  elköltözése  jóvátehetetlen  károkat  okozott  a
magyar  felsőoktatásnak  és  általában  Magyarország  nemzetközi  megítélésének.  Az  elmúlt  évek
méltatlan  és  önkényes  kormányzati  lépései  következtében  előállt  helyzet  az  Európai  Unió
Bíróságának C-66/18. sz., Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott, 2020. október 6-i
ítéletét követően sem rendeződött, noha a Kormány idén tavasszal a jogvita lezárása érdekében a
bajor tartományi szabályozást emelte be a hazai rendelkezések közé, a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011.  évi  CCIV.  törvény  76.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontjába  foglalt,  a  külföldi  felsőoktatási
intézmény  magyarországi  oklevelet  adó  képzési  tevékenységének  feltételeként  Magyarország
Kormánya  és  a  külföldi  felsőoktatási  intézmény  székhelye  szerinti  állam  Kormánya  által  a
felsőoktatási  végzettségek,  fokozatok  egyenértékűsége  tárgyában  kötött  nemzetközi  szerződés
meglétének előírásával.

 

Megkeresésem nyomán néhány hete  a  bajor  tudományért  és  művészetért  felelős  miniszter  arról
tájékoztatott,  hogy a Bayerisches  Hochschulgesetz  86.  cikkének (2)  bekezdésében foglalt,  „más
európai országban már bevált”, mintaként hivatkozott rendelkezést még soha nem alkalmazták a
német tartományban, ráadásul folyamatban van a bajor felsőoktatási törvény átfogó felülvizsgálata
(Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz), amelynek nyomán az ominózus előírás éppen a CEU
ügyében hozott uniós bírósági döntésre tekintettel kerül ki a tartományi szabályozásból.

 

Törvényjavaslatom  –  a  tendenciózus  nemzetközi  összehasonlító  vizsgálatok  eredményére
előszeretettel  hivatkozó  kormánytöbbség kedvéért  továbbra  is  a  bajor  mintára  támaszkodva,  de
legfőképpen  az  Európai  Unió  Bírósága  döntésének  végre  megfelelve  –  a  felsőoktatási
szolgáltatásnyújtás és letelepedés szabadságáról szóló nemzetközi szerződés, mint pl. az uniós jog
szerves  részét  is  képező,  a  szolgáltatások kereskedelméről  szóló  általános  egyezmény  (GATS)
alapján biztosítandó ún. nemzeti elbánás követelményére tekintettel az Európai Gazdasági Térségről
szóló szerződésben részes államok intézményei számára előírtakkal azonos feltételeket támaszt az
ilyen  nemzetközi  szerződésben Magyarországgal  együtt  részes  államok oktatási  intézményeinek
magyarországi működése elé.

Részletes indokolás

1. § 

A rendelkezés – bajor mintára – a felsőoktatási  szolgáltatásnyújtás és letelepedés szabadságáról
szóló nemzetközi szerződés alapján biztosítandó ún. nemzeti elbánás követelményére tekintettel az
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Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes államok intézményei számára előírtakkal
azonos feltételeket támaszt az ilyen megállapodásban Magyarországgal együtt részes állam oktatási
intézményeinek magyarországi működése elé.

2. § 

Az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  szerződésben  részes  államok  intézményei  számára
előírtakkal azonos feltételek okán szükségessé váló módosítás a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseiben.

3. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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