
 
Ö S S Z E F O G L A L Ó  

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló  
2015. évi CCVI. törvénnyel hatályba lépő legfontosabb módosításokról 

 
I. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) módosítása 
 
1. Szenátus 

 
Az Nftv. 12. § (7) bekezdése a következő l) és m) pontokkal egészül ki: 
 
Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai - a rektor, kancellár kivételével - választás 
útján nyerik el megbízatásukat. A szenátus működésével kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási 
intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők 
figyelembevételével: 
 
l) a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi tagsággal járó jogok 
és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek 
nincs helye; 
 m) a választás során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére. 
 
A rendelkezések köre kiegészül azzal, hogy a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen 
kötelesek ellátni. Továbbá a szenátus tagjai megválasztása demokratikus elveinek érvényesüléséhez 
nyújt biztosítékot a módosítás azon rendelkezése, hogy a választás során figyelemmel kell lenni a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére. Tekintettel 
arra, hogy egy-egy intézmény több, különböző méretű karral rendelkezik, különösen fontosnak 
tartjuk az arányosság elvét törvényi szinten is megjeleníteni annak érdekében, hogy ne fordulhasson 
elő a gyakorlatban, hogy egy nagy létszámú, jelentős kar a szenátusban alulreprezentált legyen a 
döntéshozatal során. 

 
2. Intézmény átalakítás 

 
Az Nftv. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Kiválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény tovább folytatja működését, a kiváló szervezeti 
egységet új intézményként lehet megalapítani vagy másik felsőoktatási intézménybe olvadhat be. Az 
új felsőoktatási intézmény vagy a másik felsőoktatási intézmény a kiváló szervezeti egység 
tekintetében az eredeti felsőoktatási intézmény jogutódja.” 
 
Az átalakulás szabályai pontosításra kerülnek. Kiválás esetén a kiváló szervezeti egység az eredeti 
felsőoktatási intézmény jogutódja. 
 
Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/C. §-sal egészül ki: 
 
104/C. § Az Állatorvostudományi Egyetem egyetemként működő felsőoktatási intézmény, amely – 
alapító okiratában foglaltak szerint – eltérhet a 6. § (2) bekezdésben, a 9. § (3) bekezdésben a 
felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15-16. § szerinti képzési rendszert meg 
kell tartania. 
 
Az Nftv. 115. §-a a következő (13)–(16) bekezdéssel egészül ki:  
(13) A Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1. napjától Budapesti Gazdasági Egyetem 
megnevezéssel működik. 
 (14) A Dunaújvárosi Főiskola 2016. január 1. napjától Dunaújvárosi Egyetem megnevezéssel 
működik.  
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(15) A Nyíregyházi Főiskola 2016. január 1. napjától Nyíregyházi Egyetem megnevezéssel működik. 
 (16) A Budapesti Metropolitan Főiskola 2016. január 1. napjától Budapesti Metropolitan Egyetem 
megnevezéssel működik. 
Az Nftv. 115. §-a a következő (17)–(19) bekezdéssel egészül ki:  
(17) A Szent István Egyetemből kiváló Állatorvos-tudományi Kar 2016. július 1. napjától 
Állatorvostudományi Egyetemként jön létre.  
(18) A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összeolvadásával a Pallasz Athéné Egyetem 2016. 
július 1. napjától jön létre. 
(19) A Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvadásával az Eszterházy Károly 
Egyetem 2016. július 1. napjától jön létre. 
 
 
A nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozícionált, a társadalmi kihívásokra válaszolni 
képes, Magyarország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó felsőoktatási rendszer 
működtetése, a megfelelő méretű és minőségű hazai felsőoktatás kialakítása érdekében 2016. július 
1-jétől létrejön az Állatorvostudományi Egyetem. (Speciális képzési szerkezete indokolja az általános 
törvényi előírások alóli részbeni eltérést.) 
 
Az egri Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola összeolvadásával az 
Eszterházy Károly Egyetem, a Szolnoki Főiskola és a Kecskeméti Főiskola összeolvadásával a Pallas 
Athéné Egyetem. 
 
Három állami fenntartású főiskola – Budapesti Gazdasági Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola, Nyíregyházi 
Főiskola esetében az Oktatási Hivatal elvégezte a vizsgálatot, és elkészítette jelentését arról, hogy a 
három főiskola megfelel az Nftv.-ben foglalt, alkalmazott tudományok egyetemére előírt 
feltételeknek. A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjának, valamint az Eszterházy 
Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola integrációjának eredményeképpen létrejövő új 
intézmények az Oktatási Hivatal jelentése szerint szintén megfelelnek az alkalmazott tudományok 
egyetemére előírt kritériumainak. 

 
3. Munkáltatói jogok gyakorlása 

 
Az Nftv. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
(7) Az állami felsőoktatási intézményben a 13. § (2) bekezdése és a 13/A. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a rektor és a kancellár utasításban szabályozza. A 
munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjében bekövetkezett változásokról – ideértve a munkáltatói 
jogok utasításban történő átruházását is – az érintettet közvetlenül írásban is értesíteni kell és az 
utasítást szervezeti és működési szabályzattal azonos módon közzé kell tenni. 

 
A módosítás következtében a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a rektor és a kancellár 
utasításban szabályozza. A módosítás az intézmények működésének hatékonyságát kívánja növelni 
azzal, hogy a gyakran változó munkáltatói jogköröket ne egy hosszadalmas és bonyolult SZMSZ-
módosítási folyamat keretében kelljen meghatározni, hanem a lényegesen egyszerűbb utasítás 
formájában. A munkavállalók jogai ugyanakkor nem sérülnek, mivel a szabályozás tartalmazza azt is, 
hogy az érintetett közvetlenül írásban is értesíteni kell, és az utasítást közzé kell tenni.  
 
4. Doktori képzés 
 
Az Nftv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A  képzési program része a  doktori képzés, amely a  mesterfokozat megszerzését követő 
képzésben a  doktori 
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fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. 
A képzési idő 
– ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév. 
 
Az Nftv. 53.  § (1)–(4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő 
(4a)  bekezdéssel egészül ki: 
 
(1) A  doktori képzés a  tudományterület sajátosságaihoz és a  doktorandusz igényeihez igazodó 
egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, 
amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, 
a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a  kutatási és 
disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, 
értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. 
(2) A  doktori képzés során a  komplex vizsgát követően a  fokozatszerzési eljárásban a  hallgató a  
kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat 
megszerzése. 
(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy 
teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben 
a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. 
(4) A  doktorandusznak a  komplex vizsgát követő három éven belül a  doktori szabályzatban 
meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez  a  határidő különös méltányolást 
érdemlő, a  45.  § (2)  bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori 
szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. 
A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet. 
(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket 
megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki. 
 
Az Nftv. 53. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A doktori fokozat megszerzésének feltételei:) 
a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése; 
 
Az Nftv. 59. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki: 
 
(Megszűnik a hallgatói jogviszony,) 
j) ha a  doktorandusz a  komplex vizsgát nem teljesíti, a  kötelezettség elmulasztásának, illetve 
sikertelenségének napján, 
k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével, 
l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett. 
 
Az Nftv. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(5) Az  Országos Doktori Tanács a  felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület, 
amely állást foglal a  doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben, valamint – a  
Doktoranduszok Országos 
Szövetségével egyeztetve – meghatározza a  komplex vizsga szervezésének elveit. Az  Országos 
Doktori Tanács határozza meg a  doktori képzésre biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú 
elosztásának elveit. 
 
Az Nftv. 84/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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(4) A  felsőoktatási intézménynek folyósított képzési támogatás összege a  fokozatszerzési eljárás 
idejére az  adott doktori képzésben részt vett hallgató után nyújtott képzési támogatás összegének 
felével csökkenthető, ha a felsőoktatási intézmény hallgatója nem szerez doktori fokozatot. 
 
Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
*E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 85/A. § (1) bekezdése alapján+ 
b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása 
ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év, 
bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év, 
bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft. 
 
A doktori képzés fejlesztésének legfontosabb elemei: 
- a képzési idő meghosszabbítása: 3 évről 2+2 évre. Az első két év (képzési és kutatási szakasz) a 

képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre, az első két év után a 
doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell (doktori szigorlat 
megszűnik), a vizsgát nem teljesítő hallgatók a doktori képzésből kikerülnek. A második két évnek 
(kutatási és disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés 
megírásáról kell szólnia, legfeljebb két félév szünetelési lehetőség mellett. 

- Az ösztöndíj emelése (első két évben 140.000 Ft/hó, a második két évben 180.000 Ft/hó a 
jelenlegi összeghez - 100.000 Ft-hoz - viszonyítva). A doktori fokozat megszerzésére vonatkozó 
motivációként azon hallgatók számára, akik sikeresen megvédik a disszertációjukat 400.000 Ft 
egyösszegű „jutalom” kerül kifizetésre.  

- A tutoriális jelleg erősítése szemben a képzési/oktatási karakterrel. Doktori iskola, kutatóhely és 
témavezető felelősségének növelése a fokozat megszerzésében. (Abban az esetben, ha a 
hallgató a komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig  nem nyújt be formailag 
értékelhető disszertációt, a második két évre vonatkozó képzési támogatás egyévi összegének a 
felével a felsőoktatási intézmény következő évi finanszírozásából levonásra kerülhet). 

 
5. Oktatás, képzés, hallgatók 
 
Az Nftv. 14. § (2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
(A felsőoktatási intézmény) 
e) szakirányú továbbképzés esetén székhelyén kívül is 
(folytathat tevékenységet.) 
 
A szakirányú továbbképzés intézményi hatáskörben létesíthető - az alap- vagy a mesterfokozatot 
követően, oklevelet eredményező, állami támogatásban nem részesülő képzés, amelyben a 
módosítás eredményeként a szakirányú továbbképzés a felsőoktatási intézmény székhelyén kívül is 
megszervezhető. 
 
(1) Az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:) 
 
a) a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve 
a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az  intézményben, 
az  intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, 
 
(2) Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A hallgatót) 
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a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a  hat hét időtartamot elérő 
egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek 
mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – 
eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti, 
 
Az Nftv. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 
(1a) Magyar állampolgár államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányaihoz kapcsolódóan szakmai tapasztalatszerzés céljából a  külföldi felsőoktatási 
intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonya időtartama alatt – egy alkalommal, legfeljebb tizenkettő 
hétig terjedő időtartamra – a  44.  § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja és 
(3a) bekezdése szerinti feltételekkel magyarországi munkáltatóval jogviszonyt létesíthet. 
 
Az Nftv. hallgatói munkavégzésre vonatkozó rendelkezései kiegészítésre kerülnek azzal, hogy a duális 
képzés teljes képzési ideje alatt díjazás illeti meg a hallgatót. Pontosításra kerül továbbá a hallgatói 
munkaszerződés alapján végzett munka meghatározása. A hallgatói munkavégzés szabályozása 
kiegészül továbbá azzal a lehetőséggel is, hogy magyar állampolgárságú hallgató külföldi 
felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonya alatt legfeljebb 12 hétig az Nftv. hallgatói 
munkavégzésre vonatkozó feltételei szerint létesíthet magyarországi munkáltatóval jogviszonyt. 
 
Az Nftv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(4) Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet 
szerzett. 
 
A hatályos Nftv. értelmében 2016 szeptemberétől mesterképzésre történő felvétel feltétele legalább 
egy „C” típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga. Ezen rendelkezést először a 2016 szeptemberében induló első 
évfolyamon kellene alkalmazni azok tekintetében, akik az Nftv. hatálybalépését megelőzően nyelvi 
követelmény teljesítése nélkül szereztek oklevelet. A módosítás következtében a mesterképzésre 
történő belépési feltételek módosulnak, a nyelvvizsga-követelmény eltörlésre kerül. Nem indokolt 
ugyanis a már oklevéllel rendelkezők számára bemeneti követelményként előírni a nyelvvizsga-
követelmény teljesítését, ezért a módosítás alapján elegendő lesz az adott mesterképzési szak 
képzési és kimeneti követelményeiben előírt nyelvi követelmény kimeneti feltételként történő 
teljesítése. 
 
6. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési, vállalkozási tevékenység 
 
Az Nftv. XXVIII. Fejezete a következő 60. alcímmel egészül ki: 
 
60. Az állami felsőoktatási intézményekben folytatott kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység 
 
100.  § (1) Az  állami felsőoktatási intézmény felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási 
tevékenységéhez az államháztartás alrendszereiből származó bevétel nem használható fel. 
(2) Az  állami felsőoktatási intézmény a  felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenysége 
keretében többéves kutatási és egyéb szerződéseket, együttműködési megállapodásokat köthet, és 
ezek teljesítése érdekében az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint éven túli 
kötelezettségeket vállalhat. 
(3) A  felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység bevételeivel az  állami felsőoktatási 
intézmény elkülönült fizetési számlán önállóan gazdálkodik. 
(4) Az  állami felsőoktatási intézmény a  kincstári költségvetéséhez, az  elemi költségvetéséhez és az  
éves költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében 
elrendelt olyan kiegészítő űrlapot is alkalmaz, amelyben a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási 
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tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások és eredményszemléletű bevételek, valamint azok 
kiadási előirányzatai, bevételi előirányzatai és teljesítései elkülönítetten jelennek meg. 
(5) Az  állami felsőoktatási intézmény a  felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységéből 
származó, 
115.  § (9)  bekezdés b)  pontjában foglaltak szerint meghatározott előirányzat-maradványának az  e  
tevékenysége érdekében felmerült kiadások teljesítését követően fennmaradt részét a  2.  § (1)  
bekezdése szerinti oktatási, tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenység 
alaptevékenységének fejlesztésére fordíthatja. 
 
Az Nftv. 108. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki: 
(E törvény alkalmazásában) 
4a. felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység: államháztartáson kívülről származó 
bevételből, megrendelés alapján vagy együttműködés keretében az  állami felsőoktatási intézmény 
alaptevékenységként végzett, a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 3.  
§ 6.  pontjában meghatározott innovációs és 11. pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési 
tevékenységek, továbbá ezek résztevékenységei; 
 
(1) Az Nftv. 115. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(11) A  felsőoktatási intézmény csak olyan intézményi társaságot hozhat létre vagy olyan intézményi 
társaságban szerezhet részesedést, amely nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. A szervezéssel 
összefüggő tevékenységet ide nem értve nem hozható létre intézményi társaság a  felsőoktatási 
intézmény 2.  § (1)  bekezdése szerinti alaptevékenységeinek ellátására. Az  intézményi társaság – a  
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 30–35. §-ában foglalt kivétellel – 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet. 
 
Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/C. §-sal egészül ki: 
 
117/C.  § A  115.  § (11)  bekezdése szerinti tevékenységeket az  állami felsőoktatási intézmény által 
részesedéssel rendelkező intézményi társaság tevékenységi köréből 2017. december 31-ig, illetve 
az intézményi társaság hatályos szerződése alapján folyamatban lévő tevékenységeinek befejezését 
tartalmazó üzleti év végéig, de legkésőbb 
2020. december 31-ig ki kell vezetni, vagy az állami felsőoktatási intézmény részesedését 
az intézményi társaságban meg kell szüntetni. 
 
A szabályozás tartalma szempontjából lényeges, hogy a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási 
tevékenység köre mind az Nftv. 2. § (1) bekezdésében foglalt, mind az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 7. §-ában foglalt definíció szerint fogalmilag az alaptevékenységi körbe tartozik, a 
felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységek kiemelése, e körben sajátos 
rendelkezések megállapítása ezt figyelembe véve történt. 
 
Az elérni kívánt cél akkor teljesülhet teljes körűen, ha párhuzamosan megtörténik a kutatás-
fejlesztési vállalkozási tevékenység körébe eső tevékenységek gazdasági társaságokból való 
„visszaszervezése”, illetve ilyen célú új társaság alapításának, abban való részesedés szerzésének 
tilalma. Így a intézményi társaságok tevékenységi köréből ezeket legkésőbb 2020. december 31-ig ki 
kell vezetni, vagy az állami felsőoktatási intézmény részesedését az intézményi társaságban meg kell 
szüntetni. 
 
A módosítás következtében az Nftv. meghatározza a tevékenység körét és ahhoz rendel kivételi 
szabályokat: 
- a KFI vállalkozási tevékenység bevételeinek forrása kizárólag külső, piaci megrendelés lehet; 
- a KFI vállalkozási tevékenység elkülönült, államkincstárnál vezetett fizetési számlával rendelkezik, 

bevételeit ezen a számlán fogadja, kiadásait erről teljesíti; 



7 

 

7 

 

- a KFI vállalkozási tevékenység elszámolása mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben az 
alaptevékenységeitől és a vállalkozási tevékenységeitől elkülönítetten történik; 

- a KFI vállalkozási tevékenység kiadásainak (költségeinek) és bevételeinek jogszabály szerinti 
felhasználásáért, elszámolásáért, a szükséges működési feltételek megteremtéséért a kancellár, a 
szakmai tartalomért a rektor felel; 

- a KFI vállalkozási tevékenységéből származó maradványának az e tevékenysége érdekében 
felmerült kiadások teljesítését követően fennmaradt részét a felsőoktatási intézmény az oktatási, 
tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenység alaptevékenységének fejlesztésére 
fordíthatja. 

 
 

II. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/B. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
79/B. § A felsőoktatási intézményben a 2. számú mellékletben meghatározott oktatói, tanári, 
valamint a központi költségvetési szervnél (ideértve a  Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, 
költségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) tudományos kutatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerére e törvény 61., 63., 66., 71. és 75. §-ában 
foglaltak, továbbá oktatói, tudományos kutatói munkakörben a 74. §-ban foglaltak nem 
alkalmazhatók. A 62., 64. és 65. §-ban foglaltak kizárólag e törvény 57. § (1) bekezdése tekintetében 
alkalmazhatók. 
 
A Kjt. 85. § (3) bekezdése a következő dc) alponttal egészül ki: 

 
*Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendeletben 
határozza meg d) a  felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél 
ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében+  
 
dc) az illetménytöbblet mértékét és juttatásának szabályait,  

 
A Kjt. 85. § (3) bekezdése a következő eg) alponttal egészül ki:  

 
*Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendeletben 
határozza meg e) a  Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési 
intézményeknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak tekintetében+  
 
eg) az illetménytöbblet mértékét és  juttatásának szabályait; 
 
A Kjt. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
Az állami felsőoktatási intézmény tekintetében a Kjt.-t az Nftv.-ben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. A felsőoktatási intézményben a Kjt. és annak 2. számú melléklete határozza meg az 
oktatói, valamint a központi költségvetési szervnél tudományos kutatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét. 
 
- Jelen Kjt. módosítással a tanári munkakör a Kjt. 2. melléklete szerinti, a közalkalmazottak 

garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a 
költségvetési törvényben megállapított garantált illetménye alapján meghatározott bértáblába 
került átemelésre. (1. sz. melléklet) 
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- Ennek megfelelően pontosításra került a Kjt. 79/B. §, amely a Kjt. 2. számú melléklete szerinti 
bértáblában szereplő munkakörökre (eddig oktatói kutatói munkakörre, törvénymódosítással 
bekerült a tanári munkakörökre is) vonatkozó besorolási, előmeneteli szabályokról rendelkezik. 

 
 
 
Mindezek kapcsán felhívom a figyelmet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás 
egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII.12.) Korm. rendeletben foglaltakra, különös tekintettel az 
alábbi szakaszra 

 
9. §  
 
(1) A  2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a  felsőoktatási intézményben 
oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, ha a  fizetési 
fokozata alapján számított, illetve a  munkáltató által megállapított magasabb összegű – 
illetménypótlék és kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetménye nem éri el 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési 
fokozatának garantált illetménye alapján a  Kjt. 2. számú melléklete alkalmazásával az  adott 
munkakör fizetési fokozatára meghatározott garantált illetmény összegének 115%-át, a  (2)  
bekezdés szerinti, havi rendszerességgel fizetett, illetménytöbbletre jogosult. 
 
(2) Az  illetménytöbblet havi összege a  garantált illetmény 115%-ának és a  közalkalmazott – 
illetménypótlék és kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetményének 
a különbözete, illetve annak az a része, amely folyósítása esetén a közalkalmazott havi 
rendszeres járandósága az Nftv. 36. § (2) bekezdése szerinti mértéket nem haladja meg. Az  
illetménytöbblet havi összegét a  kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell 
megállapítani. 
 
 
2015. december 23. 

 
 


