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Felsőoktatásra vonatkozó rendelkezések 

101/2020. (IV. 10.) Korm. r. 
NFtv 

(vagy NFtv. végrehajtási rendelet) 
Passzív félévek számítására és doktori értekezés benyújtására vonatkozó rendelkezés 

3. § (1) A 2019/2020. tanév tavaszi félévét az Nftv. – hallgatói jogviszony egy-
befüggő szüneteltetéséről rendelkező – 45. § (1) bekezdése, továbbá 53. § (4) 
bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni. 
 

45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallga-
tói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron 
következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szü-
netel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet 
hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának 
szüneteltetésével. 
 

 53. § (4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a 
doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell be-
nyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb 
egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbít-
ható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfel-
jebb két félév lehet. 
 

Tanév időtartamára vonatkozó rendelkezés 

3. § (2) A 2019/2020. tanévben a felsőoktatási intézmények az Nftv. 108. § 5. 
és 40. pontjában a félév, illetve a tanévhosszára meghatározott időtartamok-
tól eltérhetnek. 

108. § 5. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak; 

 108. § 40. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak; 

Átsorolásra vonatkozó rendelkezés 

4. § 2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 
2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor. 

48. § (2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges kép-
zésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben 
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részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallga-
tói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében 
meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizen-
nyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és működési sza-
bályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megálla-
pított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát visszavonja. 

Állami (rész)ösztöndíj-jogosultságra vonatkozó rendelkezés 

5. § (1) Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja 
alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. 
közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül 
megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelke-
zéseket nem kell alkalmazni. 

48/A. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató – a 48/B. §-ban meghatá-
rozottakra figyelemmel – köteles: 

a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzé-
sen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő 
alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, 

c) az általa magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével 
megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani az adott képzés 
megszűnésének napjától számítva a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folyta-
tott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő két éven belül, ha 
az a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar ál-
lami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet 

Nyelvvizsga-követelmény teljesítésére vonatkozó rendelkezés 

6. § Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél ki-
adásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. 

51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának elő-
feltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelke-
zik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szi-
gorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell 
mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy 

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú 
(B2 szintű) általános nyelvi, komplex, 

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: 
nyelvvizsga). 

Záróvizsga szervezésére vonatkozó rendelkezés 



 
3 

 

13. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát meg-
szervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény te-
rületére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más 
személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a leg-
alább 1,5 méter távolságot meg kell tartani. 

 

13. § (3) A felsőoktatási intézmények – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 
9). Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében – a záróvizsga-bizottságok összeté-
telére vonatkozó rendelkezések közül a záróvizsga-bizottság létszámára, va-
lamint annak külsős tagjára vonatkozó rendelkezésektől veszélyhelyzet ide-
jén eltérhetnek, azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy tagja van, 
továbbá a záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy 
tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens le-
gyen. 

87/2015. (IV. 9). Korm. rendelet  
59. § (1) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni, amelynek el-
nöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell össze-
állítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egye-
temi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon fog-
lalkoztatásra irányuló jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel 
vagy a felsőoktatási intézmény másik szakjának oktatója legyen. A záróvizs-
gáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Oklevélkiadásra vonatkozó rendelkezés 

13. § (2) A felsőoktatási intézmény területére a kiállított oklevelük átvételé-
nek céljából a hallgatók, illetve volt hallgatók beléphetnek úgy, hogy biztosí-
tani kell azt, hogy az átvételi folyamat személyes érintkezést ne igényeljen és 
az átvétel során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell. 

 

Doktori fokozatszerzésben komplexvizsga szervezésére vonatkozó rendelkezés 

14. § A felsőoktatási intézmények – a doktori iskolákról, a doktori eljárások 
rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/A. § 
(2) bekezdésében – a bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések kö-
zül a komplexvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külsős tagjára vo-
natkozó rendelkezésektől a veszélyhelyzet idején eltérhetnek, azzal, hogy a 
bizottság legalább kettő tagból áll, továbbá valamennyi tag foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban állhat a doktori iskolát működtető intézménnyel. 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet  
12/A § (2) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bi-
zottság legalább három tagból áll. A kizárólag hitéleti képzést folytató dok-
tori iskola kivételével a bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. 
A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főis-
kolai tanár, Professor Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia dok-
tora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjá-
nak tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja 
a vizsgázó doktorandusz témavezetője. 
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Felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések  

 

101/2020. (IV. 10.) Korm. r. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Felvételi többletpontok számítására vonatkozó rendelkezés 

  

8. § (1) Ha az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgázta-
tásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizo-
nyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] 2. § (4) 
bekezdése szerinti vizsgát a vizsgázó megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt 
nem fejezte be, a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről kell 
kiállítani. 

 

9. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti idegen nyelvből tett részvizsga eredmé-
nyéről kiállított nyelvvizsga bizonyítvány a 2020. évi általános felvételi eljá-
rásban 
a) középfokú (B2) szintű részvizsga esetén a felsőoktatási felvételi eljárásról 
szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet] 20. § (1) bekezdés a) pontjában, 
b) felsőfokú (C1) szintű részvizsga esetén 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott többletpontra jogosít, ameny-
nyiben a jelentkező a részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg. 

20. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól 
eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként 

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy 

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra 

jogosult. 

 

 A felvételi eljárásban személyes jelenlétet igénylő vizsgák szervezésére vonatkozó rendelkezés 

9. § (2) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet szerinti gyakorlati vizsgát, a nem magyar állampolgárok számára 
magyar nyelvi alkalmassági vizsgát, szóbeli alkalmassági vizsgát és a felsőok-
tatási felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és 
más személyek személyes érintkezését ne igényelje. 

1. számú melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez  

II. Pályaalkalmassági vizsgálat a következő szakokon 

A) tartható: 

1. Agrár képzési terület: tájrendező és kertépítő mérnöki; 

2. Műszaki képzési terület: építőmérnöki, építész, építészmérnöki, ipari ter-
mék- és formatervező mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki; 

3. Művészet képzési terület: minden szakon; 
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4. Művészetközvetítés képzési terület: minden szakon; 

5. Államtudományi képzési terület: minden szakon; 

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon; 

7. Pedagógusképzés: minden szakon; 

8. Sporttudomány képzési terület: minden szakon; 

B) kötelező: 

1. az osztatlan tanárszakokon. 

 

III. Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon: 

1. Művészet képzési terület: minden szakon; 

2. Művészetközvetítés képzési terület: minden szakon; 

3. Művészet és művészetközvetítés képzési területekhez kapcsolódó osztat-
lan tanárszakokon. 

4. Osztatlan tanárképzésben, amennyiben a szak, vagy szakpár legalább 
egyike művészeti jellegű. 

5. Sporttudomány képzési terület: edző szakon. 

IV. A 17. § (8) bekezdése szerinti felsőoktatási felvételi szakmai vizsga vala-
mennyi szakon tartható. 

9. § (3) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 34. § (2) bekezdése szerinti, a felsőoktatási intézmények által meg-
határozott felvételi követelmények teljesítését úgy kell megszervezni, hogy a 
jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje. 

34. § (2) A felvételi követelményeket [mesterképzésben] és a rangsorolás 
módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, 
hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a (3) bekezdésben 
meghatározott pontszám 50 százalékát eléri.  

9. § (5) A felsőoktatási intézmény területére a (2) és (3) bekezdés szerinti fel-
vételi követelmény teljesítése céljából a jelentkezők beléphetnek úgy, hogy 
biztosítani kell azt, hogy a követelmény teljesítése személyes érintkezést ne 
igényeljen és annak során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani 
kell. 

 

 


