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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelete
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint 
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet a felsőoktatásban megszerezhető végzettségi szinteket leíró általános jellemzőket, kompetenciákat 
határozza meg.

 (2) A  2.  melléklet a  felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzőit és 
képzési területenként a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeit határozza meg.

 (3) A  3.  melléklet képzési területenként a  felsőoktatási alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit 
határozza meg.

 (4) A 4. melléklet – a tanári szakok kivételével – képzési területenként a felsőoktatási mesterképzési szakok képzési és 
kimeneti követelményeit határozza meg.

 (5) Az 5. melléklet a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek követelményeit határozza meg.
 (6) A 6. melléklet a hitéleti képzés szakjainak képzési és kimeneti követelményeit határozza meg.

2. §  Az  alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben az  elsajátítandó szakmai kompetenciák részét 
képezi a  szaknak, szakképzésnek megfelelő informatikai írástudás, digitális képzési tartalmak ismerete, továbbá 
az  egészségfejlesztési, fenntartható fejlődési alapismeretek, amelyek magukban foglalják a  környezet-, baleset-, 
munka- és fogyasztóvédelem alapismereteit is.

3. § (1) Ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei a képzést megkülönböztető speciális jegyek 
pont alatt másként nem rendelkezik, a  képzés a  tantervében meghatározottak szerint teljes idejű képzésben és 
részidős képzésben, valamint távoktatásként is megszervezhető.

 (2) Az  e  rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a  teljes idejű és részidős, 
valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben is.

4. §  Az  alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben a  szak, szakképzés a  képzési program jellege 
alapján lehet:
a) kiemelten elméletorientált, amelyben a  gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az  elméleti jellegű 

ismeretátadás aránya 70–80 százalék,
b) elméletorientált, amelyben a  gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az  elméleti jellegű ismeretátadás 

aránya 60–70 százalék,
c) kiegyensúlyozott, amelyben a  gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az  elméleti jellegű ismeretátadás 

aránya 40–60 százalék,
d) gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés 

aránya 60–70 százalék vagy
e) kiemelten gyakorlatorientált, amelyben az  elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a  gyakorlati jellegű 

ismeretszerzés aránya 70–80 százalék.

5. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 49. § (2a) bekezdésében és a 82. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével a felsőoktatási intézmény képzési programjában és annak 
részeként a  képzés tantervében, továbbá a  tanulmányi és vizsgaszabályzatban, a  képzéshez kapcsolódó ajánlott 
tantervben határozhat az  idegen nyelven folyó oktatás kereteiről, tantárgyak, tantervi egységek idegen nyelven 
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történő meghirdetéséről, felvételéről, valamint idegen nyelven vagy külföldi részképzésben történő teljesítéséről, 
a képzés – részben vagy egészében – idegen nyelven történő megszervezéséről.

 (2) A  szak, szakképzés idegen nyelven történő indítása esetén a  képzésbe való felvétel feltételeként a  felsőoktatási 
intézmény a képzés nyelvéből államilag elismert nyelvvizsga teljesítésének a felvételi eljárásban történő igazolását 
írhatja elő.

6. § (1) Az  Nftv. 108.  § 1a.  pontjában meghatározott képzések az  adott szak – képzési és kimeneti követelményeknek 
megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás 
értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint duális képzésben is megszervezhetők.

 (2) Alapképzésben vagy a  mesterképzésben szervezett duális képzési formában a  szakmai gyakorlatot a  hallgató 
a fogadó gazdasági szervezetnél teljesíti.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 15. § (3) és (5) bekezdése, a 11. §, a 9. és 11. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. §  Az  e  rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a  2017/2018. tanévben felsőoktatási 
szakképzésben, alap-, mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően 
felmenő rendszerben kell alkalmazni.

9. § (1) A  legkésőbb 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzőkre az  alap- 
és mesterképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet vagy a  felsőoktatási 
szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti képzési és 
kimeneti követelményeket, valamint a  felsőoktatási intézménynek a  tanulmányai megkezdésekor hatályos 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában és tantervében meghatározottak szerinti követelményeket kell alkalmazni.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt, felsőoktatási 
szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi 
követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – e rendelet alapján is teljesíthető.

 (3) Az egészségügyi menedzser mesterképzési szak a 2016/2017-es tanévben az e rendeletben meghatározott képzési 
idővel indítható.

10. §  A 3. melléklet VIII. fejezet 1. alcíme, a 4. melléklet I. fejezet 1. alcíme, a VII. fejezet 8. alcíme, a VIII. fejezet 1., 7. és 8. alcíme, 
valamint a  XII. fejezet 7. alcíme a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlament és tanácsi irányelv 24., 31., 34., 38., 40., 44. és 46.  cikkének, továbbá a  szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlament és tanácsi irányelv 
1. cikk 18., 23., 26., 29., 30., 33., 35. pontjának való megfelelést szolgálja.

11. §  A 6. § (1) bekezdésében az „1a.” szövegrész helyébe az „1b.” szöveg lép.

12. §  A  tanári felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanári rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § Alapfokozat és szakképzettség birtokában az  alapképzésben megszerzett ismeretek beszámításával 
–  a  Korm. rendelet 5.  § (5)  bekezdésében foglaltak alapján – az  1.  § a)  pontja szerint osztatlan tanárképzésben 
szerezhető tanári szakképzettség.”

13. §  A tanári rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  tanárszak szakterülete szerinti alapfokozatú szakképzettségeket, amelyek birtokában a  Korm. rendelet 
1. mellékletében meghatározott osztatlan tanárképzésbe történő belépés esetén tanári szakképzettség szerezhető, 
a 7. melléklet határozza meg.”

14. §  A tanári rendelet 3. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a tanárképzésnek van általános iskolai és középiskolai formája is, a felsőoktatási intézmény akkor is folytathat 
az 1. § d) pontja szerinti tanárképzési formában középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzést, 



10410 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 116. szám 

ha szakindítási jogosultsággal az  adott nem tanári mesterszak szakterülete szerinti általános iskolai tanárszakon 
rendelkezik.
(9) Ha a  tanárképzésnek van általános iskolai és középiskolai formája is, akkor a  felsőoktatási intézmény 
a  Korm.  rendelet 5.  § (3)  bekezdése és 6.  § (6)  bekezdése szerinti újabb oklevelet adó tanárképzésben 
is a  szakindítási engedélyének megfelelően folytathat általános iskolai tanári, illetve középiskolai tanári 
szakképzettséget eredményező képzést.”

15. § (1) A tanári rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (2) A tanári rendelet 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (3) A tanári rendelet 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (4) A tanári rendelet 4. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (5) A tanári rendelet 4. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (6) A tanári rendelet 5. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
 (7) A tanári rendelet a 13. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

16. §  A tanári rendelet 4. §
a) (1)  bekezdésében a „tanári mesterszak az  alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről 

szóló 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet 5.  mellékletében közzétett” szövegrész helyébe a  „tanári mesterszak 
a  felsőoktatási szakképzések az  alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint 
a  tanári felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] 6. mellékletében meghatározott”,

b) (2)  bekezdésében az  „az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. 
(IV. 3.) OM rendelet 5.  mellékletében közzétett” szövegrész helyébe az „a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
6. mellékletében meghatározott”

szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti
a) az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
b) a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1–13. melléklet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethez*

* Az EMMI rendelet 1–13. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_116_18EMMIrend_1_13melleklet.pdf fájlnév alatt található. 
Az EMMI rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 10411-től 11970-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 269/2016. (VIII. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/11372-2/2016. számú előterjesztésére – Lőrinc Csaba (névmódosítás előtti 
neve: Levrinc Csaba Olekszandrovics; más átírással: Levrints Chobo; születési hely, idő: Nagymuzsaly [Szovjetunió], 
1990. május 4.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. július 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. július 28.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04324-3/2016.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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