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MK 2016/132. (VIII.31.) 

 

264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 

 

266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 

19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

MK 2016/130. (VIII.31.) 

 

1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról 

 

MK 2016/129. (VIII.31.) 

 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

a szakképzési kerettantervekről 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 

a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról 

 

Új vagy módosult részek: 

A komplex vizsga szabályai 

A doktori értekezés benyújtásának feltételei  

 

Fokozatszerzési eljárásra utalás törlése 

 

Átmeneti rendelkezések: 

Az a doktorandusz, doktorjelölt, aki a doktorandusz, doktorjelölti jogviszonyát a 2016/2017-

es tanévet megelőzően létesítette 

a) az Nftv. és e rendelet 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint szerezhet 

doktori fokozatot, vagy 

b) jogosult a 12. § alapján korábbi doktori tanulmányai elismerése mellett felvételét kérni 

azzal, hogy az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti nyolc féléves támogatási időt - a doktori 

képzésben már igénybe vett támogatási idejére is tekintettel - nem lépheti túl. 

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

 

Új vagy módosult részek: 

A maximális hallgatói létszám megállapítása, módosítása tekintetésben a kérelem időpontja. 

A felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjéről szóló szabályzat előírása. 

A hallgatói törzslap adattartalma 
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A komplexvizsga-jegyzőkönyv tartalma 

Az elrontott és a kicserélt oklevél selejtezése 

Az átsorolás és a súlyozott tanulmányi átlag 

A konzisztóriumi tagjelölt elfogadó nyilatkozattételi kötelezettsége 

A FIR intézménytörzs keretében tárolt adatok 

A kötelezően használt okiratok formaszövegei: pl. igazolás oklevélre való jogosultságról; 

jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény általi másodlat; 

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 

Új vagy módosult részek: 

A céltartalékok felhasználására vonatkozó előterjesztések szabályai 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó 

előterjesztések szabályai 

A Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltatás határideje 

A Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatának szabályai 

A támogatás esetén az önellenőrzési pótlék mértéke 

 

A kincstári költségvetés törlése 

 

 

 


