Okirat száma: PÁT/39/3 (2019)

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1.1.2. rövidített neve: NKE

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: National University of Public Service
1.2.2. német nyelven: Nationale Universität für Öffentlichen Dienst
1.2.3. francia nyelven: Université Nationale de Service Public
1.2.4. orosz nyelven: Национальный университет государственной службы
1.2.5. olasz nyelven: Università Nazionale per il Servizio Pubblico
1.2.6. spanyol nyelven: Universidad Nacional de Servicio Público
1.2.7. kínai nyelven: 国家行政大学

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző
Kar, Katonai Repülő Intézet

5008 Szolnok, Kilián út 1.

2

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző
Kar

2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.

3

NKE Víztudományi Kar

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.

4

NKE Víztudományi Kar Lászlóffy
Woldemár Hidrometriai Mérőtelep

7332 Magyaregregy, Külterület hrsz: 0212

5

NKE Víztudományi Kar Geodéziai
Mérőtelep

6347 Érsekcsanád, Külterület hrsz: 0149/8

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. január 1.
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2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
létesítéséről szóló 2011. évi XXXVI. törvény.

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,
valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII.
törvény (a továbbiakban: NKE tv.).

2.4.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Országgyűlés
2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

2.5.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Budapesti Corvinus Egyetem

1093 Budapest, Fővám tér 8.

2

Rendőrtiszti Főiskola

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

3

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.

4

Eötvös József Főiskola

6500 Baja, Szegedi út 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Miniszterelnökség
3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

3.2.

3.2. A költségvetési szerv fenntartói jogait az alábbi szerv vezetője (a továbbiakban
Fenntartó) gyakorolja:
3.2.1. megnevezése: Miniszterelnökség
3.2.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Nftv.-ben és az NKE tv.-ben meghatározott felsőoktatási
feladatok ellátása, valamint a közszolgálat felsőfokú végzettségű szakember-utánpótlásának
biztosítása. A közigazgatási és az ügykezelési alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben, a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm.
rendeletben, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.
28.) Korm. rendeletben meghatározott, a közigazgatási személyzet képzésével,
továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel, a kormánytisztviselői vizsgarendszerrel
kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

854200

Felsőfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
–
–

A 6.3. pontban meghatározott képzési területeken alapképzést, mesterképzést, osztatlan
képzést, szakirányú továbbképzést folytat, és e képzésekben oklevelet ad ki.
A 6.3. pontban meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytat, és e
képzésekben doktori fokozatot ad ki.
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–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
4.4.

Kifutó képzési rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, az Nftv.
és a korábban hatályos képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó jogszabályok
alapján kiadott szakindítási engedélyek szerint.
A 6.3. pontban meghatározott képzésekhez kapcsolódó képzési területeken,
tudományterületeken – így különösen az államtudomány és ehhez kapcsolódóan a helyi
önkormányzás, a helyi demokrácia, az önkormányzati típusú közhatalom gyakorlás
szervezeti, jogi, társadalmi, politikai és gazdasági kérdéskörei témájában – alap-,
alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai
innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
Az Nftv.-ben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben és a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a felsőoktatásnak nem
minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.
Ellátja a közigazgatási és az ügykezelési alapvizsgával, a közigazgatási szakvizsgával, a
közszolgálati tisztviselők továbbképzésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
tananyagfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat.
A nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és
fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervez, biztosítja a nyelvvizsgáztatás, a
távoktatás, a módszertani tanácsadás és szolgáltatás lehetőségét.
Fejleszti és ápolja az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és
nemzetközi kapcsolatait.
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást,
könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási
lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat folytat, amelyek a hallgatók
beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
Biztosítja a szakkollégiumok működési feltételeit.
Hallgatói juttatások elosztásával és folyósításával kapcsolatos tevékenységet végez.
Sportlétesítményeket működtet, ellátja továbbá az intézmény infrastruktúrájának
fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
Pályázati forrásokból kutatási és egyéb projekteket valósít meg, kutatáshoz kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújt, K+F tevékenységekhez kapcsolódó innovációs tevékenységet
folytat.
Közgyűjteményi tevékenységet folytat, illetve közművelődési feladatokat lát el.
Biztosítja a XIX–XX. századi magyar politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó
jelentőségű tudományos munkák kutatását, megőrzését.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

2

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

3

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

4

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

5

024010

Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

6

035010

Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés
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7

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

8

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

9

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

10

055010

Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

11

065010

Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos
alkalmazott kutatás és fejlesztés

12

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

13

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

14

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

15

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

18

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

19

082052

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység

20

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

21

094110

Felsőoktatási szakképzés

22

094120

Szakirányú továbbképzés

23

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED5 szintű OKJ-s képzés

24

094210

Felsőfokú oktatás

25

094250

Tankönyv- és jegyzettámogatás

26

094280

Hallgatók lakhatásának biztosítása

27

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

28

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások

29

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

30

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

31

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: az NKE tv.-ben és az Nftv.-ben
foglaltak szerint Magyarország területe (és e területen kívül).

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási
előirányzat 33 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv élén magasabb
vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – a Fenntartó által az oktatásért felelős miniszter
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útján előterjesztett javaslat alapján – Magyarország köztársasági elnöke az Nftv. vonatkozó
rendelkezése szerint – legfeljebb 5 évre - bíz meg, illetve ment fel. A rektor felett az egyéb
munkáltatói jogokat a Fenntartó gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2

a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjainak hivatásos
szolgálati jogviszonya

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.
évi XLII. törvény

3

a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses szolgálati jogviszonya

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

4

kormányzati szolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

5

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

6

állami szolgálati jogviszony

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény

7

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

8

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A felvehető maximális hallgatólétszám: 10.600 fő

6.2.

A felsőoktatási intézmény

6.2.1. kari és szervezeti tagolása: Az 1. számú melléklet tartalmazza a költségvetési szerv szervezeti
felépítését, tagolását. Az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és működésük rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a
szervezeti és működési rendek és ügyrendek határozzák meg.
A felsőoktatási intézmény karai:
-

Államtudományi és Közigazgatási Kar (1083 Budapest, Üllői út 82.)

-

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest, Hungária körút 9-11.)

-

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

-

Rendészettudományi Kar (1083 Budapest, Üllői út 82.)

-

Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.)

Az NKE oktatási, kutatási szervezeti egységei: a kar, a tanszék, a kutatóközpont, a
kutatóintézet és a nyelvi lektorátus.
Az NKE funkcionális, szolgáltató szervezeti egységei: a hivatal, az igazgatóság, az iroda és az
osztály, a közgyűjteményi egység (könyvtár, levéltár) és a kollégium.
Az NKE sajátos feladatot ellátó szervezeti egységei: az intézet, a központ és a rendvédelmi
tagozat.
Az NKE-n a doktori képzéshez a szervezeti kereteket a doktori iskolák biztosítják.
Az NKE-n, illetve a karokon meghatározott témakör kiemelt kutatására vagy meghatározott
tudományos eredmény elérésére szervezeti egységnek nem minősülő kutatóközösségek
(kutatóműhelyek) alakíthatók.
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6.3.

Az NKE-n a tantervi követelményeket meghaladó teljesítményt nyújtó, kiemelkedő képességű
és hozzáállású, valamint a hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése, és szakmai,
tudományos, művészeti és sporttevékenységének elősegítése érdekében szakkollégiumok és
tudományos diákkörök működnek.
A felsőoktatási intézmény képzési szintjei, képzési területei, tudományterületei,
szakmacsoportjai és azok helyszíne:
képzési szint

képzési terület,
tudományterület,
szakmacsoport

képzés helyszíne (székhely,
telephely, székhelyen kívül)

1

doktori képzés

társadalomtudományok,
műszaki tudományok

székhely

2

szakirányú továbbképzés

államtudományi, műszaki,
gazdaságtudományok

székhely, telephely

3

mesterképzés és osztatlan
képzés

államtudományi, műszaki,
társadalomtudomány,
gazdaságtudományok

székhely, telephely

4

alapképzés

államtudományi, műszaki,
gazdaságtudományok

székhely, telephely

5

felsőoktatási szakképzés

műszaki

székhely, telephely

6.4.

Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési,
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: könyvtári, levéltári
feladatok ellátása.

6.5.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés
joga

az ingatlan
funkciója, célja

36030

vagyonkezelő

oktatás, kutatás,
könyvtár,
igazgatás,
kollégium,
sportlétesítmény,
étterem, közpark,
raktár

36009

vagyonkezelő

oktatás, kutatás,
kollégium,
igazgatás, raktár

1089 Budapest, Orczy út 1.
(1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
(1083 Budapest, Üllői út 80.)
1

(1083 Budapest, Üllői út 82.)
(1083 Budapest, Korányi Sándor utca
3/b.)
(1089 Budapest, Diószeghy Sámuel
utca 21-23.)

2

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel
utca 38-40.

3

1118 Budapest, Ménesi út 5.

5063

vagyonkezelő

oktatás, kutatás,
igazgatás,
sportlétesítmény,
étterem

4

1121 Budapest, Pinty utca 1.

9158/4

vagyonkezelő

oktatás, igazgatás,
raktár

5

1121 Budapest, Pinty utca 5.

9158/5

vagyonkezelő

oktatás, igazgatás,
raktár

6

1121 Budapest, Rácz Aladár köz 15.

09155/3

vagyonkezelő

erdő

6

7

8

9

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.

1121 Budapest, Budakeszi út 99-101.

9240/10

38900/13

010886/3
9
011204/3

vagyonkezelő

oktatás, kutatás,
könyvtár,
igazgatás,
kollégium,
sportlétesítmény,
étterem

használati jog

oktatás, kutatás,
könyvtár,
igazgatás, szálló,
sportlétesítmény,
étterem, raktár

használati jog

oktatás

11228/4
10

5008 Szolnok, Kilián út 1.

0785/3

használati jog

oktatás, könyvtár,
igazgatás, kutatás,
sport, étterem

11

2000 Szentendre, Dózsa György út 1214.

24/1,
24/3, 24/4

használati jog

oktatás

12

1119 Budapest, Petzvál József utca
31-33. „C” ép.

3733/9

bérleti jog

oktatás, igazgatás

13

400193 Kolozsvár, Tordai út 4.
(400193 Cluj-Napoca, str. Calea Turzii
nr. 4.), Románia

8228/1

használati jog

oktatás

14

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 1214.

5342/2

vagyonkezelő

oktatás, kutatás,
igazgatás,
kollégium,
étterem, raktár,
sport, könyvtár

15

7332 Magyaregregy, Külterület

0212

vagyonkezelő

oktatás, kutatás

16

6347 Érsekcsanád, Külterület

0149/8

vagyonkezelő

oktatás, kutatás

17

6500 Baja, Deszkás utca 2.

972/2

vagyonkezelő

kollégium

6.6.

Egyéb rendelkezések: A felsőoktatási intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel
létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek
jegyzéke a Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi.

7

1. melléklet

1

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2019.
január 29. napján kelt, 2019. február 01. napjától alkalmazandó PÁT/39/3 (2019) okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. január 31.
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