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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemen, 

valamint jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, továbbá az Egyetem tevékenységét 

támogató személyek és az Egyetem közötti kapcsolattartás intézményesített kereteinek 

biztosítására az alábbi szabályzatot alkotja.  

 

I. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

ALUMNI KÖZÖSSÉGE 

1. § 

(1) Az Egyetem és jogelőd intézményeinek egykori hallgatói, továbbá az Egyetem 

alaptevékenységét, illetve Alumni tevékenységét támogató személyek és az Egyetem 

közötti kapcsolat kiépítésének elősegítése, megerősítése, az Egyetem szellemiségének 

továbbvitele, hagyományainak ápolása, összességében pedig társadalmi 

beágyazottságának megerősítése révén céljainak támogatása érdekében az Egyetem 

Alumni Közösséget hoz létre (a továbbiakban: Alumni Közösség). 

(2) Az Alumni Közösség angol megnevezése: University of Public Service Alumni 

Association. 

 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2. § 

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Alumni Közösség tagjaira, az Alumni Közösségben a 

jelen Szabályzatban foglaltak szerint feladatot ellátó szervezeti egységekre és 

személyekre, valamint az Alumni Közösség tevékenységében egyéb módon részt vevő 

szervezetekre és személyekre. 

 

III. AZ ALUMNI KÖZÖSSÉG TAGJAI 

3. § 

(1) Az Alumni Közösség tagja lehet az Egyetemen és a jogelőd intézményekben végzett 

egykori hallgató, az Egyetem végzős hallgatója, valamint a külföldi vendéghallgató, aki 

résztanulmányokat folytat vagy folytatott az Egyetemen (a továbbiakban: tag). 

(2) Az Alumni Közösség tiszteletbeli tagja lehet az Egyetem alaptevékenységét, illetve az 

Alumni tevékenységet támogató személy vagy szervezet függetlenül attól, hogy megfelel-

e az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek (a továbbiakban: tiszteletbeli tag). 

(3) A jelen Szabályzat alkalmazásában végzett, aki az Egyetemen vagy jogelődeinek 

bármelyikében alapképzési, mesterképzési, osztatlan szakon vagy ezeknek megfelelő 

főiskolai vagy egyetemi képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben, 

szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben abszolutóriumot szerzett. A jelen 

Szabályzat alkalmazásában továbbá végzettnek minősül a honvédtisztképzés egyéb 

formáiban végzett személy, a katonai felsőfokú vezetőképző (vezérkari) tanfolyami 

képzést, illetve a nemzetbiztonsági felsővezetői tanfolyamot elvégzett személy. 

(4) A jelen Szabályzat alkalmazásában végzős az a hallgató, akinek tanulmányai 

befejezése az adott tanévben várható. 
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(5) A jelen Szabályzat alkalmazásában jogelőd intézményeket a jelen Szabályzat 

melléklete határozza meg. 

 

IV. Az ALUMNI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

1. AZ ALUMNI TAGOZAT 

4. § 

(1) Minden kar önállóan egy-egy alumni tagozatot alkot (a továbbiakban: tagozat).  

(2) A tagozat 

a) részt vesz a középtávú egyetemi alumni stratégia kidolgozásában; 

b) elkészíti éves működési tervét; 

c) megvalósítja a tagozat alumni tevékenységét, ellátja az azzal összefüggő szervezési 

és adminisztratív feladatokat; 

d) szervezi az Alumni Közösség tagjai, tiszteletbeli tagjai által igénybe vehető tagozat 

szintű szolgáltatásokat; 

e) kapcsolatot tart és együttműködik a tagozat tevékenységéhez kötődő külső 

szervezetekkel és személyekkel; 

f) szervezi a tagozat szintű alumni kommunikációt; 

g) részt vesz az egyetemi szintű alumni programok szervezésében; 

h) évente beszámol tevékenységéről az Alumni Bizottság részére. 

 

2. AZ ALUMNI KÖZPONT 

5. § 

(1) Az Alumni Központ  

a) középtávú alumni stratégiát dolgoz ki, megvalósulását monitorozza; 

b) elkészíti éves működési tervét; 

c) végzi a tagfelvétellel és a tagnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, 

összehangolja a tagozatok tagtoborzó tevékenységét; 

d) figyelemmel kíséri a tagozatok munkáját; 

e) szervezi az egyetemi szintű alumni tevékenységeket; 

f) szervezi az Alumni Közösség tagjai, tiszteletbeli tagjai által igénybe vehető 

egyetemi szintű szolgáltatásokat; 

g) kapcsolatot tart és együttműködik az egyetemi szintű alumni tevékenységhez 

kötődő külső szervezetekkel és személyekkel; 

h) szervezi az egyetemi szintű alumni kommunikációt; 

i) ellátja az Alumni Bizottság titkársági feladatait, előkészíti annak üléseit, döntéseit, 

figyelemmel kíséri a Bizottság döntéseinek végrehajtását; 

j) évente beszámol tevékenységéről az Alumni Bizottság részére. 

(2) Az Alumni Központ feladatait az Oktatási és Tanulmányi Iroda látja el. 
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3. AZ ALUMNI BIZOTTSÁG 

6. § 

(1) Az Egyetemen Alumni Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik.  

(2) A Bizottság elnöke az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjai a dékánok által 

delegált egy-egy fő, a rektorhelyettesek által delegált egy-egy fő, az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat által delegált egy fő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, 

valamint a Doktorandusz Önkormányzat egy képviselője. 

(3) A Bizottságot az elnök képviseli. 

(4) A Bizottság szükség szerint, de évenként legalább kétszer ülésezik. A Bizottság ülését 

az elnök hívja össze. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele 

jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

Bizottság elnökének szavazata dönt. A Bizottság elnöke indokolt esetben – a személyi 

kérdés kivételével – elektronikus szavazást rendelhet el. A Bizottság ügyrendjét a rektor 

hagyja jóvá. 

(5) A Bizottság: 

a) elfogadja a középtávú egyetemi alumni stratégiát; 

b) véleményezi a tagozatok és az Alumni Központ éves működési tervét, biztosítva 

azok egyetemi szintű összehangolását; 

c) véleményezi a tagozatok és az Alumni Központ éves beszámolóját; 

d) véleményezi az alumni tagok, tiszteletbeli tagok által igénybe vehető szolgáltatások 

körét a tagozatok, illetve az Alumni Központ előterjesztése alapján; 

e) a tagozat javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságról; 

f) dönt a tag, tiszteletbeli tag kizárásáról;  

g) véleményt nyilváníthat az Alumni Közösséget érintő bármely kérdésben. 

 

V. A TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, A TAGOK JOGAI ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEI 

7. § 

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott tagság (a továbbiakban a jelen § 

alkalmazásában tagság) létrehozása regisztrációval kezdeményezhető. A regisztráció 

elektronikus regisztráció útján vagy a papír alapú regisztrációs kérelemnek az Alumni 

Központba történő benyújtásával történik. 

(2) Az Alumni Központ ellenőrzi, hogy a tagságra jelentkező megfelel-e a jelen 

Szabályzatban rögzített feltételeknek. Az Alumni Központ a regisztrációs kérelem 

beérkezésétől számított 5 munkanapon belül értesíti a regisztrálót a regisztrációs kérelem 

elfogadásáról vagy elutasításáról. A regisztráció elfogadása esetén az Alumni Központ a 

tag részére Alumni tagsági kártyát állít ki, amennyiben azt a regisztráló igényli. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztráció során alkalmazandó 

formadokumentumokat – amelyek tartalmazzák a tagsági jogviszony létesítésének, 

megszűnésének, a tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlásának és kötelezettségek 

teljesítésének, valamint az ezekkel összefüggő személyi adatkezelés feltételeit – az Alumni 

Központ dolgozza ki, és gondoskodik megfelelő közzétételéről. 
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(4) A tiszteletbeli tagságra a tagozat tesz javaslatot az Alumni Bizottság részére. Az Alumni 

Bizottság döntését a tiszteletbeli tagság létrehozásról a rektor hagyja jóvá. 

(5) A tagság és a tiszteletbeli tagság határozatlan időre szól. 

 

8. § 

(1) A tag és a tiszteletbeli tag – a tagozat, illetve az Alumni Központ által meghatározott 

módon – jogosult az Alumni Közösség munkájában, programjaiban részt venni, továbbá 

igénybe venni a tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. 

(2) A tag és a tiszteletbeli tag köteles tiszteletben tartani a jelen Szabályzat rendelkezéseit, 

továbbá tartózkodni minden, az Egyetem szellemiségével össze nem egyeztethető 

magatartástól. A tag köteles továbbá a regisztrációhoz szükséges adatainak 

megváltozásáról tájékoztatni az Alumni Központot. 

(3) A tagsági, tiszteletbeli tagsági jogviszonyból eredő jogok csak személyesen 

gyakorolhatók, képviseletnek nincs helye kivéve, ha szervezet nyerte el a tiszteletbeli 

tagságot. Ebben az esetben a szervezet képviselője gyakorolja a tagsági viszonyból eredő 

jogosítványokat.  

 

9. § 

(1) A tagsági, tiszteletbeli tagsági jogviszony megszűnik: 

a) kilépéssel a tag, tiszteletbeli tag nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel napján;  

b) a tag, tiszteletbeli tag kizárásával, a kizárásról szóló döntés véglegessé válása 

napján; 

c) a tag, tiszteletbeli tag halálával, szervezet tagsága esetén annak jogutód nélküli 

megszűnésével, annak napján; 

d) a tag nyilatkozatával, amelyben a tagsági jogviszony feltételei ellenőrzéséhez 

szükséges, a regisztráció feltételeként megadandó személyes adatok tekintetében 

az adatkezelés megszüntetését, illetve ezen adatok valamelyikének törlését kéri, 

vagy egyébként az adatkezeléshez korábban adott hozzájárulását visszavonja, a 

bejelentés napján. 

(2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott nyilatkozatot írásban kell megtenni, 

és az Alumni Központhoz kell eljuttatni. 

(3) A tagsági jogviszony megszűnése esetén az érintett az Egyetem által kiadott tagsági 

kártyát a továbbiakban nem jogosult használni. A tagsági kártyát az érintett köteles a 

tagsági jogviszony megszűnését eredményező nyilatkozatával együtt, egyéb megszűnés 

esetén annak napjától számított öt napon belül megküldeni az Alumni Központ részére. 

(4) A tagsági jogviszony kizárással akkor szüntethető meg, ha a tag, tiszteletbeli tag az 

Egyetem szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, az Alumni Közösség 

céljaival ellentétesen cselekszik, vagy visszaél tagsági jogviszonyával. A kizárásról az 

Alumni Bizottság dönt. A kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 

15 napon belül az érintett a rektorhoz címzett, de az Alumni Központhoz benyújtott 

jogorvoslati kérelemmel élhet. A kizárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet a rektor 

bírálja el. A rektor másodfokú döntése ellen további intézményi jogorvoslatnak helye nincs. 
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VI. AZ ALUMNI KÖZÖSSÉG KÉPVISELETE 

10. § 

(1) Az Alumni Közösség elnöke a rektor. 

(2) Az Alumni Közösség képviseletére az elnök, az Alumni Bizottság elnöke, valamint a 

tagozati alumni tevékenység kapcsán a dékán vagy az általa kijelölt vezető jogosult.  

 

VII. AZ ALUMNI KÖZÖSSÉG GAZDÁLKODÁSÁT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK 

11. § 

(1) Az Alumni Közösség működését az Egyetem biztosítja. 

(2) Az Alumni Közösség céljainak támogatására szánt pénzbeni befizetéseket a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem előirányzat felhasználási keretszámlájára kell (lehet) befizetni, a 

megjegyzés/közlemény rovatban "ALUMNI felajánlás" feltüntetésével, amely alapján ezen 

összegeket elkülönítetten kell kezelni.  

 

VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12. § 

(1) A jelen Szabályzatot a Szenátus 107/2020. (X.21.) számú határozatával fogadta el. A 

Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Szenátus 98/2018. (VII. 11.) számú határozatával elfogadott 

szabályzat (a továbbiakban: korábbi szabályzat). 

(3) A korábbi szabályzat 2. § (1) bekezdése alapján tagsági jogviszonnyal rendelkező, de 

a jelen Szabályzatban meghatározott tagsági feltételeknek meg nem felelő Alumni aktív 

tagok tagsági jogviszonya nem szűnik meg, jogaik és kötelezettségeik tekintetében a jelen 

Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
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Melléklet 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar elődintézményei 

 

Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia (1872-1945) 

Magyar Királyi Honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia (1939-1945) 

Magyar Királyi vitéz Nagybányai Horthy Miklós/István Honvéd Repülő 

Akadémia (1939-1945) 

Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (1920-1945) 

Honvéd Kossuth Akadémia (1947-1948) 

 

Egyesített Tiszti Iskola (1957-1967) 

Kossuth Lajos Katonai Főiskola (1967-1996) 

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (1967-1990)  

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (1990-1999) 

Kilián György Repülő Műszaki Főiskola (1967-1990) 

Szolnoki Repülőtiszti Főiskola (1991-1996)  

 

Honvéd Akadémia (1947-1956) 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (1956-1996) 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet (2012-2015) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

 

A Rendészettudományi Kar elődintézményei 

Rendőrtiszti Főiskola (1971- 2011) 

Kossuth Lajos Katonai Főiskola (1967-1996) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet (2012-2019) 

 

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar elődintézményei 

Államigazgatási Főiskola (1977-1999) 

Budapesti Közgazdaságtudományi- és Államigazgatási Egyetem 

Közigazgatási Kar (2000-2004) 

Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar (2004-2011) 
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (2012-

2016) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet (2012-2015) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

(2015-2019) 

 

A Víztudományi Kar elődintézményei 

Bajai Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum (1962-1970) 

Budapesti Műszaki Egyetem, Vízgazdálkodási Főiskolai Kar (1970-1979) 

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézet (1979-

1994) 

Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Tagozat (1994-1996) 

Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás (1996-2010) 

Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar (2010-

2013) 

Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, valamint 

Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet (2013-2017) 

 

A Nemzetbiztonsági Intézet elődintézményei 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011) 

Rendőrtiszti Főiskola (1971-2011) 


