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I. Szervezeti, személyzeti adatok 

1. Közzétételi egység: A szervezet adatai 

 Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.  

 Postai cím: 1441 Budapest Pf.: 60. 

 Telefon, faxszám: (36-1) 432-9000 

 Elektronikus levélcím: nke@uni-nke.hu 

 Honlap: www.uni-nke.hu 

2. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra 

 Szervezeti egység ábra (organogram): https://www.uni-

nke.hu/egyetem/egyetem-szervezeti-felepitese/szervezeti-organogram 

  Az Egyetem egyes szervezeti egységeinek részletes feladat meghatározását a 

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 

tartalmazza: https://www.uni-nke.hu/szervezeti-es-mukodesi-rend 

3. Közzétételi egység: A szerv vezetői 

 A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali 

elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): https://www.uni-

nke.hu/egyetem/egyetem-szervezeti-felepitese/az-egyetem-vezetese 

 A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali 

elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): 

o Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar: https://antk.uni-

nke.hu/karunk/a-kar-vezetese 

o Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar: https://hhk.uni-nke.hu/karunkrol/a-

kar-vezetese 

o Rendészettudományi Kar: https://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-

vezetese/dekan 

o Víztudományi Kar: https://vtk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese 

4. Közzétételi egység: A szervezeten belüli ügyfélkapcsolati vezető neve, 

elérhetősége 

 György Éva, Rektori Hivatal, Igazgatási Iroda, irodavezető, 06-1-432-9000/29720 

5. Közzétételi egység: Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, 

tagjainak neve, beosztása és elérhetősége 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legfőbb döntéshozó szerve a Szenátus: 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/szenatus/a-szenatus-tagjai 

mailto:nke@uni-nke.hu
http://www.uni-nke.hu/
https://www.uni-nke.hu/szervezeti-es-mukodesi-rend
https://www.uni-nke.hu/egyetem/egyetem-szervezeti-felepitese/az-egyetem-vezetese
https://www.uni-nke.hu/egyetem/egyetem-szervezeti-felepitese/az-egyetem-vezetese
https://antk.uni-nke.hu/karunk/a-kar-vezetese
https://antk.uni-nke.hu/karunk/a-kar-vezetese
https://hhk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese
https://hhk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese
https://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese/dekan
https://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese/dekan
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6. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 

vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 

 Nincs. 

7. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő 

gazdálkodó szervezetek 

 NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: NKE Campus XXI. Nonprofit Kft. 

Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1. 

E-mail: novakne.balogh.katalin@uni-nke.hu 

Főtevékenység: Építményüzemeltetés 

Képviselő: Novákné Balogh Katalin, ügyvezető igazgató 

Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

8. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok 

 Nincs. 

9. Közzétételi egység: A szerv által alapított költségvetési szerv 

 Nincs. 

10. Közzétételi egység: A szerv által alapított lapok 

 https://folyoirat.ludovika.hu/ 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/kiadvanyok/bonum-publicum 

11. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló 

szerv 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban 

meghatározott adatai 

 

Miniszterelnökség (https://kormany.hu/miniszterelnokseg) 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 4. §-a alapján az Egyetem fenntartói jogait 

a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter vagy - ha a Kormány eredeti jogalkotói 

hatáskörben kiadott rendelete így rendelkezik - a közigazgatás-fejlesztésért felelős 

miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján (a továbbiakban: Fenntartó) 

gyakorolja. 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

1. Közzétételi egység: A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos 

és teljes szövege 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

mailto:%20rosa.henrik@uni-nke.hu
mailto:%20rosa.henrik@uni-nke.hu
https://folyoirat.ludovika.hu/
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https://kormany.hu/miniszterelnokseg
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 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/tevekenysegre-

vonatkozo-adatok 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-

mukodesi-szabalyzat/szervezeti-es-mukodesi-rend 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-

mukodesi-szabalyzat/foglalkoztatasi-kovetelmenyrendszer 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-

mukodesi-szabalyzat/hallgatoi-kovetelmenyrendszer 

 https://www.uni-nke.hu/szabalyzat-a-szemelyes-es-kozerdeku-adatok-

vedelmerol-biztonsagarol 

2. Közzétételi egység: Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 

tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/egyetem-szervezeti-felepitese/rektori-koszonto 

 https://en.uni-nke.hu/about-ludovika-ups/mission-vision-strategy 

3. Közzétételi egység: A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vonatkozásában nem értelmezhető. 

4. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos 

adatok 

 Oklevél és kreditelismerési szabályzat: https://www.uni-nke.hu/oklevel-es-

kreditelismeresi-szabalyzat 

 Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat: https://www.uni-nke.hu/egyetemi-

doktori-es-habilitacios-szabalyzat 

5. Közzétételi egység: Közszolgáltatások 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet végez. 

E tevékenység sajátos jellege, összetettsége folytán annak összefoglaló ismertetése 

nem lehetséges. Az oktatás tartalmáról a képzési program tartalmaz részletes leírást, 

valamint az egyes karok, illetve a Közigazgatási Továbbképzési Intézet honlapjain 

található bővebb információ: 

 https://antk.uni-nke.hu/ 

 https://hhk.uni-nke.hu/ 

 https://rtk.uni-nke.hu/ 

 https://vtk.uni-nke.hu/ 

 https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/altalanos-informaciok 

 https://felveteli.uni-nke.hu/ 

 

A Hallgatói Követelményrendszerre vonatkozó egyes szabályzatok megtekinthetőek az 

egyetemi honlapon: https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-

dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/hallgatoi-kovetelmenyrendszer 

6. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai 

 Hallgatói nyilvántartás: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/tevekenysegre-vonatkozo-adatok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/tevekenysegre-vonatkozo-adatok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/szervezeti-es-mukodesi-rend
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/szervezeti-es-mukodesi-rend
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/foglalkoztatasi-kovetelmenyrendszer
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/foglalkoztatasi-kovetelmenyrendszer
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/hallgatoi-kovetelmenyrendszer
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/hallgatoi-kovetelmenyrendszer
https://www.uni-nke.hu/szabalyzat-a-szemelyes-es-kozerdeku-adatok-vedelmerol-biztonsagarol
https://www.uni-nke.hu/szabalyzat-a-szemelyes-es-kozerdeku-adatok-vedelmerol-biztonsagarol
https://www.uni-nke.hu/egyetem/egyetem-szervezeti-felepitese/rektori-koszonto
https://en.uni-nke.hu/about-ludovika-ups/mission-vision-strategy
https://www.uni-nke.hu/oklevel-es-kreditelismeresi-szabalyzat
https://www.uni-nke.hu/oklevel-es-kreditelismeresi-szabalyzat
https://antk.uni-nke.hu/
https://hhk.uni-nke.hu/
https://rtk.uni-nke.hu/
https://vtk.uni-nke.hu/
https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/altalanos-informaciok
https://felveteli.uni-nke.hu/
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/hallgatoi-kovetelmenyrendszer
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/hallgatoi-kovetelmenyrendszer
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 Közalkalmazotti nyilvántartás: KIRA 

 Pénzügyi-számviteli rendszer: Forrás SQL 

 Közigazgatási szakemberképzés nyilvántartó rendszere: Probono Rendszer 

 Elektronikus iratkezelő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat‑ és Dokumentumkezelő 

Rendszer 

7. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok 

 Az Egyetem által alapított lapok tekintetében: lásd a I. 10. közzétételi egységet. 

 Publikációk vonatkozásában: MTMT rendszerben 

(https://www.mtmt.hu/,https://www.uni-nke.hu/konyvtar/mtmt/altalanos-

informaciok). 

 Közszolgálati Tudásportál: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudasportal/ 

8. Közzétételi egység: Döntéselőkészítés, ülések 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legfőbb döntéshozó szerve a Szenátus. 

A szenátusi ülések napirendje és a meghozott határozatok itt érhetőek el: 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/szenatus/az-ulesek-napirendje/2023 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/szenatus/szenatusi-hatarozatok/2023 

9. Közzétételi egység: A szerv jogszabálytervezetei; a helyi önkormányzat 

képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vonatkozásában nem értelmezhető. 

10. Közzétételi egység: A szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

 https://www.uni-nke.hu/ 

11. Közzétételi egység: A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai 

leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/osszes-palyazat 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-

program/bemutatas 

 Nemzetközi ösztöndíjak: 

 

o https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/tovabbi-nemzetkozi-osztondijak-

es-lehetosegek/altalanos-informaciok 

o https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-palyazati-

portal 

 

 Kollégiumi pályázatok: 

 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/kollegium/dioszegi-utcai-

kollegium/palyazati-kiirasok 

 

 Álláspályázatok: 

 

o https://www.uni-nke.hu/egyetem/allaspalyazatok/aktualis-allaspalyazatok 

 

 Hallgatói ösztöndíjak: 

 

https://www.mtmt.hu/,https:/www.uni-nke.hu/konyvtar/mtmt/altalanos-informaciok
https://www.mtmt.hu/,https:/www.uni-nke.hu/konyvtar/mtmt/altalanos-informaciok
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudasportal/
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szenatus/az-ulesek-napirendje/2023
https://www.uni-nke.hu/egyetem/szenatus/szenatusi-hatarozatok/2023
https://www.uni-nke.hu/
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/osszes-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/tovabbi-nemzetkozi-osztondijak-es-lehetosegek/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/tovabbi-nemzetkozi-osztondijak-es-lehetosegek/altalanos-informaciok
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-palyazati-portal
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-palyazati-portal
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/kollegium/dioszegi-utcai-kollegium/palyazati-kiirasok
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/kollegium/dioszegi-utcai-kollegium/palyazati-kiirasok
https://www.uni-nke.hu/egyetem/allaspalyazatok/aktualis-allaspalyazatok
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o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/osztondijpalyazat-

terezvarosi-fiatalok-szamara 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/palyazati-felhivas-

nemzeti-felsooktatasi-osztondijra-2022 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/budapest-osztondij-

program-20222023 

 

 Hallgatói pályázatok: 

 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/korosi-csoma-

sandor-program-palyazat 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/az-

alkotmanyvedelmi-hivatal-munkatarsakat-keres 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/jo-tanulo-jo-

sportolo-dij-2022 

o https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/33_Elemzeshez%20munkat%C3%A1rs.pdf 

o https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/osztondijas-

foglalkoztatas-budapest-fovaros-fopolgarmesteri-hivatalban 

12. Közzétételi egység: A szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos 

vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

o https://www.asz.hu/storage/files/files/%c3%96sszes%20jelent%c3%a9s/2015/

15041j000.pdf?download=true 

o https://www.aszhirportal.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18002.pdf?downlo

ad=true 

13. Közzétételi egység: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége 

 Rektori Hivatal, Jogi Igazgatóság, +36 (1) 432-9000/29722 

https://www.uni-nke.hu/szabalyzat-a-szemelyes-es-kozerdeku-adatok-

vedelmerol-biztonsagarol 

14. Közzétételi egység: A szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló 

statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

 https://www.uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-elemzesek/osap/osap-hallgatoi-

letszam/osap-20212022 

15. Közzétételi egység: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai 

adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

 Felsőoktatási Információs Rendszer: https://firgraf.oh.gov.hu/ 

 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 

 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvény végrehajtásáról 

 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. § p) 

 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

kötelező adatszolgáltatásairól 

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/osztondijpalyazat-terezvarosi-fiatalok-szamara
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/osztondijpalyazat-terezvarosi-fiatalok-szamara
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/palyazati-felhivas-nemzeti-felsooktatasi-osztondijra-2022
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/palyazati-felhivas-nemzeti-felsooktatasi-osztondijra-2022
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/budapest-osztondij-program-20222023
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/osztondijak/budapest-osztondij-program-20222023
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/korosi-csoma-sandor-program-palyazat
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/korosi-csoma-sandor-program-palyazat
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/az-alkotmanyvedelmi-hivatal-munkatarsakat-keres
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/az-alkotmanyvedelmi-hivatal-munkatarsakat-keres
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/jo-tanulo-jo-sportolo-dij-2022
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/jo-tanulo-jo-sportolo-dij-2022
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/33_Elemzeshez%20munkat%C3%A1rs.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/33_Elemzeshez%20munkat%C3%A1rs.pdf
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/osztondijas-foglalkoztatas-budapest-fovaros-fopolgarmesteri-hivatalban
https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/palyazatok/osztondijas-foglalkoztatas-budapest-fovaros-fopolgarmesteri-hivatalban
https://www.asz.hu/storage/files/files/%c3%96sszes%20jelent%c3%a9s/2015/15041j000.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/%c3%96sszes%20jelent%c3%a9s/2015/15041j000.pdf?download=true
https://www.aszhirportal.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18002.pdf?download=true
https://www.aszhirportal.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18002.pdf?download=true
https://www.uni-nke.hu/szabalyzat-a-szemelyes-es-kozerdeku-adatok-vedelmerol-biztonsagarol
https://www.uni-nke.hu/szabalyzat-a-szemelyes-es-kozerdeku-adatok-vedelmerol-biztonsagarol
https://www.uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-elemzesek/osap/osap-hallgatoi-letszam/osap-20212022
https://www.uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-elemzesek/osap/osap-hallgatoi-letszam/osap-20212022
https://firgraf.oh.gov.hu/
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16. Közzétételi egység: Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

 Nincs. 

17. Közzétételi egység: A szerv kezelésében lévő közérdekű adatok 

felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

 Nincs. 

18. Közzétételi egység: A szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek nincs ilyen kötelezettsége. 

19. Közzétételi egység: A szerv kezelésében levő, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető 

közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma 

 Nincs. 

20. Közzétételi egység: A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

 Nincs. 

21. Közzétételi egység: A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából 

történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke 

 Nincs. 

22. Közzétételi egység: A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti 

jogorvoslati tájékoztatás 

 Nincs. 

23. Közzétételi egység: A szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról 

szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő 

feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a 

megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

 Nincs. 

24. Közzétételi egység: A szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról 

szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot 

biztosító megállapodások szövege  

 Nincs. 

25. Közzétételi egység: A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti 

azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés 

vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére 

mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható 

közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő 

költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot 

ellátó szerv részére  

 

 Nincs. 
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III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK 

1. Közzétételi egység: A szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti 

beszámolója 

 https://www.uni-nke.hu/a-szerv-eves-koltsegvetese-szamviteli-torveny-szerinti-

beszamoloja 

2. Közzétételi egység: A szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi 

juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető 

tisztségviselők illetménye munkabére és rendszeres juttatásai, valamint 

költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és 

mértéke összesítve 

 https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/gazdalkodasi-adatok 

 https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/letszamadatok_2022.I.n.%C3%A9v.pdf 

3. Közzétételi egység: A szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény 

szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás 

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 

vonatkozó adatok 

 Nincs. 

4. Közzétételi egység: Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 

ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 

koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 

szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés 

esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a 

nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő 

beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 

 https://www.uni-nke.hu/az-allamhaztartas-penzeszkozei-felhasznalasaval 

5. Közzétételi egység: A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános 

adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített 

emlékeztetők, pályázat eredménye) 

 Nincs. 

6. Közzétételi egység: szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen 

egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-

képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, 

szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok 

által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot 

meghaladó kifizetések 

 Nincs. 

https://www.uni-nke.hu/a-szerv-eves-koltsegvetese-szamviteli-torveny-szerinti-beszamoloja
https://www.uni-nke.hu/a-szerv-eves-koltsegvetese-szamviteli-torveny-szerinti-beszamoloja
https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/gazdalkodasi-adatok
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/letszamadatok_2022.I.n.%C3%A9v.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/letszamadatok_2022.I.n.%C3%A9v.pdf
http://uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/gazdalkodasi-adatok
https://www.uni-nke.hu/az-allamhaztartas-penzeszkozei-felhasznalasaval
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7. Közzétételi egység: Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 

leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

 https://www.uni-nke.hu/az-europai-unio-tamogatasaval-megvalosulo-fejlesztesek 

 https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/ 

8. Közzétételi egység: Közbeszerzési információk  

 https://kozbeszerzes.uni-nke.hu/egyeb-kapcsolodo-dokumentumok 

https://www.uni-nke.hu/az-europai-unio-tamogatasaval-megvalosulo-fejlesztesek
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/

