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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 33/2012. (IV. 16.) ISZ határozat,
a 35/2012. (V. 8.) ISZ határozat,
a 45/2012. (V. 30.) ISZ határozat,
a 69/2012. (VII. 11.) ISZ határozat,
a 92/2012. (VIII. 29) ISZ határozat,
a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat,
a 2/2013. (I. 16.) szenátusi határozat,
a 14/2013. (I. 30.) szenátusi határozat,
az 53/2013. (IV. 17.) szenátusi határozat,
a 77/2013. (V. 16.) szenátusi határozat,
a 113/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat,
a 131/2013. (IX. 11.) szenátusi határozat,
a 151/2013. (XI. 20.) szenátusi határozat,
a 175/2013. (XII. 18.) szenátusi határozat,
a 30/2014. (III. 12.) szenátusi határozat,
az 51/2014. (IV. 16.) szenátusi határozat,
a 100/2014. (IX. 3.) szenátusi határozat,
a 105/2014. (IX. 17.) szenátusi határozat,
a 114/2014. (X. 15.) szenátusi határozat,
a 136/2014. (XII. 10.) szenátusi határozat,
a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat,
az 50/2015. (III. 11.) szenátusi határozat,
a 63/2015. (IV. 29.) szenátusi határozat,
a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat,
a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat,
a 46/2016. (V. 11.) szenátusi határozat,
az 58/2016. (VI. 8.) szenátusi határozat,
a 63/2016. (VI. 30.) szenátusi határozat,
a 137/2016. (XII. 8.) szenátusi határozat,
az 1/2017. (I. 25.) szenátusi határozat,
a 9/2017. (II.15.) szenátusi határozat
a 39/2017. (IV. 5.) szenátusi határozat,
a 77/2017. (VI. 21.) szenátusi határozat,
88/2017. (VII. 12.) szenátusi határozat,
107/2017. (IX. 13.) szenátusi határozat,
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113/2017 (XI. 2.) szenátusi határozat,
a 135/2017. (XII.13.) szenátusi határozat,
a 119/2018. (IX. 27.) szenátusi határozat, valamint
a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat
módosító rendelkezéseivel.)
2011.

2

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa – a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló
2011. évi XXXVI. törvény, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény, valamint a Magyar Honvédség
hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2011. évi XCV. törvény (a
továbbiakban: Hjt.) alapján – a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) alkotja.
1-13. §1
Katasztrófavédelmi Intézet
14. §
(1) 2 Az Intézet látja el a katasztrófa- és tűzvédelmi képzési és kutatási feladatokat.
(2) Az Intézet szervezetének és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott
szervezeti és működési rend tartalmazza.
15-18. §3
Nemzetbiztonsági Intézet
18/A. §4
(1) Az Intézet látja el a nemzetbiztonsági képzési és kutatási feladatokat.
(2) Az Intézet szervezetének és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott
szervezeti és működési rend tartalmazza.
19-31. §5
Egyetemi Doktori Tanács
32. §6
(1) Az Egyetemi Doktori Tanács a doktori képzés szervezésére, koordinálására, a doktori eljárás engedélyezésére és felügyeletére, a doktori fokozat odaítélésére létrehozott tudományos testület.
(2) Feladata a doktori képzés tervezése, szervezése, koordinálása, illetve ellenőrzése; a doktori
eljárások engedélyezése, felügyelete; a doktori fokozat odaítélése.
(3) Az Egyetemi Doktori Tanács összetételét és működését az Egyetem Doktori Szabályzata
határozza meg.
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Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat
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Módosította a 33/2012. (IV. 16.) ISZ határozat.
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Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat
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A §-t és a megelőző alcímet beiktatta a 136/2014. (XII. 10.) szenátusi határozat.
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Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat
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Módosította a 77/2013. (V. 16.) szenátusi határozat.
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Egyetemi Habilitációs Bizottság
32/A. §7
(1) Az Egyetemi Habilitációs Bizottság az oktatói és előadói képesség (habilitás), valamint tudományos teljesítmény egyetemi megítélésére, a habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott
tudományos testület.
(2) Feladata a habilitációs minimum-követelmények meghatározása és felülvizsgálata; kérelemre a habilitációs eljárás megindítása vagy az előfeltételek nem teljesülése esetén a kérelem
elutasítása; a bíráló bizottság kijelölése; előbbi jelentése alapján döntés az eljárás nyilvános
részének lefolytatásáról, a habilitáció odaítéléséről, illetve a cím megtagadásáról.
(3) Az Egyetemi Habilitációs Bizottság összetételét és működését az Egyetem Habilitációs Szabályzata határozza meg.
33-51. §8
Kari Intézetvezető
51/A. §9
(1) A kari intézet vezetője feladat- és hatáskörében:
a) vezeti az intézetet, irányítja és koordinálja az alárendelt oktatási egységek oktatási, tudományos kutatási és szolgálati feladatait;
b) javaslatot tehet az intézet hatáskörébe tartozó kérdésben;
c) gondoskodik az Intézeti Értekezlet rendszeres összehívásáról;
d) közreműködik a szakalapítással, szakindítással, tananyagfejlesztéssel és oktatásszervezéssel kapcsolatos tevékenységben, továbbá;
e) segíti a doktori programok kidolgozásával kapcsolatos tevékenységet.
(2) Az intézetvezető a feladatát a dékán közvetlen alárendeltségében végzi.
Kari Intézet
51/B. §10
(1) A kari intézet a kari intézetvezető alárendeltségébe tartozó szervezeti egységként több hasonló képzési területen működő tanszéket vagy más oktató illetve kutató tevékenységet folytató
szervezeti egységet magába foglaló oktatási egység, mely ellátja az intézetvezető feladatkörébe
tartozó szakmai feladatok támogatását.
(2) Az Intézet szervezetének és működésének részletes szabályait a kari SzMR-ben kell megállapítani.11
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Beiktatta a 77/2013. (V. 16.) szenátusi határozat.
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Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat

Beiktatta a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat.
10 Beiktatta a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat.
11 Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
9
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52-61. §12

VI. Fejezet
Az Államtudományi és Közigazgatási Karra vonatkozó különös szabályok13
A kar feladata
62. §
A kar célja és feladata:
a) az Egyetem alapító okiratának megfelelően olyan közigazgatási szakemberek felsőfokú
képzése, akik szakmailag és erkölcsileg egyaránt méltók arra, hogy a közigazgatásban
tisztséget tölthessenek be, továbbá a nemzetközi kapcsolatokban megfelelő szakmai
színvonalon képesek a magyar közigazgatás megbecsülésének, elismerésének megerősítésére, növelésére;14
b) állam- és közigazgatás-tudományi kutatások végzése, ezek támogatása;15
c)

16

d)

17

e)

18

f) a közszolgálati tisztviselők továbbképzésével és vezetőképzéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott egyetemi feladatok, 19
g) az állami tisztviselők képzésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott egyetemi
feladatok,20
h) a közigazgatási előmeneteli vizsgarendszerekkel kapcsolatos egyetemi feladatok;21
i) a közszolgálat – és közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos, az egyetem által ellátott
egyes feladatok.22
63. §23
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Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat

Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
14 Módosította a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
15 Módosította 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
16
Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
17 Módosította a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat. Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
18 Beiktatta a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat. Hatályon kívül helyezte a 137/2016. (XII. 8.) szenátusi határozat.
19
Beiktatta a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
20
Beiktatta a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
21
Beiktatta a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
22
Beiktatta a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
23 Hatályon kívül helyezte a 33/2012. (IV. 16.) ISZ határozat.
13
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Vezető- és Továbbképzési Központ24
64. §25
A Központ feladata a 62. § f) – i) pontjában meghatározott kari feladatokhoz szükséges sajátos
fejlesztési, minőségügyi, szervezési és szolgáltatási, valamint funkcionális feladatok megszervezése. A Központ szervezetének és működésének részletes szabályait a Kar SzMR-e határozza
meg.
Önkormányzati Kutatóintézet
64/B. §26
(1) A Kutatóintézet a helyi önkormányzás, a helyi demokrácia, és az önkormányzati típusú
közhatalom gyakorlás szervezeti, jogi, társadalmi, politikai és gazdasági kérdésköreit kutatja.
Tudásgyarapító, hálózatépítő és tudományfejlesztő munkáját az Egyetem más szervezeti egységeivel együttműködésben végzi.
(2) A Kutatóintézet szervezetének és működésének részletes szabályait a kari SzMR-ben kell
megállapítani.
65. §27

Az alcímet beiktatta a 9/2017. (II. 15.) szenátusi határozat.
Hatályon kívül helyezte a 69/2012. (VII. 11.) ISZ határozat, tartalma a 18/A. §-ba került beépítésre. Beiktatta a 9/2017. (II.
15.) szenátusi határozat.
26 A §-t és a megelőző alcímet beiktatta a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
24
25

27

Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat
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VII. Fejezet
A Rendészettudományi Karra vonatkozó különös szabályok
A kar feladata
66. §
A kar rendeltetése az Egyetem alapító okiratának megfelelően a rendvédelmi szervek feladatainak ellátásához szükséges tiszti utánpótlás biztosítása, a rendvédelmet érintő tevékenységet
végző szakemberek képzése, illetve hallgatóinak az európai uniós elvárásoknak is megfelelő
szinten történő felkészítse a rendvédelem állami és civil szférája számára, továbbá a rendészettudománnyal és más kapcsolódó tudományágakkal – így például az államtudománnyal – öszszefüggő oktatási és kutatási tevékenység folytatása.28
A kar különös szervezeti egységei
67. §29
Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet
68. §
(1) A karon rendészeti gyakorlati képzés a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet keretein
belül folyik. Az Intézet ellátja és szervezi az intézetvezető feladat- és hatáskörébe utalt szakmai
feladatok támogatását.
(2)30 Az Intézet felügyelete és irányítása alatt működő funkcionális szervezeti egységek:
a) Testnevelési és Küzdősportok Tanszék31
b) Rendvédelmi Tagozat32
(3) Az Intézet szervezetének és működésének részletes szabályait a kari SzMR-ben kell megállapítani.
69-70. §33

Módosította a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
Hatályon kívül helyezte a 33/2012. (IV. 16.) ISZ határozat.
30 Módosította a 33/2012. (IV. 16.) ISZ határozat.
31 Módosította a 35/2012. (V. 8.) ISZ határozat és a 92/2012. (VIII. 29.) ISZ határozat.
32 Módosította a 63/2016. (VI. 30.) szenátusi határozat.
28
29

33

Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat
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VIII. Fejezet
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra vonatkozó különös szabályok
A kar feladata
71. §
(1) A kar rendeltetése az Egyetem alapító okiratának megfelelően a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses tiszti állománya, valamint a védelmi szférában foglalkoztatott polgári szakemberek alap-, mester- és doktori képzése, a hivatásos, szerződéses tisztek szakirányú át- és
továbbképzése, továbbá az Nftv., valamint a Hjt. alapján a Magyar Honvédség feladatainak
ellátásához szükséges tiszti utánpótlás biztosítása és a honvédelmet érintő tevékenységet végző
szakemberek képzése. A kar feladatkörébe tartozik a katonai műszaki tudománnyal, a hadtudománnyal és más kapcsolódó tudományágakkal – így például az államtudománnyal és más műszaki tudományággal – összefüggő oktatási és kutatási tevékenység folytatása.34
(2) A karon folyó képzés szakmai követelményeinek megfogalmazója a Honvéd Vezérkar Főnöke.
A kar különös szervezeti egységei
Katonai Vizsgaközpont35
72. §
(1) A Katonai Vizsgaközpont a teljesítményértékelési, minősítési, illetve előmeneteli rendszer
kulcsfontosságú eleme. A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata a teljesítményértékeléshez szükséges éves fizikai felmérések, az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő (katonai elméleti, szakmai elméleti) vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete, illetve a szakmai előmeneteli rangsor összeállítása. További feladata a meghatározott
(magasabb) szintű, illetve a külszolgálatok parancsnoki, vezetői beosztás betöltésére tervezettek kiválasztásának támogatása.
(2) A Központ szervezetének és működésének részletes szabályait, a kari SzMR részeként a
dékán által jóváhagyott ügyrendben kell megállapítani.36
Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ37
73. §
(1) Rendeltetése:
a) a kar és a védelmi szektor igényeinek megfelelő katonai szaknyelvi és posztgraduális képzés, valamint a nyelvoktatással összefüggő kutató-, és kidolgozói munka
végzése;

Módosította a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat és a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
Az alcímet módosította a 35/2012. (V. 8.) ISZ határozat.
36 Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
37 Az alcímet módosította a 35/2012. (V. 8.) ISZ határozat és a 45/2012. (V. 30.) ISZ határozat.
34
35
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b) a kar nappali tagozatos hallgatói képzési programjának megfelelő nyelvoktatás végrehajtása;
c) a HM és az MH igényeinek megfelelően különböző időtartamú intenzív és munka
melletti, illetve szinten tartó nyelvi képzés folytatása;
d) Speciális tanfolyamok keretében a többnemzetiségű békefenntartó missziókba, a
nemzetközi megfigyelői csoportokba és NATO-beosztásokba kijelöltek szaknyelvi
felkészítése;
e) a NATO Békepartnerségi Programban, a Mediterrán Dialógusban és egyéb együttműködési formákban részt vevő országok fegyveres erői tagjainak, polgári dolgozóinak, továbbá külföldi hallgatók idegen nyelvi, katonai szaknyelvi képzése, továbbképzése angol, francia és német nyelven a HVK Személyzeti Csoportfőnökség
igényei szerint.
(2) A Központ a dékán közvetlen alárendeltségében működik.
(3) A Központ szervezetének és működésének részletes szabályait, a kari SzMR részeként, a
dékán által jóváhagyott ügyrendben kell megállapítani.38
Nyelvvizsgaközpont39
74. §
(1) Rendeltetése: a védelmi szektor igényének megfelelő akkreditált ARMA kétnyelvű katonai,
szakmai nyelvi vizsgáztatás, valamint a NATO STANAG 6001 követelmény szerinti akkreditált szakmai nyelvvizsgáztatás végrehajtása, illetve akkreditált vizsgahelyként az ITK ORIGO
nyelvvizsgarendszerben általános nyelvvizsgák szervezése, lebonyolítása.
(2) A Központ a dékán közvetlen alárendeltségében működik.
(3) A Központ szervezetének és működésének részletes szabályait, a kari SzMR részeként, a
dékán által jóváhagyott ügyrendben kell megállapítani.40
75. §41
76. §42
77. §43

Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
Az alcímet módosította a 33/2012. (IV. 16.) ISZ határozat.
40
Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
41 Hatályon kívül helyezte a 69/2012. (VII. 11.) ISZ határozat.
42 A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
43 A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
38
39
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Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyami Központ
78. §44
(1) Rendeltetése:
a) a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam zökkenőmentes lebonyolítása;
b) a hazai és külföldi hallgatók mentorálási feladatainak tervezése, előkészítése és szervezése;
c) javaslattétel a tanfolyam tananyagának és tantervének szükség szerinti módosítására;
d) a képzés technikai szervezése, a gyakorlatok tervezése és előkészítése valamint a tanfolyammal kapcsolatos egyéb döntés-előkészítő feladatok ellátása.
(2) A központ a dékán közvetlen alárendeltségében működik.
(3) A Központ szervezetének és működésének részletes szabályait, a kari SzMR részeként, a
dékán által jóváhagyott ügyrendben kell megállapítani.45
Katonai Tanfolyamszervező Hivatal
78/A. §46
(1) Rendeltetése a rövid és hosszú időtartamú katonai át- és továbbképző, valamint részképző
tanfolyamok, továbbá a gyakorlatok, egészségmegőrző programok tervezése, szervezése és lebonyolítása az alábbi szervezeti egységek útján:
a) Statikus Tanfolyami Központ;
b) Szakmai Tanfolyami Központ;
c) Katonai Testnevelési és Sport Központ;
d) Gyakorlat és Részképzést Tervező Központ.
(2) A Hivatal a dékán közvetlen alárendeltségében működik.
(3) A Hivatal szervezetének és működésének részletes szabályait, a kari SzMR részeként, a
dékán által jóváhagyott ügyrendben kell megállapítani.47
79-80. §48

VIII/A. Fejezet49

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karra vonatkozó különös szabályok
Hatályon kívül helyezte a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat. Beiktatta a 30/2014. (III. 12.) szenátusi határozat.
Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
46 Beiktatta a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
47
Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
44

45

48

Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat

49

Beiktatta a 105/2014. (IX. 17.) szenátusi határozat.
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A kar feladata
81. § 50
A kar rendeltetése az NKE alapító okiratának megfelelően a közigazgatási szervek diplomáciai
és egyéb nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása, a külképviseleti
és európai uniós intézményekben dolgozó szakemberek felsőfokú képzése, valamint szakirányú
át- és továbbképzésében való közreműködés. A kar kutatásokat folytat vagy szervez különösen
az államtudomány, a közigazgatás-tudomány, biztonságpolitika, védelempolitika, továbbá hadtudomány és rendészettudomány nemzetközi vonatkozásaiban, továbbá a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi jogtudomány, az európai tanulmányok, az uniós jog, a külügyi és külgazdasági-, valamint a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok a diplomácia történet és a modern
diplomáciai ismeretek vonatkozásában.
A kar különös szervezeti egységei
Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ
82. §
(1) A kar szervezeti egységeként a központvezető irányításával működik a Kínai Közigazgatás, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ (rövidített elnevezése: Kína Központ), amely a kínai
közigazgatás, gazdaság és társadalom témaköréhez kapcsolódóan oktatási és tudományos kutatási tevékenységet végez, továbbá előadásokat szervez, valamint nyelvi kurzusokat indít.
(2) A Központ szervezetének és működésének részletes szabályait a kari SzMR-ben kell megállapítani.51
83. §52
84. §53
VIII/B. Fejezet54

A Víztudományi Karra vonatkozó különös szabályok

Módosította a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat.
52 Módosította a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat. Majd a §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte az
58/2016. (VI. 8.) szenátusi határozat, tartalma a 18. §-ba került beépítésre. A §-t és a megelőző alcímet megállapította a
63/2016. (VI. 30.) szenátusi határozat. A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 107/2017. (IX. 13.) szenátusi
határozat, tartalma a 7/A. §-ba került beépítésre.
50
51

53

Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat

54

Beiktatta a 137/2016. (XII. 8.) szenátusi határozat.
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A kar feladata
85. §
A kar rendeltetése a vízügy globális és nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel a vízügyi
szakemberek képzése valamint a vízügyi ágazat felsőfokú szakember utánpótlásának biztosítása. A kar kutatásokat folytat vagy szervez különösen a vízellátás és vízgazdálkodás továbbá
a környezetvédelem területén, úgymint a levegő-, a vízminőség- és a talajvédelem, a hulladékgazdálkodás, a környezeti analitika és monitoring vonatkozásaiban. A kar további feladata,
hogy a fenntartható fejlődés szempontjait megjelenítse az Egyetem oktatási, kutatási és kormányzati tanácsadó tevékenységének teljes spektrumán, valamint elősegítse az Egyetem környezetbarát működtetését.
A kar különös szervezeti egységei55
Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet
85/A. §
(1) Az Intézet feladata a fenntartható fejlődés, kiemelten a vízbiztonság, vízpolitika, a sérülékeny erőforrások, a természeti környezet és éghajlat, az élelmiszerbiztonság és energiabiztonság, a társadalmi erőforrások és a fenntartható élet kultúrájának interdiszciplináris kutatása és
oktatása.
(2) Az Intézet szakmai munkájának tervezése karközi irányító testület (KIT) feladata. A KIT
tagjai a karokon a feladatra kijelölt dékánhelyettesek, elnöke a rektor által felkért, a fenntarthatósági tanulmányok területén elismert szaktekintély. Az intézetvezető munkájának támogatására szervezési igazgató bízható meg.
(3) Az intézet szervezetének és működésének részletes szabályait a kari SZMR-ben kell megállapítani.
(4) Az Intézet székhelye Budapest. Működési helye: Budapest és Baja.
86-87. §56

III. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
88. §57
(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2011. október 6-i ülésén hozott 9/2011. számú határozatával elfogadta. A Szabályzat
2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az SzMSz-t és mellékleteit az Egyetem honlapján kell közzétenni. Az SzMSz és mellékleteinek közzétételéről és folyamatos megismerhetőségéről a rektor intézkedik.
(3) 58
55

Beiktatta a 77/2017. (VI. 21.) szenátusi határozat

56

Hatályon kívül helyezte a 126/2018. (XI. 28.) szenátusi határozat

A § számozását módosította a 105/2014. (IX. 17.) szenátusi határozat és a 137/2016. (XII. 8.) szenátusi határozat.
58 Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I.25.) szenátusi határozat.
57
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MELLÉKLETEK59
A szervezeti és működési rend körébe tartozó mellékletek:
1. számú:

Az Egyetem szervezete (organogram)

2. számú:

A Szenátus Választási Szabályzata

3. számú:

A Szenátus Ügyrendje

4. számú:

Szabályzat a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról

4/a. számú:60 Az Egyetem részvételével működő gazdálkodó szervezetek
4/b. számú:61 Minőségbiztosítási Szabályzat
4/c. számú:62 Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat
A hallgatói követelményrendszer körébe tartozó mellékletek:
5. számú:
6.

számú:

Egyetemi Felvételi Szabályzat
Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

6/a. számú:63

Doktori Szabályzat

7. számú:

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

8. számú:

NKE Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata

9. számú:

Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzat

10. számú:

Szabályzat a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének,
valamint a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának és a
jogorvoslatnak a rendjére

10/a. számú:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat Szabályzata64

10/b. számú:

Kollégiumi Szabályzat65

A foglalkoztatási követelményrendszer körébe tartozó mellékletek:
11. számú:

Foglalkoztatási Szabályzat

12. számú:

Szabályzat az egyetem által adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről

13. számú:66

Habilitációs Szabályzat

Budapest, 2011. október 6.

Módosította a 126/2012. (X. 31.) ISZ határozat.
Beiktatta az 53/2013. (IV. 17.) szenátusi határozat, módosította a 135/2017. (XII. 13.) szenátusi határozat.
61 Beiktatta a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
62 Beiktatta a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
63 Beiktatta a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
64 Beiktatta a 113/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat. Módosította a 131/2013. (IX. 11.) szenátusi határozat.
65 Beiktatta a 136/2014. (XII. 10.) szenátusi határozat.
66 Beiktatta a 49/2015. (IX. 30.) szenátusi határozat.
59
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