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HATAROZAT

A(z) Nemzeti Kcjzszolgálati Egyetem (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) miiködési
engedélyét 2014. szepternber l. naptól kezdődően

módosítom,

és a felsőoktatási intézmény működési engedélyét egységes szerkezetben az alábbiak szerint
adom ki:

,,M Íj K o D E s I E N G E D E L Y

1. A felsőoktatási intézmény neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2. A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI99859

3. A felsőoktatási intézmény székhelye: l083 Budapest, Ludovika tér 2.

4. A felsőoktatási intézmény államĺlag elismeľt felsőoktatási intézmény.

5. A felsőoktatási intézmény fenntaľtója: a(z) Honvédelmi Minisztérium (l055 Budapest,

Balaton utca. 7-l l.)



6. Folytatható képzések:

a) Képzési hely: Budapest

Képzés ncvc Képzés tĺpus|
(szintjc)

Képzés
nyelvc

Kćpzés szekteľlllete llĺeghirdetés első
féléve

Męhirdetćs
utolsó fólévc

biztonság_ és ĺ'édeIempolitikai alapképzés magyaÍ kÖzigazgatási, ĺsndészeti
és katonai képzési

terĺllet

2005/2006t.
félév

buntetćs-végrehajlási nevelő alapképzés magyaÍ közigazgaÍási, rendć szeti

és katonai képzési
teÍület

2006D007 t.

félćv

bünugyi igazgatási (bűnugyi

hĺrszerző, b{inĺlgyi nyomozói'
gazdaságvédelmi nyomozói,
pénzügyi nyomozÓi)

alapképzés magyaÍ kozigazgatási, rendészeti

és katonai képzési
terUlet

2006/2007 t

félćv

gépészmémoki alapképzés magyaÍ m{lszaki kćpzési terulet 2006t2007 I

félév

had- és biztonsĘtechnikai
mémöki

alapképzćs magyaÍ m{lszaki képzési terülct 200412005 t.

félév

igazgatásszervező alapképzés magyaÍ közi gazgatási, rendészeti
és katonai képzési

teÍület

2006n007 t.

félév

katasztľófavédelem alapképzés magyaÍ közigazgatási, ĺendészeti
és katonai képzési

teÍül€t

201312014 l.
félév

katonai gazdálkodási alapképzés magyaÍ kÖzigazgatás i, ĺendészeti
és kalonai képzćsi

teÍ0let

2006t2007 t.

félév

katonai logisztika alapképzés magyar közigazgatási, rendészeti

és kalonai képzési
terulet

2013n014 t

félév

katonai ĺlzemeltetés alapképzćs magyar kozigazgatási, rendészeti
és kalonai képzési

teÍĺllet

2013D014 |

fé|év

katonai vezctői alapképzés magyaÍ közi gazgatási, rendészeti

és katonai képzési
terület

2005n006 t

félév

közigazgalás-szewezó
(általános igazgatási'
nemzetkÖzi kÖzigazgatási)

alapképzés magyaĺ közi gazgalási, re n dć sz€t i

és katonai képzési
terulet

20t4t2015 I

félév

közlekedésmérnöki alapkćpzés magyaÍ műszaki képzési terulet 2005/200ó II

félév

mérnökinfontratikus alapképzćs magyaÍ informatika képzési
torulct

20llľ2012 l
félév

nemzetbiztonsági alapképzés magyaÍ kö zigazgalási, rendészet i

és katonai képzćsi
teÍulet

2006/2007 t

félév

nemzctkÖzi igazgatási alapképzés magyaÍ közigazgatási, rendészeti

és katonai képzési
tertllet

20t0n011 I

félćv

nemze1kÖzi tanulntányok alapképzés magyar 1ársadalomtudomány
képzési teÍÜlet

20t0/2011 I

félév

pénzÜgy és számvitel alapképzćs magyaĺ gazdaságtudományok

képzési teľtllet

2006/2007 t

fćlév
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Í€ndész€ti igazgatási
(biztonsági' buntetés-
végĺehajtási, határrendészeti,
igazBatásrendćszeti.
katasztrófavédelmi,
kÖzlekedésĺendészeti,
kÖzrendvédelmi, migrációs,
vám- és jÖvedéki Eazgalási)

aIapképzés magyaÍ közigazgalási, rendészeti
és katonai képzési

teľtllel

2006n007 t.

félév

védelmi igazgatási alapképzés magyaÍ kťlzigazgatás i, rendészeti
és katonai képzćsi

terület

Ż006/2007 l.
félév

biztonság- és védelempol itikai mesteľképzés magyar kÖzigaz$atási, rendészeti
és katonai képzési

terulet

2006/2007 I

félév

biztonságtechnikai méľnöki mesterképzés magyar müszaki képzési terulet Ż006n007 l'
félćv

euĺópai és nemzetkÖzi
igazgatás

mesterképzés magyar küzigazgatási, rendészeti
és katonai képzési

terület

2009t2010 t.

félév
2016D0t7 t.

félév

katasztĺófavédelmi mémöki mcsterkćpzés magyaÍ müszaki képzési terĺtlet 2006t200't I

félév

katonai logisaikai mesterképzés magyar mÜszaki képzési terulet 20061200't t.

félćv

katonai műveleti logisztika mcsteľképzés magyaÍ közi$a?'Eatási, rendészeti
és katonai képzósi

terĺllet

2013t2014 t.

félév

kaĺonaí ĺtzenlelletés mesteÍkćpzés magyaÍ kÖzigazgatási, rendészeti
és katonai képzési

terulet

Ż0l3n0l4 |

fé|év

katonai vezetói mcsterképzés magyaÍ kö zigazEaläsi, rendé szeti
és katonai képzési

terÜlet

2008t2009 t

félév

köz,igaagatási mestęÍképzés magyar kozĺgazgatási. Íendćszeti
és katonai képzési

lęrtll€l

2007n008 t.

Íělév
2013/2014 l

félév

kozigazgatási (európai és
nemzetközi közigazgatási,
kozigazgatásłudományi,
közigazgatási vezetö)

mestcľképzés magyaÍ kozigazgalási, re ndészeti
és katonai képzési

teÍület

2014/2015 |

félév

nemzetbiztonsági mesterképzés magyar közigazgalási, ren dészet i
és katonai képzési

terĺtl€l

2008/2009 t

félév

nemzetkÖzi krzszolgálati
kapcsolatok (biztonsági
tanulmányok, Európa-
tanulmányok, nenrzetkÖzi
köz'igazgał.ási tanulnlányok'
rendészeti tanulmányok)

mes1eľképzés magyaÍ k0 zigazgatäsi, rendészeti
és katonai képzćsi

teÍü|et

20l4/Ż0l5 |

félév

nenrzetközi lanuhrlányok mesleľképzcs
'nagyaÍ

társadaIonrtudomány
kćpzési terulet

20t2t2013 l.
félév

rendćszeti vezet<i mesteľképzés magyar köŻigazgalź$i, rendćszeti
és katonai képzési

terü|et

2008/2009 t.

fćlév

védelmi igazgatási mesteľképzés magyar krzigazgalási' Íendćszeti
és katonai képzćsi

terttlet

Ż006/2007 l

félév

védelmi vezeĺéstechnikai
rendszcrtervező

mesteľképzés magyar miiszaki kćpzési terulet 2006/2007 I

íélév
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Hadtudományi DoktoÍi lskola
kćpzésc

dołĺori képzés
(PhD/DLA)

magyar társadalomtudományok
tudományterĺtl€t /

Hadtudonlányok
tudományág

t996/1997 I

félév

Katonai Mĺiszaki Doktori
tskola kćpzése

doktori képzés
(PhD/DLA)

nlagyaÍ nlűszaki tudonrányok

tudománytcrület /

Katonai müszaki

tudományok
tudományág

200212003 t.

félév

Közigazgatás-tudomány i

Doktori Iskola képzése

doktori képzés
(PhD/DLA)

angol táÍsadalomtudományok
tudományt€rÜl€t / Közig

azgalás-tudományok
1udományág

20t3D014 l.

félćv

Közigazgatás-tudományi
Doktori Iskola kćpzése

doktori képzés
(PhD/DLA)

fĺancia táĺsadalomtudományok
fudományteľulet / Közig

au gatás-tudományok

tudományág

20t3120141
félév

Közigazgatásłudományi
Doktori lskola képzése

doktori képzés
(PhD/DLA)

mawaÍ táĺsadalomtudományok
tudománytcrĺtlct / Kozig

azgatás-tudományok
tudományág

2013ĺ20l4 l
félév

Kozigazgatásłudományi
Doktori Iskola képzése

dokĺoĺi képzés
(PhD/DLA)

német táÍsadďomtudományok
tudományterulet / Kozig

azgatás_fudományok
tudományág

2013ĺŻ0l4 l'
félév

Közigazgatás-tudornányi
Doktoĺi Iskola képzése

doktori képzés
(PhD/DLA)

oÍosz tfusadalomtudományok
tudományt€rület / Közig

azgaĺás-tudományok
tudományág

2Al3l20l4 |

félév

államháztartási gazdálkodás ćs

ellenőrzés

szakirányú
továbbkćpzés

magyaÍ kozigazgatási, rendészeti

és kalonai képzési
terĺllet

2012n013 t

fćlóv

államháztartási koltsé gvetési

ellenórzés

szakiĺányťl
továbbképzés

magyaÍ gazdaságtudományok
képzési terület

2009/2010 II

fćlćv

bűnmegelőzési szewezÍ5 szakirányil
továbbképzés

magyar jogi képzési terĺtlet 20c;.n0041t.
félév

2008/2009 ll
félév

búnmegelözési szervező szakiĺányil
továbbképzés

magyaÍ kozigazgatási' rendészeti

és katonai képzési
lerület

20l020lt t.

tělév

biin0gyi vezetó szakirányit
továbbképzés

magyaÍ kozigazEatási, ľendészeĺ i

és kalonai képzési
teÍÜlet

200212003 ll
félćv

2008/2009 ll.
félév

e gészsć gu gyi i gazgatás szakirányu
továbbképzćs

magyaÍ kozigazgatási. rendészeti

és katonai képzési
teÍulet

2012n013 I

fćlév

elektronikus
infonuációb iztonsági vezető

szakirányú
továbbkćpzćs

magyaÍ kÖŻigazBaÍási, rendészeti

és katonai képzési
teÍulet

201312014 ll.
félćv

esélyegyenlóségi és

kiscbbségvćdclem a
kozigazgalásban

szakirányu
továbbkćpzés

maByaÍ közigazgatási, rendészeti

ćs katonai kćpzési
lerĺrlet

20t0l20lt l.

félév

esćlyegyenlősćgi és

kisebbsćgvédelmi igaz8atás

szakirányú
továbbképzés

magyaÍ kozigazgatási, rendészeti

és katonai képzési
tcrĺrle1

200812009 |

félćv

igazgatási rcndszerszervező szakirányú
továbbképzés

magyar jogi kćpzćsi teruIet t99311994 t

félév

2008nuJ9 ll.
Íělév
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igazgatási szoftverkezelés szakirányú
továbbképzés

magyaÍ kÖzigazgatási, rendészeti
és katonai képzésl

terÜlet

2009n0t0 L

félév

integÍitás tanácsadó szakiĺányú
továbbkćpzés

magyaÍ társadalontudomány
képzési teľ{llet

20t2n0t3 t

Íělév

íľásanalilikus szakirányú
továbbképzés

nragyaÍ bölcsészenudomány
képz-ési terület

2001t20081t
félćv

ĺĺásanalitikus szaktanácsadó szakirányú
továbbképzćs

magyar bölcsészettudomány
képzési terĺtlet

2007 n008 lt.
félév

katonai biztonsági szakirányú
továbbkćpzés

magyar kÖ zi gazgalási, rendészeti

és katonai képzési
terĺllet

2005/2006 I

félćv
2008n009 il.

félév

kormányablak {lgyintéző szakiÍányú
továbbképzés

magyar közigazgatási, ľendészeti
ćs katonai képzési

terület

20t2120t3 t.

félév

kÖrnyezctvédelm i igazgalás szakirányú
továbbképzés

magyar jogi kópzési teÍtllet 1993/t994 L

félév
2008/2009 il.

félév

környezetvédelmi igazgalás szakirányú
továbbkćpzćs

magyar közigaz3atási, rendészeti
és katonai képzési

terÜlet

2008/2009 l
ĺélév

kÖzbcszerzési szaktanácsadó szakíĺányú
továbbképzés

magyaÍ közigazgatási, rendésze1 i

és katonai képzési
teÍĺllet

Ż0l2/20l3 l
félév

közbiztonsági vezető szakiĺányú
továbbképzés

magyaÍ kÖzigazgatás i, rendészeti
és katonai képzési

teľ{llet

2002D003u.
félév

2008/2009 rr.

félćv

közigazgatási modernizáció, e-
government

szakiĺányú
lovábbképzés

magyaÍ kozigazgatási' rendészet i
és katonai képzési

terĺ}let

2008n009 t

félév

kÖzmenedzsment szakirányú
továbbképzés

magyaÍ közígaz$aÍási, rendészeli
és katonai képzŕsi

ler0let

2008n009 t.

félév

közszolgálati humán szeľvező szakirányú
lovábbkćpzés

magyar kĺzigazgatás i, Íendészeti
és katonai képzćsi

leÍ0let

2012t2013 L

Íělév

közszolgálali kommunikáciÓ szakirányú
továbbképzés

magyar kÖzigazgatási, rendészeti
és katonai képzési

terÜlet

Ż007/2008 ll'
félév

kozszolgálati mediátor
(kÖzvetítő)

szakirányú
továbbképzés

magyar kÖzi gaz gatási' rendćszeti
és katonai képzési

terÜ|et

Ż0l2l2013 l
félév

kriminalisztikai szakérĺő szakirányú
továbbkćpzés

magyar kozigazgatási. rendészeti
ćs katonai képzési

lerĺllel

Ż00712008 |

felćv

minősćgnrenedzsnlent szakirányú
továbbképzés

magyar társadalonrtudomány
képzési terulel

Ż002n0BI
félév

2008n009 il.
félév

minóségugyi (ggyelenli) szakirányú
továbbképzés

magyar ntiiszaki képzćsi lerĺllet 1999/Ż000 l.
félév

2008/2009 il
félév

minőségugyi (fŕiiskolai) szakirányú
továbbképzés

mag),ar múszaki képzési terület 1999/2000 r

félév
20081200e tl

félév

mtlanyag-fcldolgozó
szęrszámtęwezó

szakirányú
továbbképzés

magyaÍ műszaki képzćsi teruleĺ 2009t20t0 I

félćv

Önkormányzati gazdálkodás szakirányú
továbbképzés

magyar gazdaságtudományok

képzési ler0lel
|993ĺ1994 l

Íělćv
200E12009 lI

félćv
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Önkormányzati pénzugyek szakiÍányú
ĺovábbképzés

magyar közigazgatási, rendészeti

és katonai kćpzési
teÍĺllet

2008/2009 I

félév

önkorlllányzati szaktanácsadó szakirányú
ĺovábbképzés

magyar közigazgatási, rendészęti

és katonai képzési
terĺllet

2013/2014 ll
félév

rendeszeti_gazdasági szakirányú
továbbképzés

magyar közigazgalási, rendé szeti

és kalonai képzési
terĺllet

20t212013 I

félév

személyugyi igazgaĺás szakirányú
továbbképzés

magyaÍ bÖlcsészetludomány
képzési terulet

1993n994 I

félév

20082009 lI.

félév

szemćlyzeti igazgalás a

kozszféĺában

szakiĺányú
továbbképzés

magyar kÖzigazBatási, ĺendészeti

és katonai képzési
terület

2008n009 l.
félév

szociális igazgaÍás szakirányťl
továbbképzés

magyaÍ jogi képzési ter0let t993/t994 I

félév

2008/2009 II.

félév

szociális igazgatás szakirányú
továbbképzés

magyar kozigazgatási' rendészeti

és katonai képzési
tertllet

2009/2010 I

félév

választási igazgalás szakirányú
továbbképzés

magyłlÍ kÖzigazgatasi, rendćszeti

és katonai kćpzési
terulet

20082009 l.
fćlćv

vántigaz gatás szakirányú
továbbképzés

magyaÍ kłlzigazgatási, rendészeti

és katonai képzési
ĺerĺtlet

2009/2010 Il
félév

biztonságtechnikai ťóiskolai képzés magyĺlÍ milszaki képzési terulet t997 /1998 I

félév
200612007 1.

félév

bÜntetćs-végrehajtási Íöiskolai képzés magyaÍ kÖzi gazgatási, ĺendészet i

és katonai képzési
teÍ0let

t999/2000 I

Íělév

2006ľ2007 I'
félćv

bÚnügyi Íöiskolai képzés magyar kozi gazgatási, ĺendészet i

ćs katonai képzési
terĺllęt

1999D000 I

félév

2006lŻ007 l.
félév

építőmérnöki ítliskolai képzés magyar műszaki képzési tsÍ0lot 1997ll9e8 t.

félév

2006t2007 |

fćlév

gazdálkodási Ířiiskolai képzés magyaÍ gaz daságttldományok
képzćsi tertllet

1996/1997 l.
ĺć|év

2006n007 I

félév

gazdaságvédelmi ŕóiskolai képzés magyaÍ közigazgatisi' rendészeti

és katonai képzési
ter0let

2000/2001 |

félév
2006t2007 |

félév

gépésimérn0ki ťóiskolai képzés Ínagyu műszaki képzési teÍület 1997 il998 I

félév

200612007 t.

félév

hatáÍÍendészcti főiskolai képzés magyaÍ kÖ zi gazgaläst' rendć szet i

és katonaí képzćsi
tęÍĺtlet

1999/2000 I

félév

2006/2007 l.
félév

hatáĺrendćszeti és -védelmi
vezetői

fi5iskolai képzés magyaÍ közíEazgalási, ľendészeĺi

és katonai képzési
leÍület

1997 11998 I

félćv
2006n007 t.

félév

igazgatásrendćszeti Íiĺiskolai kcpzćs magyaÍ kozigazgalási, rendészeti

és katonai képzési

terulet

1999/2000 I

félév

Ż006n007 l.
félév

ieazgalässzcĺve7'ó ĺtĺiskolai képzés ma8)'aÍ kÖzlgazgatási, rendćsze1i

és katonai képzési
terillet

t993/t994 I

Íélév

2006/2007 l.
íćlćv
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katasztrófavćdclmi ľóiskolai képzćs magyar kÖzigazgatás i' rendészeti

és katonai képzési
teÍĺtlot

2004n005 I

félév

2006t2007 t.

fćlév

kaĺonai vezetői ťóiskolai képzćs magyaÍ közi9az3aÍ^si, rendćszeti

ćs katonai képzési
lerÜlel

t997 n9q8 I

félév

2006/2007 L

félév

kozlekedésnlérnöki ftiskolai képzés magyar múszaki képzćsi tertllet ĺ997/1998 |.
félév

2006n007 I

fétév

kozlekedésrendćszeti fóiskolai kćpzés mägyar közi5azgatási, rendészeti

és katonai képzési
teĺ0let

1999t2000 l.
félév

2006t2007 |

félév

kÖzrendvédelmi ftiskolai képzés magyar kozigazgatási, ĺendészcti
és katonai képzési

teÍtllet

t999t2000 l.
Íélév

200612007 |

félév

műszaki informatikai föiskolai képzés magyar informatika képzćsi
terület

1997!1998 I

félév
2006n007 L

félév

pćnz0gyi Íöiskolai képzés magyaÍ gazdaságfudományok

képzési terttlet

t996il997 
'félév

2006/2007 l.
félév

pénzügynyomozói ťóiskolai képzés magyaÍ kÖzigazgalási. rendćszcti
és katonai képzćsi

teÍ0Iet

t999/2000 I

félćv
2006/2007 t.

félév

vámigazgatási ťóiskolai képzés magyar közigazgatási, rendészeti

és katonai képzési
terulet

t999/2000t.
félév

2006/2007 I

íélév

vegyćsanćÍnöki fóiskolai képzés magyÍlÍ m{iszaki képzési terĺllet t997 /1998 l.
félév

2006D007 I

félćv

villamosmérnÖki ťóiskolai képzés magyaÍ műszaki képzési tcrÜlet tgg',t Ą998I
fé1év

2006n007 t.

félév

bizĺonság- és védelempoliĺikai egyetemi kćpzés magyď közigazgatási, rendćszeti

ćs katonai kćpzési
teÍĺllet

t997n998I
félév

2006n007 l.
félév

haditechnikai menedzsęr egyelemi képzés magyaÍ m{lszaki képzési teÍulel t997 n998 I

félév
2006n007 l.

félév

hatáĺrcndészeti és -védelmi
vezelói

egyetemi képzés magyar kÖzigazgatási, rendészeti

és katonai képzési
teÍÜlet

t997/t998 L

félćv
200612007 t

félév

katonai logisztikai egyetcmi képzćs magyaÍ gazdaságtudományok
képzćsi terĺllet

1996il997 t.

félćv
2006/2007 |

félév

katonai vezętői egyetemi képzćs magyĺlÍ közigazgalási' ľe ndé sze t i

és katonai képzési
terĺllet

I 998/l 999 l.
félćv

200612007 t

fćlćv

közigazgalási egyetemi képzćs magyar krzigazgatäsi, rendészeti

ćs katonai képzési
terĺllet

2004/2005 l.
félév

200612007 t

félév

védelnli igazgatfui egyetemi kćpzés magyaÍ kÖzigazgalás i, rendésze t i
ćs katonai kćpzćsi

terülel

t996/t997 L

Íélév

200612007 t

félćv

b) Képzésihely: ozd

Képzés neve Képzćs Íĺpusa
(szi ntie)

Képzés
nyclve

Kćpzćs szakteľiilctc lllcghiľdctćs első
féléve

Meghirdetćs
utolsó fćlévc

had- és bizlonságtechnikai
mérnÓki

alapképzés magyaĺ mÚszaki képzési terü|et 2007/2008 t.

félev
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védeĺmĺ igazgatási alapképzés magyar kÖzigazgalási, rendészeti

és katonai képzési
lerulct

Ż007/2008 l
félév

integľitás tanácsadó szakiĺányú
továbbképzés

magyaÍ társadalonttudomány
kćpzćsi teÍület

20lŻ/Ż0l3 l.
félév

közszolgálati hunlán szcrvező szakiĺányú
továbbképzes

magyar kĺzigazgatási, rgndészet i

és katonai képzési
terUlel

20t2/2013 l.

félév

c) Képzési hely: Szeged

d) Képzési hely: Szolnok

Képzós neve Kópzés tĺpusa
(szintje)

Képzés
nyclve

Kópzés szĺkterllIete Meghirdctés elsłí
félévc

Meghirde Íćs
utolsó félćve

had- és biztonságtechnikai
mérnÖki

alapképzés magyaÍ müszaki képzési terttleĺ 2008/2009 l.
félév

védelmi igazgatási alapképzés magyaÍ közigazgatási, rendésze t i

és katonai képzési
lerÜlet

2008/2009 l.
félév

biztonságtechnikai mérnöki mesterképzés magyaÍ műszaki képzési terulet 2008n009 t.

félév

kalasztÍófavédchni mémöki mesteÍképzćs magyaÍ műszaki képzésl terĺ!lel 2008/2009 1

félév

védelmi igazgaĺási mesleĺképźs magyaÍ kÖzigazgatási' rendészetl

ćs katonai képzési
terĺllet

Ż008n009 |

félćv

védelni vezetéstechnikai
rendszertęrvezó

mesteÍképz-és magyar műszaki képzćsi terulel Ż008n009 |

félév

integÍitás tanácsadó szakirányú
továbbképzés

magyat társadalomtudomány
képzési teÍülel

2012D013 I

félév

kozszolgálati humán szeľvező szakirányú
továbbképzés

magyaÍ közigazgatás i' rcn dészeti
ćs katonai képzési

t€rulet

2012t2013 1

felćv

Kópzćs ncve Képzćs tĺpusa
(szĺntjc)

Képzćs
nyelve

Képzćs szłkteľülete Mcghirdctćs első
féléve

Mcghirdetćs
utolsó félćve

gépészmérnoki alapképzés magyaÍ mtiszaki képzési terület 2006/2007 r

félćv

had- ćs biztonságtechnikai
mémÖki

alapkćpzés magyaÍ nlűszaki kćpzési tertllet 2004t200s t

fćlév

kÖzlekedésnlérnÖki alapképzés nragyaÍ nliiszaki képzési terĺl|et 2005t2006 il.
félév

pénzügy és számvitel alapképzćs magyaĺ gazdaságĺudományok

képzési terulet
2006/2007 |

félćv

inlegri1ás tanácsadó szakirányú
továbbképzés

magyar társadalomludomány
képzćsi tcruleĺ

20t2/20t3 t

ĺćlćv

kÖzszolgálati hunrán szeľvezó szakirányú
továbbkćpzćs

magyar krzigazgalási, ĺendészeli
és katonai képzćsi

teľulet

20t2t20t3 I

fě|ćv

I



gazdálkodási főiskolai képzés maByaÍ gazdaságludományok

képzési terĺilet
1996/1997 I

félév
200612007 L

félév

gćpészlllérnöki fiĺiskolai képzés magyar ntiiszaki képzési teĺtlet t997/1998 t

félév
2006/2007 t.

félév

katonai vczctői ftiskolai képzćs magyaÍ kÖzigazgatźsi, rendészct i
és katonai képzési

t€r0let

199711998 t.

félév
2006/2001 I

félév

villamosmémöki föiskolai képzćs magyar müszaki képzési ter0let t99711998 1

félév
2006n007 r

félév

Felłdatcllńtási hely
ncve, településc

SzakteľÜleĺ Nyclv Iltunkaľend

Teljcs idős Rćszidős '|'óvoktatńsi

lzd.ozd krzi$az$alási, rendészcti és katonai
képzési terĺllet

nlagyar 0 270 0

lzd,lzd nl{ĺszaki képzésĺ lerüleĺ magyaÍ 0 70 0

Szeged, Szeged közigazgalási, rendészeti és katonai
képzćsi terulel

magyaÍ 0 220 0

Szeged, Szeged műszakl képzési terulet magyaÍ 0 375 0

székhely, Budapest gazdaságtudományok képzési
terulet

magyaÍ r50 330 0

székhely, Budapest infoĺmatika képzési terület magyar 350 t7s 0

székhely, Budapest kuzigazgatási, rendészeti és katonai
képzési terulet

magyar 3500 5988 0

székhely, Budapest mĺiszaki képzési terület magyaÍ 955 r5l5 0

székhely, Budapesl mtlszaki 1udományok
tudománytęÍÜlel

magyaÍ l5 75 0

székhely, Budapest társadalomtudomány képzési teĺulet magyar lt0 l4s 0

szćkhely, Budapesĺ társadalomtudományok
tudományteÍulet

magyar l5 120 0

Szolnok. Szolnok gazdaságtudományok kćpzési
teíllet

magyar 0 120 0

Szolnok. Szolnok közigazgalási' ĺendészeti és katonai
képzési teÍÜlet

magyaÍ 0 50 0

Szolnok, Szolnok műszaki képzési lerlllel magyar 70 70 0

Összesen slós 9523 0

l4ó88

7. A felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszáma:

8. A felsőoktatási intézmény által fenntaľtott gyakoľló köznevelési intézmények és azok
gyakorlóintézményi besoľolása : -

9. A felsőoktatási intézmény a felsőoktatási minőségbiztosítás €urópai sztendeľdjeinek
(Standaľds and Guidelines in the Euľopean Higheľ Education Aľea' ESG):

Szcrvezet(i cgység) Minősltćs Minősĺtés hatálył

I



Nemzeti Krzszolgálati Egyetem Megfe lcl 20t1-t2-31

Jelen eljárás hivatalból indult, az i.igyfelet igazgatási szolgáltatási díj nem terheli. Ehatározat

ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az emberi

erőforrások miniszterének címzett _ dę az oktatási Hivatalhoz benyújtandó _ jogorvoslati

kérelemmel' Az ügyfél az illetékekľől szóló l990' évi XCIII. töľvény 5. $ (l)_(4) bekezdései

alapj án te ljes személyes illetékmentességben ľészesü l.

INDOKOLAS

A nemzeti felsőoktatásról szóló 201l. évi CCIV. törvény 2. mellékletének I.2. pontja

értelmében a felsőoktatási intézmények miikiidési engedélyének tartalma kiegészül azon

képzések felsorolásával, amelyekre a felsőoktatási intézmény indítási engedélyt kapott,

valamint a fetsőoktatr{si minőségbiztosítłís európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines

in the European Higheľ Education Aľea, EsG) való megfelelésrol hozott szakéľtői

megállapítással' Ezek alapján a felsóoktatási intézmény miiktidési engedélyét a fenti tartalmi

elemekkel kiegészítettem, valamint a míĺktidési engedélyben szereplő maximális hallgatói

létszámot a felsőoktatási intézménnyel az elmúlt évek felvételi eljárásai _ legutoljára a Ż0l4-

évi pótfelvételi eljárás - során egyeztetetllétszámadatoknak megfelelően módosítottam.

Ahatáĺozat alapjául szolgátó jogszabály(ok): nemzeti felsőoktatrásról szóló 20l l. évi CCIV.
ttirvény 2. mellékletének I. 2. pontja, valamint a felsőoktatĺásról szóló 2005. évi cxxxlx.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 7912006. (IV. 5.) Korm. rendelet l. és 4.

szźlmilmelléklete' Hatásk<irömet a nemzeti felsőoktatásľól szóló 20l l. évi CCIV. törvény 67. $

(3) bekezdés a) pontja, valamint az oktatási Hivatalľól szólő 121/2013. (IV.26.) Korm.

ľendelet ló. $ (l) bekezdése alapján állapítottam meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
törvény 98-99. $_ain alapul. A fellebbezési illeték alóli teljes személyes illetékmentességről az

illetékekľól szótó l990. évi XCIII. törvény 5. $ (l)-(4) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 2014. szeptember I

Péter

Kapják

_t. Felsőoktatási intézmény
2. Fenntańó
3. Irattár

elnĺ\
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