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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemről,  valamint  a  közigazgatási,  rendészeti  és  katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 1. § (1) [bekezdés
c) pontja ]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[(A törvény hatálya kiterjed)]

[„c) az Egyetem alapítójára, fenntartójára, valamint”]

„(1) A törvény hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem),
b) az általa folytatott felsőoktatási tevékenységre, valamint az államtudományi és közigazgatási,
rendészeti,  katonai,  nemzetbiztonsági,  nemzetközi  és  európai  közszolgálati  felsőoktatásra,
továbbá  az  ezekkel  összefüggő  szolgáltató  és  igazgatási  tevékenységre,  ideértve  azon
tevékenységet is, amelyet az Egyetem Magyarország területén kívül folytat,
c) az Egyetem alapítójára, fenntartójára, valamint
d) az Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira és más alkalmazottjaira, hallgatóira, támogatóira
és az oda jelentkezőkre.”

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - NKE törvény 9/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„9/B. §

(1)  Az  Egyetem  mellett  a  Fenntartó  vezetésével,  az  igazságügyért  felelős  miniszter,  a
honvédelemért felelős miniszter,  az oktatásért felelős miniszter,  a külpolitikáért felelős miniszter,
valamint a rendészetért felelős miniszter részvételével a Fenntartó egyes döntéseinek megalapozását
és szakmai támogatását elősegítő Tanácsadó Testület működik.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - NKE törvény 35. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  Az  Egyetem  költségvetését  a  közigazgatás-fejlesztésért  felelős  miniszter  által  vezetett
minisztérium  költségvetési  fejezetében  önálló  címen  kell  biztosítani.  Az  igazságügyért  felelős
miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter,  az oktatásért felelős
miniszter,  valamint a külpolitikáért felelős miniszter az Egyetemmel kötött megállapodás alapján
kiegészítő jelleggel költségvetési támogatást biztosíthat az általa vezetett minisztérium költségvetési
fejezetében.”

Indokolás 

1. 

Az  Egyetem  az  utóbbi  években  az  államtudományi  és  közigazgatási,  rendészeti,  katonai,
nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás területén kívül más
képzési  területen  is  egyre  több  képzést  indít:  gazdaságtudományok,  társadalomtudományi,
valamint  műszaki  képzési  területen  (lásd  Víztudományi  Kar  létesítése  –  jogelőd  képzések
átvétele). Emiatt javasolt az NKE törvény hatályának pontosítása úgy, hogy a törvény hatálya
terjedjen  ki  az  NKE  által  folytatott  valamennyi  felsőoktatási  tevékenységre,  de  továbbra  is
indokolt a felsőoktatási terület, mint tárgyi hatály megjelölése.

2. 

Tekintettel  arra,  hogy  az  oktatásért  felelős  miniszter  feladatkörébe  tartozik  a  felsőoktatás
színvonalának emelése és a versenyképes tudás átadásának biztosítása,  indokolt az oktatásért
felelős tárca részvétele a Tanácsadó Testület munkájában. 

3. 
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A Tanácsadó Testület többi tagjához hasonlóan indokolt megteremteni annak a lehetőségét, hogy
az  oktatásért  felelős  miniszter  az  Egyetemmel  kötött  megállapodás  alapján  költségvetési
támogatást  biztosíthasson  az  Egyetem  részére  az  általa  vezetett  minisztérium  költségvetési
fejezetében.
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