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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói
jogait érintő egyes törvények módosításáról szóló  T/710. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

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.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az NKE törvény II. Fejezet címe helyébe a következő [rendelkezés]cím lép:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - NKE törvény 5. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az NKE törvény 4-9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A Fenntartó
j) vezeti a 9/B. § szerinti Tanácsadó Testület üléseit, valamint”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - NKE törvény II/A. Fejezet címe
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az NKE törvény a II. Fejezetet követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A TANÁCSADÓ TESTÜLET”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - NKE törvény 9/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §
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Az NKE törvény a II. Fejezetet követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„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: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - NKE törvény 9/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az NKE törvény a II. Fejezetet követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„9/B. §

(1)  Az  Egyetem  mellett  a  Fenntartó  vezetésével,  az  igazságügyért  felelős  miniszter,  a
honvédelemért felelős miniszter, az innovációért és technológiáért 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: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - NKE törvény 35. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az NKE törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

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

Az NKE törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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,  az  innovációért  és  technológiáért  felelős  miniszter,  a
honvédelemért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter az Egyetemmel kötött
megállapodás  alapján  kiegészítő  jelleggel  költségvetési  támogatást  biztosíthat  az  általa  vezetett
minisztérium költségvetési fejezetében.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 9.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § - NKE törvény 4. § … gyakorolja.

2. 3. § - NKE törvény 5. § h) pont … jogkörét,

3. 3. § - NKE törvény 6. § [Az]A Fenntartó…

4. 3. § - NKE törvény 9/A. § (1) bekezdés
… tárgy[,] vagy… 
… adott[,] szakvélemény…

5. 4. § - NKE törvény 9/D. § (2) bekezdés …tevékenységük [ellátásáéért]ellátásáért –…

Indokolás

1., 5., 7. Lásd a T/710/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
2. Kodifikációs és jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. 
3. Kodifikációs és jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. 
4. Kodifikációs és jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. 
6., 8. Lásd a T/710/8. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
9. Nyelvhelyességi pontosítások.
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