Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

Amint Önök előtt is jól ismert, 2012. január 1-jétől megkezdte működését a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), amely három jogelőd intézmény – a
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, a Rendőrtiszti Főiskola és a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen – egyesítésével jött létre.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának
hallgatói, továbbá a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen az államilag támogatott
képzésben részt vevő civil szakon tanuló hallgatók finanszírozása 2011. december 31-ig az
éves költségvetési törvényben meghatározott NEFMI normatíva szerint történt.
A jövőben azonban, 2012. január 1-jétől a fent említett hallgatók finanszírozásának alapja – a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) értelmében – megváltozott, a finanszírozás módja
bázisfinanszírozásúvá vált. Ez a változás azonban az ösztöndíjak jogcímeinek, összegeinek és
folyósításának feltételeit jelen tanévben nem érinti.
A Vhr. 18. §-a szerint az Egyetem 2011. december 31-én államilag támogatott hallgatója e
rendelet hatálybalépésével közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak minősül. A Vhr. 7. § 6.
pontja alapján közszolgálati ösztöndíjas hallgató: egyrészt az Egyetem rendészeti képzésben
részt vevő ösztöndíjas hallgatója, valamint azon hallgatója, akit nem terhel képzési
költségtérítés, illetve önköltség fizetési kötelezettség.
A jogszabályból eredő jogállás-változást közszolgálati ösztöndíjszerződésben kell rögzíteni. A
2012. augusztus 31-ig terjedő idő vonatkozásában e szerződést az érintett hallgatókkal az
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar dékánja, illetve a Hadtudományi és Honvédtisztképző
Kar dékánja köti meg (a Rendészettudományi Kar hallgatóival nem kerül megkötésre e
szerződés, mivel esetükben nem az Egyetem a szerződő fél, hanem a katonai és rendvédelmi
felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 2. § f) pontja szerint a fegyveres szerv).
Az Egyetemen a honvéd tisztjelölt, valamint a hivatásos és szerződéses állományú, ún.
kettős jogállású honvéd hallgatók juttatásait külön jogszabályok állapítják meg, az általuk

igénybe vehető juttatások fedezetét a Honvédelmi Minisztérium költségvetése tartalmazza és
azok folyósítása is közvetlenül történik.
Az Egyetemen a rendészeti képzésben részt vevő nappali munkarendű hivatásos állományú,
kettős jogállású rendészeti hallgatók alapilletményre jogosultak, amelynek kifizetésére az
állományilletékes rendvédelmi szerv jogosult a vonatkozó jogszabályok szerint, és rájuk a
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat juttatásokról szóló része nem terjed ki.
Azon hallgatók részére – akiknek a 2011/2012. tanév I. (őszi) félévében tanulmányi,
tudományos eredményhez és szociális helyzethez kötött ösztöndíjat folyósítottak – a jelen
félév végéig (azaz 2012. január 31-ig) az ösztöndíjak folyósítása változatlan feltételekkel
történik.
A közszolgálati ösztöndíjszerződésben szereplő ösztöndíjak jogcímeit és azok összegeit a
Vhr., illetve az Egyetem, valamint a jogelőd intézmények Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzatai tartalmazzák. Ismételten kiemelem, hogy ez a változás az ösztöndíjak
jogcímeinek, összegeinek és folyósításának feltételeit jelen tanévben nem érinti.
A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók a felsőoktatási tanulmányaikat
változatlan finanszírozási formában és feltételekkel folytatják tovább, azzal, hogy számukra a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek szerint lehetőség van a
közszolgálati ösztöndíjas kategóriába történő átsorolásra. Az átsorolás a korábbi szabályok
szerint történhet azzal, hogy a közszolgálati ösztöndíjas, illetve a költségtérítéses képzési
forma közötti átsorolásról szóló döntést a tanév végén, a képzési időszak lezárását követően,
de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 40 nappal kell meghozni.
Kérem Önöket, hogy amennyiben a hallgatói juttatások forrásaival, tanulmányaik
finanszírozásával kapcsolatban további kérdéseik lennének, úgy azokkal a kari Tanulmányi
Osztályokat vagy a Központi Tanulmányi Hivatalt megkeresni szíveskedjenek.
Továbbra is eredményes tanulmányokat kívánva:
Budapest, 2012. január 19.
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