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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő megírta, hogy az elmúlt
években a járványhelyzet nehéz
helyzetbe sodorta a nemzet szolgálatára
jelentkező pályaválasztás előtt álló
fiatalokat is és sok család a
megtakarításait használta fel az
oktatással
kapcsolatos
költségek
fedezésére. Bejelentő javasolja, hogy
ennek kompenzálására a Magyar Állam
duplázza meg – az egyetemi
összlétszám keretéig – a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen a 2022.
szeptemberi általános felvételi eljárás
keretében indított állami ösztöndíjjal
támogatott szakokra felvehetők számát,
továbbá racionalizálja az egyetemi
2022. szeptemberi általános felvételi
eljárásra
vonatkozó
felvételi
ponthatárokat az államilag támogatott
képzésekre, ezzel elősegítve a magyar
családok és fiatalok valós anyagi
támogatását.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Miniszterelnökség a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése szerint
kormányhatározat állapítja meg az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai,
nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás tekintetében
az adott évben felvehető hallgatói létszám keretet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
felvehető hallgatói létszám megállapításának eljárásrendjét és részletszabályait – egyebek
mellett – az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti. Megírta azt is,
hogy a felvehető hallgatói létszámkeret meghatározása egy hosszú távú oktatási stratégia
részeként – az érintett ágazati szakterületek bevonásával – komplex folyamat eredménye,
melynek során a Kormány számos szempontot vesz figyelembe, többek között az egyes
beiskolázó szervek igényeit, a szakterületek előre látható szakemberigényét és a
felsőoktatási intézmény képzési kapacitását, valamint a hallgatók megfelelő minőségű
képzésben való részvételének biztosíthatóságát. A bejelentéshez kapcsolódóan a
Miniszterelnökség arról tájékoztatott, hogy a Kormány a felügyeletet gyakorló miniszterek
javaslata alapján az 1020/2022. (I. 27.) Korm. határozatában már megállapította a 2022-ben
az érintett területekre vonatkozó felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és
önköltséges hallgatói létszám keretet, ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre felvehető
hallgatói létszám felülvizsgálatára a 2023. évi általános felvételi eljárás keretében felvehető
hallgatói létszám megállapítására irányuló eljárás alkalmával nyílik majd lehetőség.
Az ügyben szintén megkeresett Innovációs és Technológiai Minisztérium (a
továbbiakban: ITM) válaszlevelében megírta, hogy a 2022. évi általános felsőoktatási
felvételi eljárás már elindult, mely eljárásban az egyes meghirdetett képzések ponthatár
megállapítását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), valamint a
felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. Korm. rendelet (Korm.rend) szabályozza.
Az Nftv.40. § (3) alapján a felsőoktatásért felelős miniszter a felvételi eljárást megelőzően
legalább két évvel hivatalos kiadványként közzéteszi a felsőoktatási intézménybe történő
felvételhez szükséges érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket, a Korm.
rend. 26. § (3) és (4) bekezdése értelmében pedig az Oktatási Hivatal dönt a jelentkező
felvételéről szakonként egységes rangsor és a miniszter által az adott intézményre
megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása alapján. Az Nftv. 104.
§ (1) bekezdése értelmében az Nftv. rendelkezéseit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről
szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Az ITM megírta azt is, hogy a
közérdekű bejelentés folyamatban lévő felsőoktatási felvételi eljárás feltételeinek a
módosítására irányul, amely javaslat elfogadását a hatályban lévő jogszabályok nem teszik
lehetővé.

