Okirat száma: A-210/1/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nemzetközi Oktatási
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nemzetközi Oktatási Központ
1.1.2. rövidített neve: NOK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: International Training Center
1.2.1.1. rövidített neve angol nyelven: ITC
1.2.2. német nyelven: Zentrum für Internationale Fortbildung
1.2.3. francia nyelven: Centre d’Éducation Internationale

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 21.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

1

telephely címe
1066 Budapest, Ó utca 27.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. június 18.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Rendőrség szerveiről és a
Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet

2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kormány
2.3.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3.2.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye:
Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök:
a) gyakorolja a vezető felett a munkáltatói jogokat,
b) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot,
c) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a költségvetési szervnek a bevételi
és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel
kísérésében,
d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a költségvetési szerv
döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet.
3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése:
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet)

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA)
létesítéséről szóló, Budapesten, 1995. április hó 24. napján aláírt Megállapodás
kihirdetéséről szóló 165/1996. (XI. 20.) Kormányrendelet; a Közép-európai
Rendőrakadémia (KERA) létesítését, tevékenységét szabályozó, a tagországok illetékes
miniszterei által 2001. május 22-én, Budapesten aláírt nemzetközi megállapodás, a „Közös
Nyilatkozat”; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015.
november 25.) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a
2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről; a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal és a Belügyminisztérium között 2014. március 20. napján aláírt
együttműködési megállapodás; a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia
(CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvény; a
Statútumrendelet 10/E. §-a.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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szakágazat száma

szakágazat megnevezése

855900

Máshová nem sorolható egyéb oktatás
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4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) nemzetközi szerződés alapján a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) és a KözépEurópai Rendőrakadémia (KERA) működésével összefüggő logisztikai feladatok
ellátása, az Európai Unió Bűnügyi Képzési Ügynöksége (CEPOL) Titkárság székhelyéül
szolgáló 1066 Budapest, Ó utca 27. szám alatti épület fenntartásával kapcsolatos
feladatok végzése, valamint mindhárom akadémia részére személyzet biztosítása és az
akadémiákkal történő kapcsolattartás;
b) részvétel az Európai Unió Bűnügyi Képzési Ügynöksége működtetésében,
vezetőtestületében,
bizottságaiban
és
munkacsoportjaiban,
koordináció,
tanfolyamszervezés, továbbá a tagállamokban megrendezésre kerülő tanfolyamok
magyar oktatóinak és részvevőinek delegálása;
c) Szolgáltatási Szint Megállapodás alapján a CEPOL Kiberbűnözés Elleni Akadémia
működésével összefüggő logisztikai feladatok ellátása,
d) a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (ICOFI) működtetése, logisztikai
kiszolgálása és személyzet biztosítása;
e) koordináció és támogatás az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete és más
nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó oktatási és képzési feladatokban;
f) szakmai képzések lebonyolítása belföldön és külföldön nemzetközi szervezetek
felkérése alapján, tanácsadók és specialisták biztosítása, továbbá a rendvédelmi
reformok segítése, támogatása;
g) nyelvi képzés és vizsgáztatás;
h) könyv és jegyzet írása, szerkesztése és kiadása;
i) hazai és nemzetközi konferenciák, kiemelt értekezletek, képzések, demonstrációs
bemutatók szervezése a minisztérium igényeinek megfelelően;
j) nemzetközi kapcsolatok és külföldi finanszírozási lehetőségek koordinációja;
k) rendészettel kapcsolatos és humán alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés, valamint
ezen kutatások támogatása;
l) fenti tevékenységekből származó ismeretek, tapasztalatok hazai terjesztése,
publikálása, szakmai hasznosíthatóvá tétele.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
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031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
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035010

Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés
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083020

Könyvkiadás
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095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
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098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: az ország egész területére kiterjed.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a NOK igazgatóját az országos
rendőrfőkapitány javaslatára a belügyminiszter – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján – öt
évre nevezi ki, illetve menti fel, a munkáltatói jogkört – a kinevezés és felmentés
kivételével – az országos rendőrfőkapitány gyakorolja.
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5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati
jogviszonya

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény
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rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény

3

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT 2020.
január 16. napján kelt, 2020. január 22. napjától alkalmazandó A-210/1/2020/M okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. január 22.
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