Iktatószám: NKE/42-46/2017.
Tájékoztató
az Eötvös József Főiskola vízügyi képzéseinek hallgatói részére
a képzések Nemzeti Közszolgálati Egyetem által történő átvételéről
1. Az emberi erőforrások minisztere, mint az Eötvös József Főiskola (a továbbiakban: EJF) fenntartója,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló 2011. évi CXXXII. törvényben (a továbbiakban:
NKE tv.) meghatározott Fenntartói Testület, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
NKE) fenntartója – a nemzeti felsőoktatásról szól 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 20. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint, az EJF és az NKE szenátusa véleményének kikérését
követően – döntést hozott arról, hogy az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete, valamint a
Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézete az EJF-ből kiválnak, és az NKE-be olvadnak be, és ezen
beolvadásos kiválással (a továbbiakban: jogutódlás) a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott
képzéseket az NKE 2017. február 1. napjával átveszi.
2. Az 1. pontban meghatározott jogutódlással érintett képzések a következők (a továbbiakban:
jogutódlással érintett képzések):
a) építőmérnöki alapképzési szak (műszaki terület) területi vízgazdálkodási, vízellátáscsatornázás, vízkárelhárítás választható (önálló szakképzettséget nem eredményező)
specializációkkal,
b) környezetmérnöki alapképzési szak (műszaki terület) vízgazdálkodás, valamint víztisztításszennyvíztisztítás választható specializációkkal,
c) árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzési szak,
d) természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak,
e) vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak,
f) vízrajz szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak,
g) vízügyi közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak.
3. A jogutódlással érintett képzések gondozásának szervezeti keretét az NKE-n a 2017. február 1-jével
létrejövő Víztudományi Kar képezi. A jogutódlással érintett képzések képzési helye, valamint a
tanulmányi adminisztráció helyszíne – Baja – nem változik.
4. Az EJF jogutódlással érintett képzésein tanulmányokat folytató, nyitott (aktív vagy szünetelő)
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) tanulmányaikat az NKE
hallgatóiként folytatják jogfolytonosan 2017. február 1. napjától. A hallgatói jogviszony
fennállására tekintettel újabb beiratkozásra az NKE-n nincs szükség, a 2016/2017. tanév II. tanulmányi
félévére történő bejelentkezéssel – és a jelen tájékoztató 5-6. pontjaiban meghatározott további
feltételek teljesítése mellett – a hallgató folytathatja tanulmányait. A hallgatói jogviszonynak a
2016/2017. tanév II. tanulmány félévében történő szüneteltetése esetén bejelentkezésre nincs szükség,
de az 5-6. pontban foglalt feltételek teljesítésétől ez esetben sem lehet eltekinteni.
5. Az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók az NKE-n is
önköltséges finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat. Erre tekintettel e hallgatókkal az
NKE megköti az Nftv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott hallgatói képzési szerződést, melynek
mintáját a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A hallgatói képzési szerződés megkötése a
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hallgatói jogviszony fenntartásának feltétele. A hallgató által fizetendő önköltség összege megegyezik
a hallgató által a 2016/2017. tanév I. tanulmányi félévére vonatkozóan az EJF által előírt önköltség
összegével a képzés teljes hátralévő időtartamára. A hallgatói képzési szerződést legkésőbb a
2016/2017. tanév II. tanulmányi félévére történő bejelentkezéssel egyidejűleg kell megkötni.
6. Az állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók az NKE-n az NKE tv. 21/A. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási formában folytathatják
tanulmányaikat. Ennek érdekében az Egyetem e hallgatókkal közszolgálati ösztöndíjszerződést
köt, mely az NKE tv. 21/A. § (4) bekezdése értelmében az Nftv. által a magyar állami ösztöndíjjal
támogatott hallgatók részére meghatározott feltételeket tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a
feltételek teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv nem az Oktatási Hivatal, hanem az Egyetem. A
közszolgálati ösztöndíjszerződés mintáját a jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. A
közszolgálati ösztöndíjszerződés megkötése a támogatott tanulmányok folytatásának feltétele,
hiányában a hallgató csak önköltséges képzésben folytathatja tanulmányait a jelen tájékoztató 5.
pontjában foglaltak szerint. A közszolgálati ösztöndíjszerződést legkésőbb a 2016/2017. tanév II.
tanulmányi félévére történő bejelentkezéssel egyidejűleg kell megkötni.
7. Az NKE tv. az NKE hallgatói tekintetében több speciális rendelkezést tartalmaz, melyek
eltérnek az Nftv. rendelkezéseitől. Az e rendelkezésekről szóló ismertetőt a jelen tájékoztató 3 számú
melléklete tartalmazza.
8. A jogutódlással érintett képzéseken a hallgatók a jogutódlást megelőzően reájuk irányadó képzési
és kimeneti követelmények szerint fejezhetik be tanulmányaikat.
9. A jogutódlással érintett képzések hallgatói tekintetében az NKE szabályzatai alkalmazandóak
azzal, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Hallgatói
Térítési és Juttatási Szabályzatnak a finanszírozási formák közötti átsorolás feltételeire vonatkozó
rendelkezéseit az Nftv-ben meghatározott felmenő rendszer követelményének megfelelően e
hallgatókra nem lehet alkalmazni, e rendelkezések helyett a hallgatókra a jogutódlást megelőzően rájuk
irányadó szabályok alkalmazandóak. A felmenő rendszerben alkalmazandó szabályokról az NKE külön
tájékoztatja a hallgatókat.
Az NKE Szenátus által elfogadott szabályzatai az NKE honlapján itt érhetőek el: http://uninke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-rend.
10. A 2016/2017. tanév II. tanulmányi félévére vonatkozó információk:
Az önköltséges hallgatók a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterére esedékes önköltséget az NKE
részére két egyenlő részletben teljesíthetik azzal, hogy az első részlet megfizetésének határideje
2017. február 10., a második részlet befizetési határideje pedig – az NKE a 2016/17. tanév
időbeosztásáról szóló 10/2016. számú rektori utasításban megadottak szerint 2017 március 17. Az a
hallgató, aki önköltség-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vizsgákra nem jelentkezhet, a
vizsgákat nem kezdheti meg, a következő félévre nem jelentkezhet be, illetve nem bocsátható
záróvizsgára. Az önköltség befizetésének pontos részleteiről a tanulmányi adminisztráció tájékoztatja a
hallgatókat.
11. A jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban az NKE hallgatói fórum keretében személyesen
is tájékoztatja a hallgatókat 2017. január 25-én 10.00-tól a Bajcsy Zsilinszky Úti Campus
Nagyelőadójában.
A jelen tájékoztató és annak mellékletei elérhetőek az NKE honlapján itt:
nke.hu/hallgatoknak
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Budapest, 2017. január 13.
Dr. Kovács Gábor
oktatási rektorhelyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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