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Felvételi 2021 a Víztudományi Kar képzéseire 

A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Víztudományi Kar felvételt hirdet nappali és levelező tagozaton építőmérnöki, 

környezetmérnöki és vízügyi üzemeltetési mérnöki alapszakokon, valamint 

nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterszakon közszolgálati ösztöndíjas 

(NEM ÖNKÖLTSÉGES) finanszírozási formában is.  

A felsőoktatási felvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, 

a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi szolgáltatás keretében. 

Jelentkezési határidő: 2021. február 15-ig 

INFORMÁCIÓ 

vtk.tanulmanyi@uni-nke.hu 

1. Jelentkezés módja 

 a felvételiző kizárólag a Felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatja be 

jelentkezését 2021. február 15-ig 

 a felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a 

jelentkezési kérelmét 

 díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé 

 lépései: 

o regisztráció 

o biztonsági kód és felvételi azonosító 

o jelentkezési adatok és jelentkezési helyek rögzítése 

o szükséges dokumentumok feltöltése 

o kiegészítő eljárási díj befizetése háromnál több képzés megjelölésekor 

o E-felvételi jelentkezés hitelesítése 

2. Pontszámítás 

 alap-, osztatlan képzések és felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszám, 

vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási 

rendszerben kerül kiszámításra. 

 A jelentkezőnek rendelkeznie kell: 

o a felvételi tárgyak közül legalább egy emelt szintű érettségivel, 

o vagy felsőfokú oklevelet tanúsító oklevéllel. 

Pontszámítás alapja: 

o tanulmányi pontok (maximum 200 pont) 

 magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és egy szabadon 

választott természettudományos tárgy utolsó két tanult év végi 

eredményének összege és megszorozva kettővel (maximum 100 pont) 
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 az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon 

választott érettségi tárgy %-os eredményeit átlagolják, majd kerekítik 

(maximum 100 pont) 

o érettségi pontok (maximum 200 pont) 

 két érettségi vizsgatárgy %-os eredményei alapján számolt pont 

o többletpontok (maximum 100 pont) 

 Emelt szintű érettségi: 

 vizsgatárgyanként 50 pont  

 emelt szintű érettségiért akkor kaphat 50 pluszpontot, ha az adott 

tantárgyat elfogadják a választott szakon, és legalább 45 

százalékos érettségit tesz belőle. 

 Nyelvvizsga: (nyelvtudásért maximum 40 többletpontot lehet 

összeszedni, még akkor is, ha a nyelvvizsga eredmények összesen 

meghaladják ezt a határt) 

 B2 (középfokú C) típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 

pont 

 C1 (felsőfokú C típusú) nyelvvizsga után 35 pont  

 Ha ugyanabból a nyelvből emelt szintű érettségi és nyelvvizsga is 

van, akkor csak az egyiket veszik figyelembe 

 OKJ-s szakképesítés: maximum 32 pont  

 ha a szakképesítésük szakirányának megfelelő képzésen tanulnak 

tovább.  

 Csak felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésért jár többletpont 

(OKJ-szakképesítések közül az 54-es, 55-ös számmal kezdődőek). 

 minimumpontszám, amit a felvételizőnek el kell érni 

o alapképzés: 280 pont 

o hasznos link: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito 

A 2021 szeptemberében induló képzésekre kiemelt lehetőségekkel várja a Kar az érettségivel, 

illetve a már diplomával rendelkező jelentkezőket is: 

- A közszolgálati ösztöndíjas képzések valamelyikére való jelentkezés (levelező 

képzésen is) a már diplomával rendelkezők számára (is) tandíjmentességet biztosít, 

hiszen a támogatott félévek nem számítanak bele az állam által támogatott 12 félévbe.  

- A tantárgyi akkreditáció során a már megszerzett ismeretanyag akár 70 %-a 

elismerésre kerülhet, így a képzés lényegesen rövidebb idő alatt is elvégezhető. 

- Igény és a megfelelő feltételek teljesülése esetén a jelentkező egyéni tanrendben 

teljesítheti a tanulmányi követelményeket, így saját ütemben haladhat az oklevél 

megszerzéséig. 

- Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szakon is folytathatja 

tanulmányait, budapesti képzési helyszínen. 

- Számos szakirányú továbbképzés és az alapszakjainkhoz tartozó specializáció közül 

választhat.  

A felvételi eljárás során emelt szintű érettségi szükséges a diplomával még nem rendelkezők 

részére. A Víztudományi Kar igény esetén biztosítja vízügyi ismeretek tantárgyból az emelt 

szintű vizsgára történő felkészítést.  

 A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  

pl. építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 
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 A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:  

pl. építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar 

ismeretek, földmérés ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, vegyész ismeretek, 

vegyipar ismeretek 

 

Szakjainkhoz kapcsolódó önköltségi díjak 

 ALAPSZAKJAINKON, NAPPALI TAGOZATON 

Munkarend Fin. forma Szak 
Minimum 

ponthatár 

2021. 

költségtérítési 

díj 

N Á építőmérnöki 280 - 

N K építőmérnöki 280 220.000 Ft 

N Á környezetmérnöki 280  

N K környezetmérnöki 280 210.000 Ft 

     N: nappali, Á: államilag támogatott, K: költségtérítéses n.i: nem indul 

ALAPSZAKJAINKON, LEVELEZŐ TAGOZATON 

Munkarend Fin. forma Szak 
Minimum 

ponthatár 

2021. 

költségtérítési 

díj 

L Á építőmérnöki 280 - 

L K építőmérnöki 280 200.000 Ft 

L Á környezetmérnöki 280 - 

L K környezetmérnöki 280 190.000 Ft 

L Á 
vízügyi üzemeltetési 

mérnöki 
280 - 

L K 
vízügyi üzemeltetési 

mérnöki 
280 200.000 Ft 

     L: levelező, Á: államilag támogatott,  K: költségtérítéses 

MESTERKÉPZÉSÜNKÖN, NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON 

Szak Munkarend Fin. forma Ponthatár 

2021 

költségtérítési 

díj 

MA nappali A 80 - 

MA nappali K n.i. 295 000 Ft 

MA levelező A 55 - 

MA levelező K 80 285 000 Ft 

 

Közszolgálati ösztöndíj 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) három finanszírozási forma van: önköltséges, 

önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy honvéd tisztjelölti 

jogviszonyban áll, illetve a közszolgálati ösztöndíjas, ami az állami ösztöndíjas megfelelője.  



 
 

A közszolgálati ösztöndíjjal támogatott, valamint a honvédtiszti alap- és mesterképzésen 

eltöltött félévek nem számítanak bele az állam által támogatott 12 félévbe. Az viszont a 

közszolgálati ösztöndíjra is igaz, hogy legfeljebb két félévvel lehet túlfutni, tehát egy 6 féléves 

alapszakon legfeljebb 8 félévig lehet a hallgató közszolgálati ösztöndíjas, ezután automatikusan 

átkerül önköltséges képzésre. 

 Milyen kötelezettségeim vannak közszolgálati ösztöndíjasként? 

Vállalni kell, hogy a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi a diplomát, illetve a 

diplomázást követő húsz évben legalább a képzési idővel megegyező időtartamban hazai 

munkaviszonyban áll. 

Kollégium  

A Karra felvételt nyert hallgatók kivétel nélkül kapnak kollégiumi férőhelyet. A kollégiumi 

elhelyezésre pályázni kell félévente. Kollégiumi elhelyezésre az Egyetemre felvett közszolgálati 

ösztöndíjas, vagy önköltséges nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók, 

valamint államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók pályázhatnak. 

A 240 fő elhelyezésére alkalmas Beszédes József Kollégium a Campus területén található, 

mindössze 200 m-re az oktatási épülettől. Kényelmes, korszerű elhelyezést biztosít mind a 

nappali, mind pedig a levelezős hallgatók részére. 

A kollégiumban három szobatípus közül választhatnak a lakók: a 2 ágyas és 2x2 ágyas 

szobákban saját fürdőszoba, konyha, míg a 3 ágyasban saját fürdőszoba, és a folyosón közös 

konyha található.  

 

 

Bővebb információ: 

VTK Tanulmányi Osztály 

vtk.tanulmanyi@uni-nke.hu 

VTK weboldal: https://vtk.uni-nke.hu/ 

VTK felvételi portál: https://felveteli.uni-nke.hu/vtk/ 

NKE felvételi portál: https://felveteli.uni-nke.hu/ 

 

Hasznos linkek: 

 VTK Kari tájékoztató  *  VTK Online "Kérdezz-felelek"  
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