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VÍZÜGYI KÖZGAZDÁSZ SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2021 szeptemberi kezdéssel 

szakirányú továbbképzést (szakmérnöki képzést) indít Vízügyi közgazdász szakmérnöki 

szakon. 

A képzésben résztvevők köre: 

A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik műszaki képzési területek valamelyikén - 

főiskolai, vagy egyetemi szintű képzésben – szerzett mérnök szakképzettséggel, 

oklevéllel rendelkeznek.  

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: 

Gazdasági szakokleveles szakmérnök 

A képzési idő: 

A képzési idő 4 félév, félévente 3 x 1 hét, levelező tagozat jellegű, konzultációs előadások, 

tantermi gyakorlatok és kiscsoportos foglalkozások formájában.  

A képzés helyszíne: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Víztudományi Kar, 6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 12-14. 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, 

vizsgák (beszámolók, kollokviumok) letételéből, évközi tanulmányok és beszámolók 

összeállításából tevődik össze. A hallgatók diplomamunkát készítenek és záróvizsgát 

tesznek. A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből, valamint szóbeli vizsgából áll. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák: 

– a vállalkozások elemeinek, struktúrájának, a gazdasági folyamatok minősítésének a 

képessége; 

– azon matematikai-statisztikai módszerek ismerete, melyek segítségével lehetséges 

a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, értékelése; 

– A sikeres szervezetfejlesztéshez és működtetéshez szükséges szervezési, tervezési, 

irányítási, vezetési ismeretek; 

– a komplex problémakezelés és a folyamatszervezés és irányítás rendszerszemléletű 

praktikuma;  
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Az oktatás területei: 

Módszertani alapozó 

ismeretek 

Gazdasági ismeretek Szakmai törzsanyag 

 

 Közgazdaságtan alapjai 

 Pénzügy 

 Számvitel 

 EU ismeretek és pályázati 

rendszer 

 Gazdasági számítások és 

statisztika 

 Menedzsment ismeretek 

Vállalkozás gazdaságtan 

 Államháztartástan 

 Víz-és környezetjog 

 Üzleti kommunikáció és 

tárgyalástechnika 

 Projektmenedzsment 

 Környezetgazdálkodás 

 Adózási ismeretek 

 Minőségirányítás 

 Nagyberuházások 

gazdaságtana 

 Területi vízgazdálkodás 

 Ár-és belvízvédelmi 

beruházások  

 Víziközmű beruházások 

 Kontrolling 

 Vízügyi szervezetek 

logisztikai ismeretei 

 Települési vízgazdálkodás 

 Közműszolgáltatók jogi 

szabályozása, ár és 

díjképzés 

 Terület-és 

településfejlesztés 

 Közfoglalkoztatás jogi és 

szervezési ismeretek 

 Szervezési és vezetési 

ismeretek 

(kommunikációs 

tréninggel) 

 Szakdolgozat készítése 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karáról és a tervezett képzésről további 

információk honlapunkon (http://vtk.uni-nke.hu) találhatók.  Az érdeklődők részére bővebb 

felvilágosítás kérhető a képzés vezetőjétől, Dr. Lepsényi Ákos egyetemi docenstől és 

Tamás Melinda tanulmányi referenstől. A jelentkezési lap a kari honlapról tölthető le. 

A képzést minimum 10 fő részvételével indítjuk. A képzés önköltsége: 165.000.- Ft/félév. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15. 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 

6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 12-14.  Telefon: (1) 432-9000/19047 

E-mail: lepsenyi.akos@uni-nke.hu; tamas.melinda@uni-nke.hu 

 
 

 

 

 

http://vtk.uni-nke.hu/

