
 

 

 

Kivonat a NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS 

JUTTATÁSI SZABÁLYZATBÓL Hatály: 2022. V. 3-tól 

 

Vízügyi ösztöndíj51 54/C. §52 

(1) A vízügyi ösztöndíjra azok a nappali munkarendű építőmérnöki alapképzésben részt 

vevő elsőéves, közszolgálati ösztöndíjas, aktív státuszú hallgatók pályázhatnak, akik a 

képzés teljes ideje alatt vállalják, hogy  

a) az építőmérnöki alapképzés mindenkor hatályos, a hallgatóra alkalmazandó ajánlott 

tanterve alapján valamennyi aktív tanulmányi félévben legalább 25 kreditet teljesítenek; 

 b) minden aktív tanulmányi félévben legalább 3,5 súlyozott tanulmányi átlagot érnek el;  

c) tanulmányaik során legalább egy intézményi diákköri tudományos konferencián részt 

vesznek;  

d) a Zsuffa István Szakkollégium tagjai lesznek legkésőbb a második aktív tanulmányi 

félévtől a tanulmányaik befejezéséig, illetve a Szakkollégiumban aktív tevékenységet 

fejtenek ki;  

e) a tantervben előírt szakmai gyakorlatot az  

(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott tervezett munkahelyen töltik;  

f) a beiratkozástól számított 10 tanulmányi féléven belül oklevelet szereznek.  

(2) A pályázás feltételét képezi továbbá az is, hogy a hallgató vállalja, hogy az 

építőmérnöki alapképzésen történt oklevélszerzést követően két hónapon belül 

foglalkoztatási jogviszonyt létesít az (5) bekezdésben meghatározott vízügyi szolgálatnál, 

és azt legalább a vízügyi ösztöndíjjal finanszírozott tanulmányi félévek számával 

megegyező naptári félévig fenntartja.  

(3) Az ösztöndíj négy tanévre (nyolc tanulmányi félévre) – tanévenként szeptember 1-jétől 

június 30-ig terjedő időszakra, azaz 10 hónapra – szól. Az ösztöndíj évfolyamonként 

legfeljebb 15 fő részére adható. Az ösztöndíj összege 120.000 Ft/hó/fő. Az Egyetem az 

ösztöndíjat havonta folyósítja a 14. §-ban foglaltak szerint.  

(4) A pályázatot a rektor és az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes előzetes engedélye 

alapján a Víztudományi Kar (a továbbiakban: VTK) dékánja írja ki. A pályázati felhívást a 

pályázati határidőt legalább 15 nappal megelőzően kell közzétenni. A pályázati adatlapot 

az 5/21. számú melléklet tartalmazza.  

(5) A pályázati felhívásnak tartalmazni kell az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a 

továbbiakban: OVF) vagy területi szervei által az ösztöndíjas számára az oklevélszerzést 

követően biztosított munkahelyeket, valamint az 54/D. § (3) bekezdésében meghatározott 

szerződés szövegét.  

 

 

 

 

 



 

 

54/D. §53 

(1) A benyújtott pályázatokat a VTK dékánja által létrehozott négytagú – 2 fő oktató, 1 fő 

OVF delegált, 1 fő HÖK delegált – bizottság bírálja el az 5/22. számú melléklet szerinti 

pontrendszer alapján. A pályázót a pályázat elbírásának folyamatában a pályázat 

elbírálására létrehozott bizottság motivációs beszélgetés keretében hallgatja meg.  

(2) A bizottság a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló bizottsági döntést az elbírálást 

követő 3 munkanapon belül megküldi a VTK dékánja részére jóváhagyás céljából.  

(3) A nyertes pályázó az Egyetemmel, valamint az OVF-fel háromoldalú szerződést köt, 

mely részletesen rendelkezik a felek jogairól és kötelezettségeiről, ideértve a jelen §-ban 

meghatározott hallgatói vállalások nem teljesítésének jogkövetkezményeit, az ösztöndíj 

ösztöndíjas által történő visszafizetési kötelezettségének eseteit is.  

(4) A nyertes pályázónak minden vizsgaidőszak zárását követő 10 napon belül az 54/C. § 

(1) bekezdésében szereplő feltételek teljesítéséről beszámolót kell készítenie a VTK 

dékánja részére.  

(5) A vízügyi ösztöndíjban meghatározott évfolyamonkénti 15 fős létszámkeret – az 

ösztöndíjban már nem részesülő hallgató helyére – a következő tanévre kiírt pályázati 

felhívással egyidőben a megfelelő tanulmányi eredmények alapján pályázat alapján 

feltölthető.  

(6) Az ösztöndíj forrása részben vagy egészben az Egyetem költségvetése által biztosított 

pénzforrás, amelyet a VTK az éves költségvetési tervezés során tervez meg.  

(7) A kifizetések kötelezettségvállalója a VTK dékánja. Az ösztöndíj megítélését 

megalapozó dokumentumokat a VTK Dékáni Hivatal az egyetemi irattárolási szabályoknak 

megfelelően tárolja és irattározza. 

 


