
A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA  

A 2015/2016. TANÉVBEN A KARON TANULMÁNYIKAT KEZDŐ HALLGATÓK 

RÉSZÉRE 

 

1. A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR VEZETÉSE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

http://ktk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese  

http://ktk.uni-nke.hu/karunkrol/szervezet  

 

2. TANULMÁNYI IDŐBEOSZTÁS, HATÁRIDŐK A 2015/2016. TANÉVRE 

2015/2016. TANÉV I. (ŐSZI) FÉLÉV 

Egyetemi tanévnyitó  2015. szeptember 7.  

Regisztrációs időszak  2015. augusztus 24 – szeptember 6.  

Beiratkozás/bejelentkezés  2015. augusztus 24 – szeptember 6. 

Tantárgy és kurzus felvétel   2015. augusztus 31 – szeptember 6. 

Szorgalmi időszak  2015. szeptember 7. – december 18. 

 

A nappali munkarendű hallgatók számára az oktatás szeptember 14–én „A” héttel kezdődik. 

A szakmai gyakorlaton lévő alapszakos hallgatók /igazgatásszervező és nemzetközi igazgatási nappali 

III. évfolyam/ első tanítási napja 2015. október 5. 

 

Egyetemi Sportnap  2015. október 1. (oktatásmentes nap) 

Szakdolgozat/diplomamunka leadása védésre 

(téli záróvizsgára)  2015. november 30. 

Záróvizsgára jelentkezés  2015. november 30. 

Vizsgára jelentkezés (Neptun megnyitása):  2015. december 17-től folyamatosan. 

Vizsgaidőszak (záróvizsga-időszakkal)  2015. december 19 – 2016. január 29.  

normál tantárgyi vizsgaidőszak  2015. december 19 – 2016. január 22. 

Téli záróvizsga-időszak  2016. január 25 – január 29.  

Alapképzéses záróvizsga időszak  2016. január 26 – január 29.  

Mesterképzéses diplomamunka védés  2016. január 25.  

Mesterképzéses szóbeli komplex vizsga  2016. január 28 – január 29.  

 

2015/2016. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉV 

Regisztrációs időszak  2016. január 25 – február 7. 

Bejelentkezés  2016. január 25 – február 7. 

Tantárgy és kurzus felvétel  2016. február 1 – február 7. 

Szorgalmi időszak  2016. február 8 – május 20.  

Az oktatás február 8–án „A” héttel kezdődik. 

Egyetem Napja  2016. március 24. (oktatásmentes nap) 

Tavaszi szünet  2016. március 25 – március 29. 

http://ktk.uni-nke.hu/karunkrol/a-kar-vezetese
http://ktk.uni-nke.hu/karunkrol/szervezet
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Egyetemi Közös Közszolgálati gyakorlat  2016. április 18 – április 19. 

Szakdolgozat/diplomamunka leadása  

védésre  2016. április 30. 

Záróvizsgára jelentkezés  2016. április 30. 

Vizsgára jelentkezés  2016. május 19-től folyamatosan  

Vizsgaidőszak (záróvizsga-időszakkal)  2016. május 21 – július 8.  

normál tantárgyi vizsgaidőszak  2016. május 21 – június 24. 

Nyári záróvizsga-időszak  2016. június 27 – július 8. 

Alapképzéses záróvizsga időszak  2016. július 1 – július 6.  

Mesterképzéses diplomamunka védés  2016. június 28 – június 30.  

Mesterképzéses szóbeli komplex vizsga  2016. július 4 – július 6.  

Kari Diplomaosztó (várhatóan)  2016. július 15-16. 

 

Tanórák idősávjai 

Tanóra Óra kezdete Óra vége 

1. tanóra 8:00 8:45 

  5 perc szünet 

2. tanóra 8:50 9:35 

  10 perc szünet 

3. tanóra 9:45 10:30 

  5 perc szünet 

4. tanóra 10:35 11:20 

  10 perc szünet 

5. tanóra 11:30 12:15 

  5 perc szünet 

6. tanóra 12:20 13:05 

  20 perc szünet 

7. tanóra 13:25 14:10 

  5 perc szünet 

8. tanóra 14:15 15:00 

  10 perc szünet 

9. tanóra 15:10 15:55 

  5 perc szünet 

10. tanóra 16:00 16:45 

  10 perc szünet 

11. tanóra 16:55 17:40 

  5 perc szünet 

12. tanóra 17:45 18:30 

  10 perc szünet 

13. tanóra 18:40 19:25 

  5 perc szünet 

14. tanóra 19:30 20:15 
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3. A HALLGATÓK TANULMÁNYI ÜGYEINEK INTÉZÉSI RENDJE, A FÉLFOGADÁSI 

IDŐPONTOK  

A Tanulmányi Osztály a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szervezeti 

egysége, mely a Kar oktatási, valamint tanulmány-dokumentációs és statisztikai feladatainak ellátását 

végzi. 

A Tanulmányi Osztály fő feladatai 

 végzi a kari oktatási és tanulmányi dokumentációs és statisztikai feladatokat; 

 kezeli a kari tanulmányi informatikai rendszert; 

 a hallgatók tanulmányi ügyeit a Hallgatói Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban szabályozottak 

szerint intézi, és a jogszabályi előírásoknak  megfelelően kezeli adataikat; 

 segítséget nyújt az oktatásszervezési feladatok ellátásában; 

 ellátja a tanulmányi informatikai nyilvántartási feladatokat; 

 tájékoztatja a hallgatókat a tanulmányaikat érintő fontosabb ügyekben; 

 vezeti, kezeli, kiállítja, kiadja a hallgatói törzs- és tanulmányi adatokat okiratokat és egyéb 

tanügyi nyomtatványokat; 

 nyilvántartja, és kiadja a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos igazolásokat; 

 ellátja a tanulmányi adminisztrációs és dokumentációs feladatokat. 

 

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei 

1118 Budapest, Ménesi út 5. 

Telefon: 432-9000/20126 

Fax: 209-0411 

Email cím: tanulmanyi.KTK@uni-nke.hu 

 

Némethné Kárpáti Nóra mb. osztályvezető 

Koll. épület 118. szoba 

Telefon: 432-9000/20265 fax: 209-0411 

Email cím: Nemethne.Karpati.Nora@uni-nke.hu 

Farkas Zsuzsanna titkárnő 

Koll. épület 119. szoba 

Telefon: 432-9000/20126 

Email cím: Farkas.Zsuzsanna@uni-nke.hu 

Bíróné Király Katalin tanulmányi előadó 
Koll. épület 119. szoba 

Telefon: 432-9000/20127 

Email cím: Birone.Kiraly.Katalin@uni-nke.hu 

Bobák Nikolett tanulmányi előadó 

Koll. épület 117. szoba 

Telefon: 432-9000/20119 

Email cím: Bobak.Nikolett@uni-nke.hu 

 

mailto:tanulmanyi.KTK@uni-nke.hu
mailto:tanulmanyi.KTK@uni-nke.hu
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
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Filipszné Legendi Krisztina tanulmányi előadó 

Koll. épület 120. szoba 

Telefon: 432-9000/20129 

Email cím: Filipszne.Legendi.Krisztina@uni-nke.hu 

Jánosiné Kajtár Zsuzsanna tanulmányi előadó 

Koll. épület 115. szoba 

Telefon: 432-9000/20125 

Email cím: Kajtar.Zsuzsa@uni-nke.hu 

Kármánné Szakál Edit tanulmányi előadó 

Koll. épület 116. szoba 

Telefon: 432-9000/20124 

Email cím: Karmanne.Szakal.Edit@uni-nke.hu 

Martonné Csepregi Anikó tanulmányi előadó 

Koll. épület 117. szoba 

Telefon: 432-9000/20123 

Email cím: Martonne.Csepregi.Aniko@uni-nke.hu 

Mézes Tünde Edit tanulmányi előadó 

Koll. épület 115. szoba 

Telefon: 432-9000/20231 

Email cím: Mezes.Tunde.Edit@uni-nke.hu 

Wágner Márta tanulmányi előadó 

Koll. épület 120.szoba 

Telefon: 432-9000/20128 

Email cím: Wagner.Marta@uni-nke.hu 

1. Félfogadási rend 

2015. augusztus 1 – augusztus 23. között szerda: 8.00-12.00 

2015. augusztus 24 - december 18. között  

hétfő 8.30-11.30 

kedd 9.30-11.30 és 13.00-14.00 

szerda nincs 

csütörtök 9.30-11.30 és 13.00-14.00 

péntek 8.30-11.30 

szombat (csak kötelező 

tantárgyak esetén) 
8.00-12.00 

 

2. Telefonos ügyintézés 

Telefonos ügyintézés a félfogadási rend szerint működik. Sürgős ügyekben elektronikus ügyintézésre 

van mód, a hallgató tanulmányi előadójához küldött e-mailen keresztül (Évfolyam előadók az alábbi 

linken érhetőek el: http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/elerhetosegek). Az ügyintézés 

elindítása érdekében a levélben kérjük, hogy feltétlenül adja meg Neptun kódját is (vagy más 

azonosításra alkalmas adatot). 

3. Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ügyintézés 

http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
http://uni-nke.hu/
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3.1. Tanulmányi Osztály 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/elerhetosegek  

3.2. Gazdasági Osztály  

3.2.1. Hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézés 

 Netye Annamária (Kollégiumi épület 110. szoba, tel.: 432-9000/20102 mellék, 

netye.annamaria@uni-nke.hu) 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-penzugyek 

3.3. Dékáni Hivatal 

3.3.1. Szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyintézés 

2015. augusztus 1 – augusztus 23. között:  

szerda: 8.00-12.00 

2015. augusztus 24 – december 18. között  

hétfő 8.30-11.30 

kedd 9.30-11.30 és 13.00-14.00 

szerda nincs 

csütörtök 9.30-11.30 és 13.00-14.00 

péntek 8.30-11.30 

szombat (csak kötelező 

tantárgyak esetén) 
8.00-12.00 

 

 Dávid Gergely  

kollégiumi és szakmai gyakorlati referens 

(Kollégiumi épület 112. szoba, tel.: 432-9000/20131 mellék, 

ktk_szakmaigyakorlat@uni-nke.hu) 

 Martonné Csepreg Anikó  

tanulmányi előadó  

(Kollégiumi épület 117. szoba, tel.: 432-9000/20123 mellék, 

martonne.csepreg.aniko@uni-nke.hu) 

3.3.2. Erasmus koordinátor 

2015. augusztus 1 – augusztus 23. között:  

szerda: 8.00-12.00 

2015. augusztus 24 – december 18. között  

hétfő 8.30-11.30 

kedd 9.30-11.30 és 13.00-14.00 

szerda nincs 

csütörtök 9.30-11.30 és 13.00-14.00 

péntek 8.30-11.30 

szombat (csak kötelező 

tantárgyak esetén) 
8.00-12.00 

 Girst Noémi nemzetközi referens (Oktatási épület 408. szoba, tel.: 432-9000/20186 

mellék, girst.noemi@uni-nke.hu) 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/elerhetosegek
mailto:ktk_szakmaigyakorlat@uni-nke.hu
mailto:girst.noemi@uni-nke.hu
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4. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓKKAL FOGLALKOZÓ 

KOORDINÁTOR 

Dr. Kiskó Edina adjunktus 

Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet  

Koll. ép. 207/B 

 

5. A BEIRATKOZÁSI ÉS BEJELENTKEZÉSI ELJÁRÁS  

A Közigazgatás-tudományi Karra felvételt nyert jelentkezőnek a felvételi határozatban szereplő 

szakra, munkarendre kell beiratkoznia. A beiratkozáson kötelező a részvétel, melyen személyesen 

(vagy meghatalmazott személynek) kell megjelenni.  

A beiratkozás helyszíne: 1118 Budapest, Ménesi út 5. Magyary Zoltán előadóterem 

 

Minden jelentkező csak a megadott időpontban tud beiratkozni! 

 

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

– nappali munkarend 2015. augusztus 27. 9.00 óra  

– levelező munkarend 2015. augusztus 27. 13.30 óra  

 

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

– nappali munkarend 2015. augusztus 27. 13.30 óra  

– levelező munkarend 2015. augusztus 27. 13.30 óra  

 

További információ: 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/beiratkozas  

 

6. HALLGATÓI PÉNZÜGYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-penzugyek 

 

7. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK – KTK SZAKKÖNYVTÁR 

http://ktk.uni-nke.hu/karunkrol/szakkonyvtar/nyitva-tartas  

 

8. A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON MŰKÖDŐ SZAKOLLÉGIUMOK 

Magyary Zoltán Szakkollégium  

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/magyar-zoltan-szakkollegium  

 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/beiratkozas
http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-penzugyek
http://ktk.uni-nke.hu/karunkrol/szakkonyvtar/nyitva-tartas
http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/magyar-zoltan-szakkollegium
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Ostrakon Szakkollégium 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/ostrakon-szakkollegium  

 

9. INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK  

A Kar épületében található Open Labor a hallgatók számára biztosítja, hogy ingyenesen használhatják 

az ott elhelyezett számítógépeket. A Kar épületeiben wifi elérés biztosított.  

Tájékoztató az NKE-D (diákok részére) rendszer beállítási módjáról 

Windows 7 alatt a kapcsolódás módja a következő:  

- A Windows tálca jobb szélső részén az óra mellett található wifi ikonról válasszuk ki az „NKE-D” 

vagy jobb egér kattintással a Tulajdonságokat.  

- A megjelenő újabb ablakban a „Biztonság” fülön a „Biztonság típusa”-t állítsuk „WPA2-Enterprise”-

ra, a „Ttitkosítást” pedig „TKIP”-re!  

- Alatta „hálózati hitelesítés módszerét:” állítsuk „Védett EAP (PEAP)” –ra!  

- Kattintsunk mellette a „Beállítások” gombra!  

- A megjelenő újabb ablakban vegyük ki a pipát a „Kiszolgálói tanúsítvány érvényesítése” sor mellől! 

Az ablak alján a „Hitelesítési mód” sorban válasszuk ki a „Biztonságos jelszó (EAP-MSCHAP v2)” 

beállítást!  

- Kattintsunk a „Konfigurálás” gombra, a megjelenő ablakban vegyük ki a pipát a „Kapcsolódáskor: A 

Windows bejelentkezési nevem és jelszavam (valamin a tartomány, ha van) automatikus használata” 

sor elől!  

- Ezután mindkét ablakot zárjunk be az „OK”-ra kattintva.  

- Alul „Speciális beállítások”-ra kattintva pipáljuk be a” Hitelesítési mód megadása” sor előtt, alatta 

pedig válasszuk ki a „Felhasználóhitelesítés”-t  

- Az ablakokat zárjunk be az „OK”-ra kattintva.  

- A jobb alsó sarokban válasszuk ki a wifi hálózatok listájából „NKE-D” sort, majd kattintsunk a 

csatlakozásra!  

- A megjelenő ablakban az alábbiak szerint töltsük ki a sorokat:  

- A „Felhasználónév:” sort a NEPTUN kóddal, a „Jelszó:” sort pedig a születési dátumunkkal 

(számjeggyel, az év után „P” a hónap után „w” a nap után „d” betűvel: YYYYPMMwDDd, aki ezt 

már megváltoztatta, annak természetesen a megváltoztatott jelszó kell.)  

- A „Bejelentkezési tartomány:” sort hagyjuk üresen!  

Az „OK”-ra kattintva a bejelentkezés, kapcsolódás megtörténik, ezután használhatjuk a wifi elérést.  

Windows 8.1 esetében nem kell semmit állítani, csak a felhasználónév és jelszó megadása szükséges. 

 

10. HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-onkormanyzat/bemutatkozik-a-hok  

 

11. SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/testneveles_-sport  

 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/ostrakon-szakkollegium
http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/hallgatoi-onkormanyzat/bemutatkozik-a-hok
http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/testneveles_-sport
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Kari Sportszervezet – KTK DSE: 

Elnök: Dr. Temesi István 

Ügyvezető elnök: dr. Benczéné Bagó Andrea 

A Közigazgatás-tudományi Kar Sportegyesülete 1987-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a Kar 

hallgatóinak és dolgozóinak rendszeres testedzési, sportolási lehetőséget biztosítson. 

Az egyesület tevékenysége elsősorban rendszeres szabadidő- és sportfoglalkozások, illetve 

sportesemények, versenyek, nyári-téli sporttáborozások szervezésében, rendezésében jelenik meg, 

amelyet az alábbi szakosztályok keretében fejt ki: 

 aerobic, 

 kondícionálás, 

 röplabda (női, mix), 

 labdarúgás (férfi, női), 

 kosárlabda (versenyszakosztály, férfi, női), 

 úszás, 

 falmászás, 

 természetjárás. 

Tornacsarnok:  

31x18 méteres felülete (558 négyzetméter) alkalmas minden teremsportág, labdajáték, küzdősportok, 

aerobic, asztaltenisz, falmászás gyakorlására. Öltözői kapacitás: 4x20 fő. 

Uszoda:  

25 méteres, 5 pályás feszített víztükrű medence, 2 darab különnemű szaunával, 2x40 fő részére öltöző. 

Kondicionáló terem:  

10 x18 méteres terület (180 négyzetméter). Felszereltsége lehetővé teszi a kondicionálás, az 

erőfejlesztés és a cardio edzés végzését is. 

Műfüves szabadtéri sportpálya:  

28x16 méteres (448 négyzetméter). Kiváló területe a kollégiumi diáksportnak. 

 

12. AJÁNLOTT TANTERV 

Az Egyetem Szenátusa által elfogadott tantervek a Moodle rendszeren keresztül érhetőek el 2015. 

augusztus 28. napjától. 

https://moodle.uni-nke.hu/login/index.php  

A tanterv kivonatok a kari honlapon tekinthetőek meg szintén a fenti dátumtól. 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/tantervek  

https://moodle.uni-nke.hu/login/index.php
http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/tantervek

