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Nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzés 

(MA in International Water Governance and Diplomacy) 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar 
 
A képzés célja 
 

A 2020/2021. tanév őszi félévben induló nemzetközi vízpolitikai és vízdiplomácia mesterképzési 
program a nemzetközi vízügyi együttműködési kihívások kezelésére készít fel vízügyi 
szakembereket, diplomatákat, gyakorló és jövőbeni kormányzati tisztviselőket. Az angol nyelvű 
képzés lefedi a globális és vízgyűjtő szintű nemzetközi együttműködés valamennyi lényeges politikai, 

intézményi, jogi és diplomáciai aspektusát. A gyakorlat- és megoldás-orientált program ötvözi a 
legújabb releváns természet- és társadalomtudományi ismereteket. Innovatív, csoportos 
együttműködésre épülő oktatási módszerei képessé teszik a hallgatókat komplex vízpolitikai 

kihívások, döntések és konfliktusok szakszerű kezelésére.  
 
Képzési program 
 
A négyféléves képzési program a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia releváns kérdéseit öt tág 
ismeretkör mentén mutatja be (részletes tantárgyi struktúrát ld. lent): 

- Vízügyi ismeretek: hidrológia, integrált vízgazdálkodás, a vízpolitika 
fenntarthatósági/környezeti kihívásai, 

- Vízpolitikai alapismeretek és konfliktuskezelés: a vízpolitikai irányítás alapjai, a víz 
közgazdaságtana, vízügyi döntéshozatali és döntéstámogató rendszerek, a 
konfliktuskezelés és a vízügyi kommunikáció alapjai, 

- Vízjog: a vízjogi szabályozás általános kérdései, nemzetközi vízjog, az Európa Unió 
vízjogi szabályozása, 

- Nemzetközi vízpolitikai irányítás: a nemzetközi vízügyi együttműködés elméleti és 

politikai kérdései, a nemzetközi vízpolitikai irányítás intézményei, víz az ENSZ 
rendszerében, vízügyi együttműködés a Duna-medencében, nemzetközi vízügyi 
projektmenedzsment, 

- Vízdiplomácia és nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés: diplomáciai alapismeretek, a 
természeti erőforrások biztonságpolitikai aspektusai, a nemzetközi vízügyi 
konfliktuskezelés elméleti kérdései, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés intézményei 

és eljárásai, a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés gyakorlata.  
 
A képzés költségei 
 
A képzés költségeit 20 nappali tagozatos és 15 levelező hallgató számára biztosított közszolgálati 
ösztöndíj fedezi.  

További 20 nappali tagozatos és 15 levelező hallgató önköltség megtérítése mellett vehet részt a 
képzésben, melynek összege a nappali tagozat esetén 285 000 Ft/félév, levelező tagozat esetén 
265 000 Ft/félév 
 

A képzés helyszíne 
 
Budapest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási épületei. 

 
Felvételi követelmények és eljárás 
 
A jelentkezés feltételei: 

- politikatudományi, jogi, műszaki, vízgazdálkodási, gazdasági, természettudományi, 
társadalomtudományi ismeretek, nemzetközi tanulmányok terén szerzett oklevél, 

- angol nyelvből államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat. 
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A felvétel motivációs beszélgetéshez kötött. 

 
A felvételi eljárás a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint (www.felvi.hu)  
 
Kapcsolat 

 
Név: Dr. Baranyai Gábor, tanszékvezető, Víz és környezetpolitikai tanszék 
Tel: +36-1-432 9000/20-240 

email: waterdiplo@uni-nke.hu 

https://vtk.uni-nke.hu/oktatas/mesterkepzes-waterdiplo/waterdiplo 
 

Részletes tantárgyi struktúra 
 

Félév Kredit 

1 2 3 4  

Vízügyi ismeretek 

Az integrált 

vízgazdálkodás alapjai 

   5 

Bevezetés a hidrológiába 

+ hidrológia gyakorlat 

   4 + 3 

A vízgazdálkodás 

fenntarthatósági kihívásai 

   4 

Vízpolitikai alapismeretek és konfliktuskezelés 

A vízpolitikai irányítás 

alapvető kérdései 

   4 

A víz közgazdaságtana    4 

 Vízügyi döntéshozatali és 

döntéstámogató 

rendszerek 

  4 

 Komplex vízügyi döntés-

előkészítési gyakorlat  

  5 

 környezeti 

konfliktuskezelés és 

kommunikáció + 
gyakorlat 

  3 + 3 

Vízjog 

 Bevezetés a vízjogba   4 

 Nemzetközi vízjog   5 

 Az Európai Unió vízügyi 

szabályozása 

  5 

 Nemzetközi jogalkotási és 

döntéshozatali szimuláció  

  5 

Nemzetközi vízpolitikai irányítás 

  A nemzetközi vízpolitikai 

irányítás alapvető 
kérdései 

 6 

  A nemzetközi vízpolitikai 

irányítás intézményei 

 4 

  Víz az Egyesült Nemzetek 

Szervezetében 

 4 

  Nemzetközi vízügyi -

menedzsment 

 5 

  Vízügyi együttműködés a 

Duna-medencében 

 4 

Vízdiplomácia és nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés 

   Diplomáciai 

alapismeretek 

4 

   A természeti erőforrások 

biztonságpolitikai 

vonatkozásai 

4 

   A nemzetközi vízügyi 

konfliktuskezelés 

intézményei és eljárásai  

4 

   A nemzetközi vízügyi 

konfliktuskezelés 

stratégiai és taktikai 

kérdései 

6 

   A nemzetközi vízügyi 
konfliktuskezelés 

gyakorlata 

5 

Szabadon választható tárgyak + diplomamunka  6 
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