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Tisztelt Elsőéves Hallgató!
Nagyon örülök annak, hogy Önt azon hallgatók egyikeként köszönthetem, aki a
sikeres felvételit követően 2007. szeptember 10-én megkezdheti tanulmányait a Miskolci
Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán.
Meggyőződésem, hogy nagyon jól választott!
Ugyanis egy csodálatos környezetben elterülő egyetem-városban kezdheti meg
tanulmányait, és egész Európában elterjedt, egyre keresettebb anyagmérnök képzésben vehet
részt. Biztos vagyok abban, hogy egyetemi tanulmányai alatt olyan ismeretek birtokába fog
jutni, amelyek megfelelnek a XXI. század követelményeinek, s a végzés után elnyert
diplomával vonzó karrier lehetősége nyílik meg Ön előtt.
Az ifjú mérnökeink közül azok, akik megfelelő nyelvtudással, kellő szakmai
elhivatottsággal rendelkeznek, ma már több állásajánlat közül választhatnak. A fiatalok között
vannak, akik sikeres közép- és nagyvállatoknál, vagy éppen külföldön (Ausztria,
Németország, Franciaország, Belgium, Finnország, Svédország) próbálnak szerencsét, hogy
az ott megszerzett magas színvonalú szakmai tapasztalat és magabiztos nyelvtudás birtokában
még jobban tudjanak idehaza érvényesülni.
Vannak olyan hallgatóink, akik már a diploma megszerzése előtt állással
rendelkeznek. Tudniillik ma az ipari cégek fejlődésének komoly akadálya a műszaki
szakemberek nyomasztó hiánya, éppen ezért egyre több olyan vállat van, amelyik ösztöndíj
programot hirdet. Ennek keretében a vállalkozások a Műszaki Anyagtudományi Karon tanuló
hallgatók legjobbjainak a tanulmányi eredménytől és az évfolyamtól függően: 60 000120 000 Ft/hó közötti ösztöndíjat folyósítanak (az állami tanulmányi ösztöndíjon felül), s a
végzés után állást ajánlanak a részükre.
Szerencsére ma már azt látjuk, hogy fiatalok körében egyre népszerűbb a mérnöki
pálya, egyre többen ismerik fel – mint ahogy Önök is – ennek a hivatásnak szépségét, az
érdeklődő fiatalok közül egyre többen és egyre gyakrabban találkoznak olyan hirdetésekkel,
amelyekben piacvezető vállalatok vonzó állásajánlattal pályakezdő mérnököket keresnek:
örömünkre egyre többször anyagmérnököt.
Elégedetten tapasztaljuk, hogy folyamatosan növekszik az érdeklődés karunk iránt.
Jelenleg karunkon egy alapszak (anyagmérnök Bsc) van: fémes és nemfémes anyagok
szakirány csoporttal, összesen kilenc szakiránnyal. A BSc képzésre épülve a 2007/08-as
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tanévben elkezdődik az oktatatás az anyagmérnök mesterszakon (MSc). Azok, akik Önök
közül a mesterképzésben kezdhetik meg tanulmányaikat, az elsők között lesznek az
országban, aki mester diplomát szereznek! Ugyanis országosan mindössze 17 mesterszak (MSc)
indult el 14 felsőoktatási intézményben!
Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Műszaki Anyagtudományi Kar a Selmeci
Akadémia jogutódjaként megbecsülésre méltó történelmi múlttal és különleges – szerencsére
a mai fiatalok számára is vonzó – diákhagyományokkal rendelkezik. Véleményünk szerint
ennek két legfontosabb pillére: a közösséghez való tartozás felemelő élménye, és a
szakmaszeretetre való nevelés.
Legyen büszke arra, hogy Ön is csatlakozik a selmeci diákhagyományok ápolásához
és műveléséhez!
Kérem, hogy a hagyományok ápolása mellett minél nyitottabban és igényesebben
kapcsolódjon be a tanulmányi munkába.
A kar vezetői nevében ígérhetem: mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
feltételek és a körülmények megfelelőek legyenek az Ön számára.
Vidám, élményekben gazdag diákéveket, valamint eredményes és sikeres tanulmányi
munkát kívánok Önnek.

Miskolc-Egyetemváros, 2007. szeptember 7.

Jó Szerencsét!

Dr. Gácsi Zoltán
dékán
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1. Történelmi áttekintés a Műszaki Anyagtudományi Karról
Hazánk évszázadokon át Európa nemesfémtermelő nagyhatalma volt. A XIII. században
az aranytermelés öthatodát, az ezüsttermelés egynegyedét magyarországi, főleg erdélyi és
felvidéki bányákból nyerték. Az évek előrehaladtával az európai valutaforgalom meghatározó
tényezője lett (Károly Róbert, majd a Fuggerek nemzetközi vállalkozásai során). A török
uralom alatt sok mással együtt ez is hanyatlani kezdett, majd a Karlócai-béke után (1699)
újabb nagy fellendülés kezdődött. Az állam tiszta bevételeinek 40 %-át még mindig a
bányászat hozta. Segítette ezen iparágat, hogy a XVIII. században a természettudományok
ugrásszerű fejlődésnek indultak. Descartes és Newton tanait ekkor kezdték oktatni, Hell
Mátyás és Hell József ekkor alkotta meg Selmecen az első vízemelő, szállító és ércelőkészítő
berendezéseit. Az új ismeretanyagok új szakembereket igényeltek és mivel műszaki
felsőoktatás nem volt, új iskolatípust is. Mivel legmodernebb technikák és a legképzettebb
szakemberek Selmecbányán működtek, és a környéken még számos bánya működött
(Újbánya, Bélabánya, Körmöcbánya), logikusnak tűnt, hogy az alapítandó iskola székhelye itt
legyen. Az iskola megszervezése és finanszírozása az udvari kamarára és a kincstárra hárult.
1735. június 22-én az udvari kamara "Instruction" című leiratában pontosan
meghatározta a Selmecen alapítandó "Berg-Schola" tananyagát, az ott tanulók számát, a
követelményeket, stb., és ezek végrehajtásával Mikoviny Sámuelt (1700-1750) bízta meg. A
tanulmányi idő két év volt. Mikoviny erejét nem kímélve szilárdította meg az iskolát,
melynek sikere lehetővé tette, hogy Mária Terézia 1726. október 22-én az intézményt
Akadémia Montanistica néven felsőfokú tanintézetté emelje. 1763. júniusában nevezték ki az
első professzort (Nikolaus Jacquin), aki 1764. szeptember 1-én kezdte meg az oktatást, amely
1770-től három évre nőtt. A tanterv lényege a következő: laborgyakorlatokkal egybekötött
képzés, ahol a hallgatók kipróbálhatták a tanultakat. A tanulók negyedévenként vizsgáztak és
félévkor, valamint év végén fővizsgát tettek a főkamaragróf jelenlétében. A módszer olyan
sikeresnek bizonyult, hogy a Nagy Francia Forradalom után (1794-ben) létrejövő francia
"műszaki egyetem" a Selmeci Akadémia laboratóriumi oktatási rendszerét vette mintául.
1808-ban Főkamaragrófi intézményként működő erdészeti tanintézetet alapítanak, mely
1838-ban akadémiai rangra emelnek, és az Akadémiához csatolják (az erdészeti tantárgyak
fontosságra már az 1770-es átalakításnál felhívják az oktatók figyelmét). A képzési idő
tovább nő, bányász-kohász hallgatóknak négy év, erdészeknek három. Az iskola új neve:
Berg- und Forstakademie. Ez a rendszer 1846-ig állt fenn.
A szabadságharc nagy változást hozott az Akadémia életében is. A feszültséggel teli
légkörben odáig fajultak a nemzeti villongások, hogy a szláv és német hallgatók bejelentették
távozásukat Selmecről. Számukra jött létre a csehországi Pribramban és az ausztriai
Leobenben hasonló iskola. 1848-tól a hivatalos oktatási nyelv a magyar, de a magyar szakmai
nyelv tejes hiánya miatt az oktatás továbbra is németül zajlik, bár az erdészeknél néhány
előadás magyarul is elhangzik.
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A hazánkban folyó harcok miatt az oktatás csak 1850-ben indul újra. A kiegyezés (1867)
után az iskola önálló magyar állami intézmény lett (addig az osztrák udvari kamarához
tartozott), és 1868-tól bevezetik a magyar nyelvű oktatást. Ennek az időszaknak kiemelkedő
tanára Kerpely Antal, akinek többek között a magyar műszaki nyelv megteremtését is
köszönhetjük.
1904-ben újra változik a név: Bányászati és Erdészeti Főiskola, és egyre gyakrabban
merül fel egy új székhely lehetősége, de ez különböző körök (főleg a főiskolások) ellenállása
miatt mindig meghiúsul. Az I. világháború végül eldöntötte a kérdést: 1918. őszén az
iskolának el kellett költöznie Sopronba, ahol 1919. tavaszán megkezdődtek (teljesen
rendszertelenül) az előadások. 1921-ben, Trianon után válik véglegessé, hogy az Akadémia
Sopronban marad. Az első teljes tanév 1921. őszén kezdődik. Abban, hogy Sopron magyar
város maradt (népszavazás), nagy szerepet játszottak a hallgatók is.
A két világháború között, majd utána nagyon zavaros időszak következett. Az iskolát
többször átnevezték, a budapesti Magyar Királyi József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemhez csatolták (1934.), majd 1949-ben a miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetem létesítésével a bányász és kohász szakot önálló karok alapításával
Miskolcra költöztették.

Az egyetem Miskolcon
1949. augusztus 19-én jelent meg a törvény a Nehézipari Műszaki Egyetem miskolci
székhellyel történő alapításáról. 1946-ban a város vezetői memorandumban sürgették a
kormánytól, hogy helyzeténél fogva megfelelő egyetemet kapjon a város.
Bánya- és kohómérnök képzés négy esztendő alatt települt át Miskolcra. 1949-ben az
első évfolyam megindítására már Miskolcon került sor. A kifutó évfolyamokkal
párhuzamosan a bányász és kohász tanszékek fokozatosan települtek át az új székhelyre.
Az új egyetem indítása súlyos nehézségekbe ütközött. Az alapító törvény augusztus 19én jelent meg, az oktatásnak pedig szeptemberben kezdődnie kellett. Alapvető feltételek
hiányoztak: nem volt oktatói kar, hallgatóság és nem voltak épületek. E problémák
megoldására összefogott a város és a minisztériumok, különböző politikai és társadalmi
szervezetek. Mindezek eredményeként 1949. szeptember 18-án egy fizikaórával és 500
elsőévessel elindult az oktatás a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Az oktatók többsége a
BME-ről, néhányan Sopronból, egy kisebb része a környékbeli üzemekből verbuválódott. A
hallgatóságot a BME felvételi vizsgáin megfeleltek közül irányították ide. Egyetemi
épületnek pedig a város adta át ideiglenesen a Földes Ferenc Gimnáziumot, kollégiumnak
pedig egy szállodát.
Az új miskolci egyetemváros tervezését Janáky István neves tervező építészmérnök
végezte. Janáky István emlékét az egyetem főbejárata mellett ma emléktábla őrzi.
A Nehézipari Műszaki Egyetem első rektora a soproni bánya- kohó és erdőmérnöki kar addigi
dékánja dr.Szádeczky-Kardoss Elemér tanszékvezető egyetemi tanár lett.
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Az 1960-as évek elejétől tartalmában is megújult az oktatás. Az 1963-as reformtanterv
kidolgozása után a metallurgus szak kétfelé vált: vas- és fémkohász és öntő ágazatra. A
kohásztechnológus szakon nem történik ágazódás. Az 1972-es kormány határozatok
felülvizsgálták az állami oktatás helyzetét, ennek nyomán nagyarányú tanterv korszerűsítés
vette kezdetét. Az új tantervek elsősorban a tananyag modernizálását és kevésbé a struktúra
változtatást tűzték ki célul. Ettől kezdve a Kar a következő szakosodás szerint képezte a
kohómérnököket, és adta ki az okleveleket: metallurgus szakon vas- és fémkohász ágazat és
öntő ágazat; fémalakító szakon alakítástechnológiai ágazat és fémtani ágazat. Ekkor kerültek
átdolgozásra és újraindításra a posztgraduális képzésen belül a szakmérnöki szakok. Ennek
eredményeként a Kar a hetvenes évek végén már ad ki Környezetvédelmi Szakmérnöki
Oklevelet is. Ez a képzési forma kisebb módosításokkal 1987-ig működött, amikor a
bevezetésre kerülő "modul" tanterv eltörölte az ágazatokat, maradt a két szak metallurgus
szak és fémalakító szak. Azonban ezen belül szélesebb körben lehetett ágazódni, a kor
igényeinek megfelelően nőtt a gazdasági és jogi ismeretanyag. A mérnökökkel szemben
támasztott új követelmények, a kohászat átalakulása nyomán ez a tanterv azonban csak öt
évig élt folyamatos változtatások mellett. Az 1992-ben létrejött tanterv eltörölte a modulokat,
helyette bevezette a szakirányokat, melyek megnevezése az oklevélben is szerepelt, a
hagyományos képzések mellett ekkor jelentek meg az új végzettséget biztosító képzések: az
automatizálás, az energiagazdálkodás, a minőségbiztosítás és a környezetvédelem. A
tantervben jelentősen csökkent óraszám mellett kell a megnövekedett ismereteket átadni, ezért
az úgynevezett törzsanyag, melyet minden kohász szakos hallgató megtanul adja az általános
kohászati ismereteket a gyártás teljes spektrumán. A felsőbb években az adott szakirány a
speciális képzést biztosítja megfelelő mélységben.
1989-ben elindul az ELTE-vel közösen végzett mérnökfizikus képzés. A hallgatók az
I. és IV. évet az ELTE-n, a II. és III. évet a ME-n és az V. évet a diplomamunka választás
alapján a két egyetem bármelyikén végzik.
Egy másik irányba történő elmozdulást jelentett az 1993-ban elfogadásra került és
megindított anyagmérnöki szak, ahol elsősorban anyagszerkezettani, szilárdtestfizikai,
anyagismereti és anyagminőség-biztosítási ismeretek megszerzése a cél. E szakon végző
hallgatók már okleveles anyagmérnök megnevezéssel kapják oklevelüket az alábbi
szakirányokon: anyagismereti, anyagminősítési, anyagtechnológiai. Az első évfolyam 1998ban végezett.
2003-ban a kar bevezette a kreditrendszerű képzést, majd a legújabb jogszabályok
alapján a 2005/2006 tanévben elindult a BSc anyagmérnök képzés, amely ma már egyedüli
alapképzési formaként választható a Műszaki Anyagtudományi Karon. A képzés célja olyan
mérnökök képzése, akik alapozó természettudományos, anyagszerkezettani, anyagismereti,
anyagvizsgálati, anyagtechnológiai és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Alkalmasak az
anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és
tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő
megváltoztatására, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű
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irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének
biztosítására, tehát az anyagfelhasználók igényeinek kielégítésére. A BSc képzés eredményes
elvégzésével a hallgatók egy BSc (bachelor of science) diplomához juthatnak, amellyel el
lehet helyezkedni, vagy további egyetemi tanulmányokat lehet kezdeni: MSc (master of
science) szinten. Az MSc, mester fokozat szükséges egy esetleges további PhD (doctor of
philosophy) cím megszerzéséhez. Ez a többlépcsős felsőfokú oktatási rendszer a világon
általánossá vált, ezért a megszerzett fokozatok nemzetközi elismerése és a rendszer
átjárhatósága biztosított.
A karon egy doktori iskola is működik (Kerpely Antal Anyagtudományok és
Technológiák Doktori Iskola), mely a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges hátteret
biztosítja.
A kar keretein belül egyébként környezetvédelmi szakmérnöki képzés és a jövőben
MSc anyagmérnök és kohómérnök, illetve egyéb felsőfokú szakképzés is fog folyni.

Diákhagyományaink
A világon egyedülálló örökség az, amit a "Selmeci hagyományok" jelentenek. Mivel
az Akadémia egyedülálló volt, szinte minden hallgató távolról jött, a Habsburg Birodalom
különböző tartományaiból és egyéb európai országból. Nem volt kollégium, orvosi ellátás,
stb., így a megélhetésben, talpon maradásban a tapasztalt, idősebb kollégák segítették a
fiatalabbakat. Ehhez persze ki kellett „próbálni”, hogy az újonnan érkezett méltó-e a
bizalomra, meg tud-e felelni a későbbi elvárásoknak. Ezt a célt szolgálta és szolgálja ma is a
balekoktatás, néhány vaskosabb tréfával együtt, hiszen a komoly szabályok nem létezhetnek
vidámság nélkül. A hagyományok kialakításánál legtöbbször nem új formákat találtak ki,
hanem átvették más európai egyetemek és céhek hosszú évszázadokon keresztül kialakult
közösség-összetartó szokásait. Gyökerei valószínűleg a középkori céhekhez nyúlnak vissza.
Az új tagok vizsgáztatása, avatása, együttes szórakozások, közös éneklés számos helyről
ismert jellegzetességek. A diákok saját ízük szerint formálták a szokásokat, elhagytak és
hozzátettek dolgokat. Nemritkán külföldről jött diákok hozták magukkal országuk szokásait,
de a gerinc végig német, később magyar szellemű maradt. (Érdekes, hogy németül tanuló, és
német tradíciókat követő diákság és tanári kar általában mindig magyar érzelmű maradt.) De
nem csak mulatozásból állt az élet. Saját segélyező egyletek alakultak, amiből a rászoruló
diákokat támogatták. Jótékony célú bálokat, összejöveteleket tartottak, beteg társaikat ápolták,
nemritkán úgy összeadva a takarót, párnát, vagy éppen tüzelőt. Elhunyt társaik temetésének
költségeit is állták. Az élet minden területén az "egy mindenkiért, mindenki egyért" elv
uralkodott. Az évtizedek során folyton változtak a tradíciók, de a lényeg ugyanaz maradt:
szeretni a hivatást, segíteni az iskolatársakat és minél vidámabb diákéletet élni.
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Diákszervezetek és társaságok
Az 1820-as években alakult az első teljes akadémiai ifjúságot magába foglaló
diákszervezet, a Burschenschaft. A szervezet tagjainak vált törzshelyévé az Arany
Bányamécseshez címzett kávéház, melynek vezetője volt Flóris (teljes nevén Stelz Flórián),
akinek neve még most is hallható egy-két diákdalban. A másik törzshely volt a Schachtkocsma.
A Burschenschafton kívül önálló nemzeti társaságok is létrejöttek. Ilyen volt a
származásúak által szervezett Szlávia, illetve a magyar nyelv és műveltség ápolására
létrehozott Selmeci Magyar Olvasó Társulat (1832.). Mintául a selmeci líceumban működő
hasonló jellegű társulatot vették (ennek volt később tagja Petőfi Sándor, aki az itteni
líceumban tanult). A társaság tartott fenn könyvtárat, irodalmi esteket szervezett. Ez a kör
segített később a szabadságharc eszméinek elterjedésében és a diákság mozgósításában.
A szabadságharc bukása után a diákság összetétele jócskán megváltozott. A német
nyelvű hallgatók Leobenben, a szlávok Pribamban folytatták tanulmányaikat. A többiek közül
is csak azok térhettek vissza, akik igazolni tudták, hogy nem vettek részt a szabadságharcban.
A Magyar Olvasó Társulat megszűnt, az oktatás újra németül folyt. A Burschenschaft ugyan
újraéledt, de már nem tudta azt nyújtani, amit 1848 előtt. Több próbálkozás után csak 1879ben sikerült újra összefogni a teljes diákságot, amikor létrejött az Ifjúsági Kör. A kör
alapszabályzata, kisebb módosításokkal az I. világháborúig érvényes volt. Ekkor került a
szakestélyek tisztviselői közé a Major Domus. A Kör életében előtérbe került a német
rovására a magyar szellem. Az elsőéveseket fuchs helyett balekoknak nevezték, de a lényeg
továbbra sem változik: maradt a bányajárás, az elsősök fogadása, a bálozás és a többi régi
szokás. Sopronba kerülés után ezek a körök még működtek, de a II. világháború után minden
diákszervezet megszűnt. A próbálkozásokat elnyomták, az alapított társaságokat feloszlatták,
helyzetüket lehetetlenné tették. Egy ideig a DISZ és a KISZ keretein belül erőltették a
diákhagyományokat, de természetesen ez nem vezetett eredményre. Az 1989-es
magyarországi rendszerváltozás új diákszervezet létrejöttét hozta. Megalakultak kari szinten a
Hallgatói Önkormányzatok (HÖK), egyetemi szinten a Miskolci Egyetemisták Szövetsége
(MESZ) és országos szinten a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége (HÖKOSZ).
Ezen szervezetek elsősorban a hallgatók érdekeinek és jogainak védelmével foglalkoznak,
másodsorban támogatják a selmeci hagyományok ápolását.

Az egyenruhák
Eleinte a diákok más és más öltözékben jártak, hiszen a Monarchia minden részéről, sőt
Európa számos vidékéről érkeztek, magukkal hozva a különböző bányavidékek öltözködési
stílusait. Nem volt szabályozott viselet, a ruhák apáról fiúra szálltak. Volt azonban négy fő
öltözet: a magyaros ruha, a tiroli fehér ruha, a bibertárói viselet, és a fekete freibergi
egyenruha. Ezek a ruhák fajtától függetlenül az önkéntes összetartozást jelképezték. 1892-ben
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az új Bányász Palota átadása mellett a másik igen fontos esemény volt, hogy rendeletileg
egységesítették az egyenruhákat és akkor nyerte el mai formáját is. Az egyenruhákat 1951ben betiltották, 1971-től, a Vadászati Világkiállítás alkalmából legalizálták újra. Ekkor terjedt
el, hogy a bal felkaron lévő bársony pajzsra V jelzéseket varrtak, amely a hallgató évfolyamát,
a függőleges áthúzás pedig az évismétlést jelezte.
Az aufhauer és a gruben:
Az auf jó minőségű, fekete anyagból készült, teljesen zárt felöltő. Jellemzője az álló
gallér és a paszomány. Ezek a karnak, szaknak megfelelő színű bársonyból készülnek
(bányász: fekete, kohász: bordó, gépész: kék). A bal felkaron volt egy szintén bársonyból
készült pajzs alakú dísz, amely aranyzsinórral volt körbezárva. Az aufhoz fekete nadrágot és
fekete cipőt hordtak, valamint selmeci sapkát. Eredetileg zsebnélküli volt.
A bányászoknak és a kohászoknak volt egy hétköznapi ruhájuk is, ezt grubennek
nevezik. Ez durvább, erősebb fekete anyagból készült, derékban szabott lefelé bővülő rövid
zubbony volt, hátul felhasítva. Elől nyolc aranygombbal gombolható, a felhasítás mentén
három-három, bányászoknál arany, kohászoknál ezüst gomb díszítette. A gallér az aufhoz
hasonlóan álló és a paszománnyal, valamint a vállmagasítással együtt a karnak, szaknak
megfelelő színű bársonyból készült. A vállmagasítás azt a célt szolgálta, hogy a szerszám ne
essen le a vállukról. A grubenhez is fekete nadrágot, fekete cipőt, vagy csizmanadrágot és
csizmát vettek fel, illetve a selmeci sapkát.

A szakestélyek
Kétségkívül a legünnepélyesebb és legrangosabb rendezvények, amelyeknek talán
leghűbben sikerült megőrizniük régi, selmeci jellegüket. Az elnevezés eredetét tekintve
német. Kezdetben Selmecen a bányászok szakestélyeiket a város nyugati részén elterülő
Tanád hegy alján levő Neuschacht vagy röviden Schacht nevű kocsmában, az ifjúság
rendszeres gyülekezőhelyén tartották. Természetesen akkoriban még németül folyt az oktatás,
és így a diákhagyományok nyelvezete is német volt. Így keresztelték el ezeket a néha hajnalig
tartó rendezvényeket Schachttag-ra. Mivel ezeken az összejöveteleken egy szak képviselte
magát, és a kiegyezés után a magyar nyelv és magyar szokások terjedtek el túlnyomó
többségében, az elnevezés is megváltozott Szakestélyre. Az első szakestélyek elsősorban
szakmai jellegű kérdéseket megvitató rendezvények voltak, melyeknek végén a tréfa és víg
mulatozás is helyet kapott. Később a szakmai jelleg mindinkább háttérbe szorult, és a jókedv,
az önfeledt, de kultúrált szórakozás került előtérbe. A mai szakestélyek némi változással, az
egyes karok sajátosságainak figyelembevételével zajlanak.

12

Tanulmányi tájékoztató

1. Történelmi áttekintés a Műszaki Anyagtudományi Karról

A valétálás
A kifejezés a latin eredetű "Valéte" szóból származik, mely "Isten veletek ! " magyar
jelentéssel bír. Egyébként bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatási intézményben
hallgató növendékek elköszönése volt az intézménytől, barátoktól. Ebből következik, hogy
mint szinte minden a szokásokat tekintve ez is Selmecbányáról ered. A valétáló évfolyamot az
ún. valéta bizottság képviseli, melynek vezetője a valétaelnök, akit az évfolyam titkos
szavazással választ meg. 1830-tól a főiskolát végzettek ünnepsége volt a ballagás. Innen
terjedt el országszerte, ma már mindenhol megrendezésre kerül.

Az Alma Mater jelentősebb professzorai
A Selmeci Akadémián végzett hallgatók világszerte elismertek voltak. Ez elsősorban az
Alma Mater tanárainak volt köszönhető, akik között számos nagyhírű tudós professzor is volt,
akik nagyban hozzájárultak a magyar műszaki felsőoktatás bölcsőjének kialakításához és
fejlesztéséhez:
Mikoviny Sámuel (1700-1750): a tanintézet első tanára, a Hungária Nova
megrajzolója, magyar nemes, a Szent Római Császár Őfelségének udvari térképésze és
építésze, valamint a Porosz Tudományos Társaság tagja. Ő alkotta a selmeci vízfelfogó
rendszert, a csurgatókemencét, a váltó vízikereket és egy hidraulikus sajtó feltalálása is a
nevéhez fűződik.
Heinrich David Wilckens (1763-1832): az erdészeti tanintézet első oktatója.
Számottevő munkássága mellett ő vallotta azt, hogy Selmecbánya nem alkalmas az erdészeti
oktatás céljaira. Előtérbe helyezte a gyakorlati oktatást, javaslatait a felsőbb hatóságok szinte
kivétel nélkül elfogatták. Munkásságának köszönhető az erdészeti felsőoktatás kialakulása.
Christian Doppler (1803-1853): a matematika-fizika tanszék kimagasló professzora
1848-tól 1850-ig. A róla elnevezett Doppler-effektus felfedezője.
Péch Antal (1822-1895): Selmecen született és tanult. 1849-ben Körmöcbányáról a
pénzverő gépeket Debrecenbe és Nagybányára szállította, a szabadságharc idején végig a
pénzügyminiszter mellett dolgozott. 1850-ben Csehországban bányaigazgató. 1867-ben
visszatér Magyarországra és részt vesz a Diósgyőri Vasgyár megalapításában. 1873-tól az
MTA levelező tagja és 1889-től a selmecbányai választókerület képviselője. Az ő nevéhez
fűződik az első magyar-német bányászati szótár megírása.
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Kerpely Antal (1837-1907): Selmecen végzett, majd 1868 és 1881 között kohászati,
később vaskohászati professzor. 1877-től MTA levelező tagja, 1892-ben lovagi címet kap
kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréséül. A magyar vaskohászati oktatás és
szakirodalom megteremtője, több európai szabadalom kidolgozója, 1871-1881 között a BKL
szerkesztője.
Farbaky István (1837-1928): ő is Selmecen végzett, majd tanársegéd, később
professzor a géptan illetve a matematika tanszéken. 1876 és 1892 között az Akadémia
igazgatója, hatszori újraválasztással. Jelentős szerepe volt az erdészeti oktatás magyar
nyelvűvé tételében és az "Erdészeti Lapok" megalapításában.
Faller Károly (1857-1913): Selmecen végzett, majd a fémkohászattan professzora az
Akadémián 1891-1913 között. A magyarországi fémkohászattani, metallográfiai irodalom
első jelentős szerzője. A pénzverészet magyar nyelvű megteremtője.
Geleji Sándor (1898-1967): Az ME kohógéptani Tanszék vezetője volt. Geleji
professzort kiemelkedő kutatómunkájáért és az Akadémián az 50-es évek elején szerveződő
műszaki tudományok osztálya keretében végzett tudományszervező tevékenységéért 1950ben az Akadémia levelező, 1954-ben rendes tagjává választotta. Az 1950-ben megjelent
Kohógéptan c. tankönyvét 1951-ben a Kossuth-díj arany fokozatával jutalmazták. 1955-ben
másodszor tüntették ki Kossuth-díjjal.
Verő József (1904-1985): 1926-ban okleveles kohómérnökként végzett Sopronban.
1934-ben doktori, 1935-ben egyetemi magántanári képesítést szerzett. 1947-ben az MTA
levelező tagjává, 1949-ben pedig rendes tagjává választotta. 1952-68 között a Metallográfiai
Tanszék vezetője, 1952-74 között a Vasipari Kutató Intézet igazgatója volt. Szakterülete a
metallográfia és anyagvizsgálat volt. Kitüntetései: "Kossuth-díj" ezüst fokozata (1949 és
1958) "Magyar Népköztársasági Érdemrend" V. fokozata, "Munka Érdemrend", "Munka
Érdemrend" arany fokozata és egyéb szakmai kitüntetések.
Horváth Zoltán (1921-2004): Sopronban szerzett kohómérnöki oklevelet, ahonnan a
Fémkohászattani Tanszéket az 1950-es években Miskolcra költöztette, majd a kor
színvonalának megfelelő, és nemzetközi rangú intézménnyé fejlesztette. E tanszéknek 34
éven át volt a vezetője, s nyugdíjazása után Professor Emeritus munkatársa, továbbá 1955 és
1965 között a kar dékáni szerepét is betöltötte.
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Nándori Gyula (1927-2005): az Öntészeti Tanszék alapítója és hosszú időn át volt
vezetője közel fél évszázadon keresztül tevékenykedett a Miskolci Egyetemen az öntészeti
felsőoktatás és kutatás szolgálatában. 1959-ben kezdte el óraadóként az öntészet oktatását
Miskolcon. Kairói vendégprofesszorságot követően 1963-tól főállású egyetemi oktatatóként
az öntő ágazat tananyagának elkészítésével, előadásainak megtartásával és jegyzeteinek
megírásával hozta létre a hazai öntészeti felsőoktatást. Irányítása alatt 1968-1990 között 377
fő öntőágazatos kohómérnök végzett, 16 doktori disszertáció és 6 kandidátusi disszertáció
sikeres megvédéséhez adott témát és tudományos vezetői támogatást.
A Kohómérnöki Kar dékáni tisztségét 1971-1974 között látta el.
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Az Egyetem vezetői
Dr. Patkó Gyula

Dr. Stipta István

A/4. 147.

rektor,

10-10, 565-010

egyetemi tanár,
tanszékvezető

10-93, 565-015

általános rektorhelyettes

20-03, 565-030

jogstipt@uni-miskolc.hu A/4. 141.

tanulmányi rektorhelyettes, 20-02, 368-954

rekhely@uni-miskolc.hu A/4. 109.

patko@uni-miskolc.hu

egyetemi tanár,
intézetigazgató
Dr. Szűcs István

egyetemi tanár

565-032

Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi 10-17, 565-034

rektudrh@uni-miskolc.hu A/4. 110.

rektorhelyettes,
egyetemi tanár
Dr. Mang Béla

stratégiai és fejlesztési

20-55, 565-020

rektorhelyettes,

20-20

rekhiv@uni-miskolc.hu

A/4. 103.

egyetemi docens
Széll Gábor

gazdasági főigazgató

20-17, 369-915

rekgfoig@uni-miskolc.hu A/4. 118.
rekszell@uni-miskolc.hu

Kovács Viktor

egyetemi főtitkár,

20-01, 565-016

rekfotit@uni-miskolc.hu A/4. 143.

egyetemi adjunktus

20-07

rekbea@uni-miskolc.hu

10-13, 565-023

jogerika@uni-miskolc.hu A/4. 153.

Jámborné Dr. Róth Erika
humánpolitikai
igazgató,

rekhpig@uni-miskolc.hu

egyetemi docens
Dr. Bőhm József

dékán,

10-20, 565-051

ejtbohm@uni-miskolc.hu A/4. 140.

dékán,

20-11, 565-090

femtangz@uni-miskolc.hu A/4. 136.

egyetemi tanár

15-41

egyetemi docens
Dr. Gácsi Zoltán

Dr. Döbröczöni Ádám dékán,

20-10

machda@uni-miskolc.hu A/4. 131.

13-50, 565-170

jogdekan@uni-miskolc.hu A/4. 128.

10-05, 565-190

gazddek@uni-miskolc.hu A/4. 117.

egyetemi tanár
Dr. Szabó Miklós

dékán,
egyetemi tanár

Dr. Kocziszky György dékán,
egyetemi tanár
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22-25, 563-211

bolfazek@uni-miskolc.hu B/2. 7.

28-08

komaromy@ctif.hu

egyetemi docens
Dr. Komáromy Sándor dékán,

Dr. Peja Márta

főiskolai tanár

47/513-000

dékán,

26-62

CTFK főépület 41.

efkpejam@uni-miskolc.hu

főiskolai tanár

Dr. Sándor Zoltán

igazgató,

ETI fsz. 2.

27-10, 321-711

főiskolai tanár

sandor.zoltan@chello.hu
zendorci@uni-miskolc.hu

Zenepalota igazgatás

Központi Igazgatás egységei
Rektori Titkárság
Dr. Patkó Gyula

rektor,

10-10, 565-010

egyetemi tanár,

10-93

tanszékvezető

20-00

patko@uni-miskolc.hu

A/4. 147.

Korposné Kelemen Katalin
főtanácsos,

10-93, 565-015

A/4. 146.

ügyvivő szakértő
Erdős Istvánné

igazgatási ügyintéző

10-10, 369-960

rekerdos@uni-miskolc.hu A/4. 145.

Gergely Katalin

ügyvivő szakértő

10-32, 565-014

rekgkata@uni-miskolc.hu A/4. 144.

Magyar Ágnes

előadó

10-32

rekmaggi@uni-miskolc.hu A/4. 144.

20-03, 565-030

jogstipt@uni-miskolc.hu A/4. 141.

Dr. Szabó Sándorné főelőadó

10-11, 369-960

rekszabo@uni-miskolc.hu A/4. 142.

Dr. Szente József

10-11

machszj@uni-miskolc.hu A/4. 103.

Általános Rektorhelyettesi Titkárság
Dr. Stipta István

általános rektorhelyettes

egyetemi tanár,
intézetigazgató

szakreferens,
egyetemi docens
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Tanulmányi Rektorhelyettesi Titkárság
Dr. Szűcs István

tanulmányi rektorhelyettes

20-02, 368-954 rekhely@uni-miskolc.hu

egyetemi tanár

565-032

Hrabovszky Ferencné főelőadó

A/4. 109.

10-01, 368-954 rekval@uni-miskolc.hu

A/4. 108.

10-01

jogcsaki@uni-miskolc.hu

A/4. 108.

10-01

matrpne@uni-miskolc.hu

A/4. 108.

Dr. Csáki Gyula Balázs
szakreferens,
tanársegéd
Dr. Raisz Péterné

szakreferens
egyetemi docens

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Titkárság
Dr. Mang Béla

stratégiai és fejlesztési

20-55, 565-020 rekhiv@uni-miskolc.hu

rektorhelyettes,

20-20

A/4. 103.

egyetemi docens
Beke Judit

előadó

10-09

rekbeke@uni-miskolc.hu

A/4. 103.

igazgatási ügyintéző

20-45

rekzsnea@uni-miskolc.hu

A/4. 103.

főelőadó

20-20, 565-020 rekhiv@uni-miskolc.hu

A/4. 104.

központvezető

10-47, 565-385 rekkolya@uni-miskolc.hu

A/1. 21.

szociális főelőadó

10-46

kassai05@freemail.hu

A/.1 22.

igazgatási ügyintéző

10-40

ridenn@freemail.hu

A/1. 21.

bence34@freemail.hu

A/1. 21.

rekat@uni-miskolc.hu

A/1. 22.

Kerékgyártóné Petró Anita

Lőrincz Mónika

Hallgatói Központ
Kolyankovszky Istvánné

Kassainé Kajuha Edit

Kottmann Adrienn

10-43
Morvainé Ár Klára

előadó

10-40
10-43

Vásárhelyi Éva

előadó

10-46
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Dékáni Hivatal
Dr. Gácsi Zoltán

egyetemi tanár,

20-11

zoltan.gacsi@uni-miskolc.huA/4. 136.

10-24

kekesi@uni-miskolc.hu

11-66

femczel@uni-miskolc.hu

15-53

kohpalot@uni-miskolc.hu

Molnárné Nagy Anna igazgatási ügyintéző

20-72

rekanna@uni-miskolc.hu

Pap Gabriella

igazgatási ügyintéző

20-72

rekkdhpg@uni-miskolc.hu A/1. 223.

Rajhárd Bettina

igazgatási ügyintéző

10-23, 565-091 kohbetti@uni-miskolc.hu

dékán
Dr. Kékesi Tamás

egyetemi tanár,
dékánhelyettes

Dr. Czél György

tanulmányi referens,

A/4.134

egyetemi docens
Dr. Palotás Árpád Bence
gazdasági referens,
egyetemi docens
A/1. 223.

A/4. 135.

Roneczné Ambrus-Tóth Judit
igazgatási ügyintéző

10-24, 565-090 roneczne.judit@uni-miskolc.huA/4 133.

Tanszékek
Anyagtudományi Intézet
Fémtani és Képlékeny-alakítástani Intézeti Tanszék
Dr. Roósz András

egyetemi tanár,

15-43

femroosz@uni-miskolc.hu

B/1. 6.

intézetigazgató,
tanszékvezető
Dr. Barkóczy Péter

egyetemi adjunktus

10-99

fembarki@uni-miskolc.hu

B/1. 10/b.

Bán Róbert

szakmunkás

15-37

banr@freemail.hu

B/1. 8.

Benke Márton

tudományos

22-77

marton_benke@hotmail.comB/1. 7.

segédmunkatárs
Dr. Dernei László

egyetemi adjunktus

15-61,565-094 kohdl@uni-miskolc.hu

B/1. 2.

Farkas János

tudományos

22-77

femjonie@uni-miskolc.hu

B/1. 7.

femtangz@uni-miskolc.hu

B/1. 4.

segédmunkatárs
Dr. Gácsi Zoltán

egyetemi tanár

15-41

Dr. Gulyás József

prof. emeritus

15-61,565-094 kohgj@uni-miskolc.hu

20

B/1. 2.

Tanulmányi tájékoztató

Hoó Csaba

3. A Műszaki Anyagtudományi Kar felépítése, elérhetőségei

tudományos

22-77

hoocs@freemail.hu

B/1.7.

tanszéki mérnök

10-99

femkov@uni-miskolc.hu

B/1. 10/b.

Dr. Mertinger Valéria egyetemi docens

15-45

femvali@uni-miskolc.hu

B/1.108/b.

Nagy Lászlóné

technikus

15-46

femester@uni-miskolc.hu

B/1. 101.

Otrosinka Tibor

mérnöktanár

15-69,565-099 otirt01@gmail.com

B/1. 3.

Póliska Csaba

tudományos

15-04

policsabi@yahoo.com

B/1.108/c.

15-63

rogozsanb@gmail.com

B/1. 12.

15-40

femroosz@uni-miskolc.hu

B/1.112/a.

munkatárs
Kovács Árpád

segédmunkatárs
Rogozsán Bernadett tudományos
segédmunkatárs
Dr. Roósz Andrásné tudományos
főmunkatárs
Tóth János

egy. tanársegéd

15-69,565-099 femtothj@uni-miskolc.hu

B/1. 3.

Veres Judit

igazgatási ügyintéző

15-34, 565-201 femtan@uni-miskolc.hu

B/1. 5.

Veres Zsolt

egyetemi tanársegéd

15-04

B/1 108/c.

Dr. Voith Márton

prof. emeritus

15-69,565-099 kohvm@uni-miskolc.hu

B/1. 3.

Dr. Zupkó István

egyetemi docens

15-61 565-094 minzi@uni-miskolc.hu

B/1. 2.

vezso@ludens.elte.hu

MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport
Dr.Czél Györgyné

tud. főmunkatárs

10-97

fekjd@uni-miskoc.hu

B/1 102/b.

Karacs Gábor

tudományos

15-06

femkg@uni-miskolc.hu

B/1.102/a.

23-20

femkjeno@uni-miskolc.hu B/1. 11/a.

B/1. 101.

segédmunkatárs
Kovács Jenő

tudományos
segédmunkatárs

Márkus Zoltánné

kisegítő

15-46

Nagy Erzsébet

tudományos

15-45

femzsofi@uni-miskolc.hu

B/1.108/b.

segédmunkatárs
Dr. Rontó Viktória

tudományos munkatárs

10-97

femvicki@uni-miskolc.hu

B/1.102/b.

Sólyom Jenő

tudományos

15-42

femsj@uni-miskolc.hu

B/1.109.

munkatárs
Svéda Mária

tudományos
segédmunkatárs

15-06

femmaria@uni-miskolc.hu B/1.102/a.

Tomolya Kinga

tudományos

15-06

tomolyakinga@freemail.hu B/1 102/a.

segédmunkatárs
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tudományos

15-39

femtran@uni-miskolc.hu

B/1. 1.

15-32

kaptay@bznano.hu

E/7. 602

22-21

femheno@uni-miskolc.hu

C/2

főmunkatárs

Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék
Dr. Kaptay György

egyetemi tanár
tanszékvezető

Dr. Hegman Norbert egyetemi docens

15-31

E/7. 603.

Zambóné Benkő Mária
mérnöktanár

15-44

zbenko@bznano.hu

E/7. 604

Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi docens,

15-53, 565-106 abpalota@hungary.com

B/1.404/a.

intézetigazgató, tanszékvezető
Dr. Bíró Attila

prof. emeritus

15-56, 565-108 tuzbiro@uni-miskolc.hu

B/1.407.

Gyulai László

egyetemi tanársegéd

23-43, 565-108 aramgyl@uni-miskolc.hu

B/1. 405.

Hafner Zsoltné

hivatalsegéd

15-23, 565-108 tuzadmin@uni-miskolc.hu B/1.409/a.

Ligeti Sándorné

tanszéki technikus

15-30, 565-108 tuzliget@uni-miskolc.hu

B/1. 402.

15-23
Molnár László Györgyné

Sajti Zoltán

igazgatási ügyintéző

15-23, 565-108 tuzadmin@uni-miskolc.hu B/1. 404.

műszaki

15-23, 565-108 tuzqkac@uni-miskolc.hu

B/1. 412.

egyetemi docens

15-26, 565-108 tuzszemt@uni-miskolc.hu

B/1. 409.

egyetemi tanár

15-24, 565-104 tuzsi@gold.uni-miskolc.hu B/1. 408.

szakalkalmazott
Dr. Szemmelveisz Tamásné

Dr. Szűcs István

Dr. Wopera Lászlóné egyetemi docens

15-25, 565-108 tuzdb@gold.uni-miskolc.hu B/1. 406.
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Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék
Dr. Kapros Tibor

tanszékvezető

23-43, 555-081 kapros.tiborendre@chello.hu B/1.405.

egyetemi docens
Dr. Sándor Péter

egyetemi docens

25/581-095

psandor@rt.dunaferr.hu

B/1. 405.

15-68

mc@metalcontrol.hu

B/1. 401.

Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék
Dr. Kovács Károly

egyetemi docens,
tanszékvezető

Dulichár Péter

ügyvivő szakértő

15-68

mc@metalcontrol.hu

B/1. 401.

Dr. Koncz János

egyetemi docens

15-68

mc@metalcontrol.hu

B/1. 401.

Molnár Ferencné

tanszéki munkatárs

15-68

mc@metalcontrol.hu

B/1. 401.

Szemán László

mérnöktanár

15-68

lszeman@metalcontrol.hu

B/1. 401.

Kémiai Tanszék
Dr. Kovács Károlyné dr.
egyetemi docens,

13-77, 565-112 akmkolin@uni-miskolc.hu

tanszékvezető
Baumli Péter

egyetemi tanársegéd

B oldal A/2. mfsz. 4.

13-48

peter.baumli@freemail.hu

A oldal A/2. mfsz. 8.

Dr. Bánhidi Olivér

egyetemi docens

13-80

banhidio@freemail.hu

B old. A/2. mfsz. 11.

Dr. Bárány Sándor

prof. emeritus

11-41, 565-110 akmbsab@uni-miskolc.hu
B oldal A/2. mfsz. 3.

Császárné Türk Ilona segédlaboráns

11-85

B oldal A/2. mfsz. 6.

Csoma Gábornné

műszaki szakoktató

13-37

A oldal A/2. mfsz. 3.

Dubniczky Tibor

műszerész

13-46

fkmdtibi@uni-miskolc.hu

B oldal A/2. mfsz. 13.

Dr. Emmer János

egyetemi docens

13-45

fkmemmer@uni-miskolc.hu

A oldal A/2. mfsz. 7.

Ferencziné Bonczos Lídia

laboráns

13-33
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13-48

fkmhut@uni-miskolc.hu

mérnök tanár
Kovács K. Sándorné igazgatási ügyintéző

B oldal A/2. mfsz. 8.

13-42

fkmkoker@uni-miskolc.hu

A oldal A/2. mfsz. 1.

Dr. Lakatos János

egyetemi docens

13-73

mtasotak@uni-miskolc.hu

B oldal A/2. mfsz. 7.

Dr. Lengyel Attila

egyetemi docens

13-80

akmla@uni-miskolc.hu

B oldal A/2. mfsz. 8.

Dr. Lengyel Attiláné műszaki szakoktató

15-95

fkmgabi@uni-miskolc.hu

A oldal A/2. mfsz. 5.

Leskó Imréné

hivatalsegéd

13-42

Dr. Lovrity Zita

egyetemi adjunktus

29-18

A oldal A/2. mfsz. 13.
lovrityz@freemail.hu

B oldal A/2. mfsz. 2.

Mészáros Renáta

doktorandusz

13-35

Mogyoródy Ferenc

egyetemi adjunktus

13-40

A oldal A/2. mfsz. 14.
fkmmf@uni-miskolc.hu

A oldal A/2. mfsz. 12.

Dr. Raisz Iván

egyetemi docens

13-38

fkmraisz@uni-miskolc.hu

A oldal A/2. mfsz. 6.

Séra László

üvegtechnikus

13-70

B oldal A/2. mfsz. 14.

Simon Györgyné

technikus

11-85

B oldal A/2. mfsz. 6.

Szabóné Dr. Magyar Anita
tanszéki mérnök

29-18

magyar-anita@freemail.hu

B oldal A/2. mfsz. 2.

Tóthné Dr. Erőss Márta
egyetemi adjunktus

19-11

A oldal A/2. mfsz. 4.

Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék
Dr. Gömze A. László egyetemi docens,

15-66

tanszékvezető

Fax: 565-103

Bánhidi Viktor

egyetemi adjunktus

24-24

Gál Károly

technikus

23-92
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Kocserha István

Simcsák Irén

tanszéki mérnök

előadó

15-60

fempityu@uni-miskolc.hu

C/1. 102.

23-77

femiren@uni-miskolc.hu

C/1. 103.

17-84

ontdul@gold.uni-miskolc.hu

Metallurgiai és Öntészeti Tanszék
Dr. Dúl Jenő

egyetemi docens,
tanszékvezető

Bekker Ágnes

igazgatási ügyintéző

B/1. III/309/a.

15-55, 565-122 metont@gold.uni-miskolc.hu B/1. II/5.
366-912

Bucz Erzsébet

technikus

15-13

fembucz@gold.uni-miskolc.hu

B/1.III/303.
Dr. Dúl Jenő

egyetemi docens

17-84

ontdul@uni-miskolc.hu

Dr. Farkas Ottó

prof. emeritus

23-15

metont@gold.uni-miskolc.huB/1. II/1.

Ferenczi Tibor

tanszéki mérnök

17-82

femft@uni-miskolc.hu

B/1. 309.

B/1. III/301.

19-73
Dr. Grega Oszkár

egyetemi docens

15-80

vasgrega@gold.uni-miskolc.hu

B/1. II/4.
Halász Istvánné

hivatalsegéd

15-55

B/1 II. em.

Harcsik Béla

tanszéki mérnök

15-73

Dr. Károly Gyula

egyetemi tanár

15-81, 566-116 metont@gold.uni-miskolc.hu

metont@uni-miskolc.hu B/1.II/6.

366-912
Dr. Kékesi Tamás

egyetemi tanár

23-79

B/1. II/301.
kekesi@gold.uni-miskolc.hu

B/1.III/302.
Dr. Lukács Sándor

egyetemi tanársegéd

17-07

sandor.lukacs@uni-miskolc.hu
B/1.III/307/A

Molnár Dániel

egyetemi tanársegéd

17-84

ontmdani@gold.uni-miskolc.hu

B/1.III/309.
Svidró Józsefné

technikus

19-92

ontadri@gold.uni-miskolc.hu
C/2. II. labor

Szombatfalvy Anna

doktorandusz

17-36

ontanna@uni-miskolc.hu B/1. 309.

Tisza Kálmán

mechanikus

19-73

totuka@primposta.com

Dr. Tóth Levente

egyetemi docens

17-36

onttothl@gold.uni-miskolc.hu

C/2.II. em.
B/1.III/307/A.
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Dr. Török Tamás
Visegrádi László

3. A Műszaki Anyagtudományi Kar felépítése, elérhetőségei

egyetemi docens
technikus

15-14

fektt@gold.uni-miskolc.hu B/1. III/304.

19-77

C/2. I. em.

Polimermérnöki Tanszék
Dr. habil. Marossy Kálmán
egyetemi docens

15-64,

drmaross@borsodchem.hu C/1. 104.

tanszékvezető

(48)511-524

polkal01@uni-miskolc.hu

Dr. habil. Bárczy Pál egyetemi tanár

15-35, 565-098 polbar@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

11-66

C/1. 104.

Dr. Czél György Ph.D.
egyetemi docens
Gáthiné Solczi Ágnes igazgatási ügyintéző

femczel@uni-miskolc.hu

15-16, 565-102 femagika@uni-miskolc.hu C/1. 104.

főtanácsos

29-03, 365-924

Kárpáti Zoltán

tanszéki mérnök

15-64

polkzoli@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Kollár Mariann

egyetemi tanársegéd

15-36

femmaja@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Kovács Tamásné

laboráns

20-74

C/2. I. em

Kuzsella László

egyetemi tanársegéd

20-74

femkuzsy@uni-miskolc.hu C/2. I. em.

Márkus Zoltán

szakmunkás

15-37

Zsoldos Gabriella

tudományos

20-74

segédmunkatárs

26

B/1. 7.
femzsgab@uni-miskolc.hu C/2. I. em.
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4. A Műszaki Anyagtudományi Kar oktatási struktúrája

Minden hallgató a BSc szint 4. félévének végén, szabadon választ a fenti két
szakiránycsoport közül (hallgató létszám megkötés nélkül). Ezután minden hallgató a
saját maga által választott szakirány-csoporton belül szabadon választ két-két
szakirányt, mindössze annyi megkötéssel, hogy a Hőenergia-gazdálkodási és az
Nanotechnológiai szakirányok együtt nem választhatóak.
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Minden hallgató szabadon választ a fenti szakirányokból egyet és a kiegészítő
szakirányokból szintén egyet.
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5. Tantervek és szakirányok
5.1. Anyagmérnök képzés alapszakon (BSc) nappali munkarendben
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2005/2006 tanévtől 7 féléves anyagmérnök alapképzést
indított el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjüktől függetlenül törzsanyagot és
szakirányos ismereteket sajátítanak el. A képzéshez kapcsolódó tárgyakat azok
követelményével és kreditértékével táblázatos formában ismertetjük. A tárgyjegyző oszlopban
a tantárgy felelősének neve olvasható.

5.1.1 Anyagmérnök alapszak törzsanyag
Az alább megjelenő táblázatok jelmagyarázata: K = kreditpont, E = előadási óraszám/hét, GY = gyakorlati
óraszám/hét, SZ = számonkérés módja, K = kollokvium, B = beszámoló, GY = gyakorlati jegy, A = aláírás, Fv =
félév.A tárgyak Neptun kódjait csak azon tárgyaknál jelezzük, amelyek a korábbi években már elindultak, vagy
az adott félévben elindulnak. A még nem indított tárgyakat + jellel jelöljük.

1. félév
NEPTUN kód
GEMAN010B
GEFIT052B
MAKKEM209B
MAKPOL201B
GEAGT102B
MAKAKD201B
GTGKG102AK
AJPJT04K01N
METS001AK1

Tárgy
Matematika I.
Fizika I
Általános és szervetlen
kémia
Anyagszerkezettan I.
Ábrázoló geometria
Informatika
Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott I.
Szabadon választott II.

Összesen

K
5
2

E
2
2

GY
2
0

SZ
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Dobróka Mihályné

7

3

2

K

Dr. Kovács Károlyné dr.

4
2
2
2
2
0
0
2
2
30

3
1
0
2
2
0
1
2
2
20

1
1
3
0
0
2
2
0
0
13

K
GY
GY
K
K
A
GY
B
B

Dr. Bárczy Pál
Nándoriné Tóth Mária
Veres Zsolt
Prill Róbert
Dr. Pusztahelyi Réka
Dr. Főnyedi Gábor
Dr. Bártfai István

E
2
2
2
3
1
2
2
2
1
0
1
18

GY
2
2
2
1
2
1
1
0
1
2
2
16

SZ
K
K
K
K
GY
K
K
B
GY
A
GY

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Emmer János
Dr. Lovrity Zita
Dr. Roósz András
Dr. Dobróka Mihályné
Dr. Kerekes István
Szemán László
Dr. Dálnoki Antal
Dr. Siposs István
Dr. Főnyedi Gábor
Dr. Bártfai István

2. félév
NEPTUN kód
GEMAN059B
MAKKEM206B
MAKKEM216B
MAKFKT208B
GEFIT053B
GEMET261NB
MAKMKT202B
GEVEE045B
GEGET284B
METS001AK1
Összesen

Tárgy
Matematika II.
Fizikai Kémia I
Szerves kémia
Anyagszerkezettan II.
Fizika II
Mechanika
Méréstechnika
Elektrotechnika
Géprajz
Testnevelés
Idegen nyelv

K
5
5
5
4
4
3
2
1
1
0
0
30
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3. félév
NEPTUN kód
GEMAN019B
MAKKEM207B
MAKFKT217B
MAKETT202B
MAKFKT209B
MAKKSZ204B
MAKPOL209B
GEGET285B
METS001AK1

Tárgy
Matematika III.
Fizikai Kémia II
Műszaki alapismeretek
Tüzeléstan
Fémtan I.
Kerámiatan
Polimertan
Gépszerkezettan
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott III.

Összesen

K
4
5
3
4
3
3
3
2
0
0
3
30

E
1
2
2
3
3
3
3
2
0
1
2
22

GY
2
2
0
1
1
1
1
0
2
2
1
13

SZ
K
K
B
K
K
K
K
B
A
GY
B

Tárgyjegyző
Dr. Rontó Miklós
Dr. Emmer János
Tóth János
Dr. Palotás Árpád
Dr. Mertinger Valéria
Dr. Gömze A. László
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Siposs István
Dr. Főnyedi Gábor
Dr. Bártfai István

4. félév
NEPTUN kód
MAKFKT22B
MAKKEM211B
MAKMÖT226B
MAKMÖT225B
MAKFKT223B
MAKFKT218B
MAKETT205B

Tárgy
Alkalmazott fizika
Analitikai kémia
Fémelőállítás
Öntészet
Hőkezelés
Képlékenyalakítás

K
4
5
2
2
2
2

E
1
2
2
2
2
2

GY
2
2
0
0
0
0

SZ
GY
K
K
K
K
K

Hőenergiagazdálkodás

2

2

0

K

MAKPOL210B
MAKKSZ207B
MAKKEM203B
MAKKEM217B

Polimertechnológia
Szilikáttechnológiák I.
Vegyipari technológia
Nanotechnológiai
szakirány alapozó
Felületkezelés
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott IV.

2
2
2

2
2
2

0
0
0

K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Hegman Norbert
Dr. Lakatos János
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Tóth Levente
Dr. Tranta Ferenc
Tóth János
Dr. Szemmelveisz
Tamásné
Dr. Marossy Kálmán
Bánhidi Viktor
Mogyoródy Ferenc

2

2

0

K

Dr. Kaptay György

2
0
0
2
31

2
0
1
2
26

1
2
2
0
9

K
A
GY
B

Dr. Török Tamás
Dr. Főnyedi Gábor
Dr. Bártfai István

GY
1
1
1
1
0
1
2
0
7

SZ
GY
K
GY
K
K
B
GY
B

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Bárczy Pál
Dr. Sulyok András
Tóthné dr. Erőss Márta
Dr. Kovács Károly
Dr. Szűcs István
Dr. Bártfai István

MAKMÖT221B
METS001AK1

Összesen
Szakirányválasztás
*6-ból 5 választandó, szakirányfüggően

5. félév
NEPTUN kód
MAKKEM201B
MAKPOL202B
GEVAU201B
MAKKEM215B
MAKMKT203B
MAKETT208B

Összesen

Tárgy
Korrózió
Anyagvizsgálat
Műszerezés, automatika
Környezetvédelem
Minőségügy
Energetikai berendezések
Idegen nyelv
Szabadon választott V.

K
2
3
3
3
3
2
0
2
16

30

E
1
2
2
2
3
1
1
2
14
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6. félév
NEPTUN kód
MAKFKT203B

Tárgy
Szerkezetvizsgálat

GEMTT201B
MAKETT213B

Anyagkárosodás
Energiagazdálkodás
Menedzsment

Összesen

K
3
3

E
2
2

GY
1
1

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Lukács János
Dr. Woperáné dr. Serédi
Ágnes
Dr. Kiss Imre

2

2

0

B

2
10

2
8

0
2

K

K

E

GY

SZ

2

2

0

B

Dr. Grega Oszkár

2
15
19

2
0
4

0
12
12

B
V

Dr. Grega Oszkár

7. félév
NEPTUN kód
MAKMÖT205B
MAKAKD202B

Tárgy
Gazdasági
versenyelemzés
Biztonságtechnika
Szakdolgozat

Összesen

Tárgyjegyző

5.1.2 Az anyagmérnök (BSC) szak szakirányai nappali munkarendben
Minden hallgató a BSc szint 4. félévének végén, szabadon választ az alábbi két szakiránycsoport közül (hallgató létszám megkötés nélkül). Ezután minden hallgató a saját maga által
választott szakirány-csoporton belül szabadon választ két-két szakirányt, mindössze annyi
megkötéssel, hogy a Hőenergia-gazdálkodási és az Nanotechnológiai szakirányok együtt nem
választhatóak. A szakirányok két csoportra bonthatók:
1. Fémes anyagok szakirány-csoportja:
 Fémelőállítási, vezetője:
 Hőkezelési, vezetője:
 Képlékenyalakítási, vezetője:
 Öntészeti, vezetője:
 Hőenergia-gazdálkodási, vezetője:
 Nanotechnológiai, vezetője:

Dr. Kékesi Tamás
Dr. Roósz András
Dr. Zupkó István
Dr. Dúl Jenő
Dr. Szűcs István
Dr. Kaptay György

2. Nemfémes anyagok szakirány-csoportja:
 Polimer-technológiai, vezetője:
Dr. Marossy Kálmán
 Szilikát-technológiai, vezetője:
Dr. Gömze A. László
 Vegyipari technológiai, vezetője: Dr. Lakatos János
 Hőenergia-gazdálkodási, vezetője: Dr. Szűcs István
 Nanotechnológiai, vezetője:
Dr. Kaptay György
Egy adott szakirány csak akkor indul el, ha minimum 5, maximum 15 hallgató választja az
adott évben. Egyébként a szakirány- és ágazatválasztási szabályzat algoritmusa lép érvénybe,
amelynek lényege a hallgatók sorrendbe állítása addigi tanulmányi eredményeik alapján azzal
a céllal, hogy minden induló szakirány az 5-15 sávba kerüljön, ha ez spontán nem sikerülne.
A hallgató szabadon eldöntheti, hogy a két szakirány közül melyikből írja a szakdolgozatát.
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A szakirány választásának tantárgyi előfeltételeit a Műszaki Anyagtudományi Kar az
Anyagmérnök BSc képzés esetén az alábbiak szerint határozza meg:
 fizikai kémia II.
 anyagszerkezettan II.
 szerves kémia
 géprajz
 mechanika tantárgyak sikeres teljesítése.
A képzéshez a Miskolci Egyetem hallgatói követelményrendszerének 19.§. 3. pontja szerint
kritérium tárgyak hallgatása kötelező. Ezek a 0 kredit értékű tantárgyak a testnevelés és az
idegen nyelv. A Műszaki Anyagtudományi Kar idegen nyelvi képzés és a nyelvvizsga
megszerzéséhez 6 féléven keresztül kötelezően választandó idegen nyelvoktatást biztosít a
nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatóknak. A testnevelés tárgy követelményeinek sikeres
teljesítése BSc kézés esetén 4 féléven át kötelező.
Az idegen nyelv tárgy hallgatása alól felmentést az kaphat, aki középfokú C típusú állami
nyelvvizsgával rendelkezik, vagy az aktuális félévben részvételi díjat igazoló csekkszelvény
fénymásolatának bemutatásával igazolja azt, hogy egy nyelviskolában idegen nyelvi
képzésben legalább 50 órás tanfolyamon vesz részt.
A képzést alkotó tantárgyak részletes tantárgyleírásai a kari honlapon olvashatóak
(www.mak.uni-miskolc.hu).
Nanotechnológiai szakirány
Fv
NEPTUN kód
Kialakítás alatt

Tárgy

K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

Hőenergiagazdálkodási szakirány
Fv
5

6

7

NEPTUN kód
MAKETT203B
MAKETT206B
MAKETT209B
MAKETT207B
MAKETT210B
MAKETT211B
MAKETT201B
MAKETT214B
MAKETT204B
+

Tárgy
Égéselmélet
Energiahordozók
Tűzálló anyagok
Energiaracionalizálás
Kemencék üzemtana
Kazánok
Hőtan
Energiagazdálkodás II.
Hevítő berendezések
Villamos melegítés

Összesen

K
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

GY
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

22

20

2

SZ
K
K
K
K
K
K
K
K
K
0

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Árpád
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Gyulai László
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szűcs István
Dr. Szűcs István
Dr. Kapros Tibor
Dr. Woperáné dr. Serédi Ágnes
Dr. Palotás Árpád
Dr. Rónaföldi Arnold

Tárgyjegyző

Polimertechnológiai szakirány
Fv

NEPTUN-kód
MAKPOL211B

5

6
7

MAKPOL215B
MAKPOL205B
MAKPOL213B
MAKPOL207B
MAKPOL218B

Tárgy
Ipari polimerizációs
technológiák
Faanyagok
alkalmazástechnikája
Műanyagfeldolgozás
Műanyag alkalmazástechnika
Polimerkompozitok
Elasztomerek

Összesen

32

K

E

GY

SZ

4

2

2

K

Dr. Marossy Kálmán

2

2

0

K

Dr. Szabó Imre

6
4
2
3

3
2
1
2

3
2
1
2

K
K
GY
K

21

12

10

Dr. Czél György
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Belina Károly
Kollár Mariann
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Hőkezelési szakirány
Fv
5
6

7

NEPTUN kód
+
MAKFKT206B
MAKFKT205B
MAKFKT216B
MAKFKT207B
MAKETT204B
+
MAKFKT212B

Tárgy
Átalakulás elmélete
Fémtan II
Fémötvözetek hőkezelése
Vasötvözetek hőkezelése
Fémes szerkezeti anyagok
Hevítő berendezések
Villamos melegítés
Metallográfia

Összesen

K
3
4
3
4
3
2
2
2

E
3
2
2
2
2
2
2
0

GY
0
2
1
2
1
0
0
2

23

15

8

SZ
K
K
K
K
B
K
0
Gy

Tárgyjegyző
Dr. Roósz András
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Tranta Ferenc
Dr. Mertinger Valéria
Dr. Palotás Árpád
Dr. Rónaföldi Arnold
Dr. Roósz Andrásné

SZ
K
K
B
K
K
B
K
K
0
K

Tárgyjegyző
Dr. Zupkó István
Dr. Szabó László
Dr. Dernei László
Dr. Dernei László
Dr. Zupkó István
Otrosinka Tibor
Tóth János
Dr. Palotás Árpád
Dr. Rónaföldi Arnold
Dr. Zupkó István

Képlékenyalakítási szakirány
Fv
5

6

7

NEPTUN kód
MAKFTK210B
MAKFKT214B
MAKFKT201B
MAKFKT202B
MAKFKT219B
MAKFTT220B
MAKFKT215B
MAKETT204B
+
MAKFKT220B

Tárgy
Képlékenyalakítás elm. alapjai
Alakítógépek üzemtana
Hengerlés I.
Hengerlés II
Képlékeny hidegalakítás
VEM képl. alkalm.
Kovácsolás
Hevítő berendezések
Villamos melegítés
Alakítástechnológiai mérések

Összesen

K
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

GY
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1

22

19

3

Szilikáttechnológiai szakirány
Fv
5

6

NEPTUN kód
MAKKSZ206B
GEALT201B
MAKKSZ203B
MAKETT210B
MAKKSZ201B

7

MAKKSZ202B
MAKKSZ220B

Tárgy
Portechnológiák
Anyagmozgatás és gépei
Finomkerámiai technológiák
Kemencék üzemtana
Tégla- és cserépipari
technológiák
Szilikáttechnológiák II
Üvegipari technológiák

Összesen

33

K
4
2
4
3

E
2
1
2
2

GY
2
1
2
1

SZ
GY
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Gömze A. László
Dr. Németh János
Kocserha István
Dr. Szűcs István

3

1

2

GY

Bánhidi Viktor

3
2

1
2

2
1

K
K

Bánhidi Viktor
Erdélyi János

21

11

11
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Fémelőállítási szakirány
Fv
5

6

NEPTUN kód
MAKMÖT213B
MAKMÖT215B
MAKMÖT206B
MAKMÖT217B
MAKMÖT222B
+
MAKMÖT214B

7

MAKMÖT218B

Tárgy
Vas- és acélmetallurgia
Könnyűfémmetallurgia
Primér acélgyártás
Színesfémmetallurgia
Fémporok és bevonatok
Technológiai tervezés
Üstmetallurgia, folyamatos
öntés
Nemes- és ritkafémek
metallurgiája

Összesen

K
3
3
2
3
3
2

E GY
2
1
2
1
2
0
2
1
2
1
0
2

SZ
K
K
0
K
GY
GY

Tárgyjegyző
Dr. Károly Gyula
Dr. Török Tamás
Dr. Grega Oszkár
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Török Tamás
Dr. Károly Gyula

4

2

2

K

Dr. Károly Gyula

2

2

0

K

Dr. Kékesi Tamás

22

14

8

Öntészeti szakirány
Fv
5

NEPTUN kód
MAKMÖT228B
MAMÖT229B
+

6

+
MAKMÖT219B
MAKMÖT201B

7

MAKMÖT220B
MAKMÖT209B

Tárgy
Öntészeti folyamatok
Forma- és magkészítés
Öntvények
gyártástechnológiája
Nyomásos és kokillaöntés
Öntészeti gyakorlat I
Öntészeti technológiák
számítógépes szimulációja
Öntödei gépek üzemtana
Öntészeti gyakorlat II.

Összesen

K
3
3

E
2
2

GY
1
1

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Dúl Jenő
Dr. Tóth Levente

3

3

0

K

Dr. Jónás Pál

3
2

3
0

0
2

K
GY

Dr. Dúl Jenő
Molnár Dániel

2

0

2

GY

Molnár Dániel

3
3

3
0

0
3

K
GY

Dr. Tóth Levente
Dr. Lukács Sándor
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13

9

Vegyipari technológia szakirány
Fv

NEPTUN kód
GEVGT202B

5

MAKKEM210B
MAKKEM212B
+

6

+
MAKKEM250B
+

7

MAKKEM205B
MAKFKT213B

Tárgy
Vegyipari műveletek
Szervetlen kémiai
technológiák
Szerveskémiai technológiák
Vegyipari rendszerek
Vegyipari rendszerek
tervezése
Vegyipari rendszerek
folyamatirányítása
Vegyipari rendszerek
biztonságtechn.
Szerves kémiai analízis
Petrolkémiai technológiák

Összesen

34

K
0

E
2

GY
2

SZ
0

3
3
2

2
2
2

1
1
0

K
K
K

2

2

0

B

3

1

2

GY

2

2

0

B

1
2

1
2

1
0

18

16

7

GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Ortutay Miklós
Dr. Lengyel Attila
Dr. Ábrahám József
Dr. Joó Gyula
Dr. Joó Gyula
Dr. Jónap Károly
Dr. Siménfalvi Zoltán
Dr. Emmer János
Dr. Gál Tivadar
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5.2. Anyagmérnök képzés alapszakon (BSc) levelező munkarendben
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2007/2008 tanévtől 7 féléves anyagmérnök levelező
képzést indít el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjüktől függetlenül törzsanyagot és
szakirányos ismereteket sajátítanak el. A képzéshez kapcsolódó tárgyakat azok követelményével és kreditértékével táblázatos formában ismertetjük. A tárgyjegyző oszlopban a
tantárgy felelősének neve olvasható. A levelező munkarend szerinti oktatás, órarend szerint a
hetek pénteki és szombati napjaira esnek. A táblázatokban a levelező képzés esetén a
tantárgyak óraszáma nem heti, hanem félévi bontásban van megadva.

5.2.1 Az anyagmérnök alapszak (BSc) törzsanyaga levelező munkarendben
Az alább megjelenő táblázatok jelmagyarázata: K = kreditpont, E = előadási óraszám, GY = gyakorlati
óraszám, SZ = számonkérés módja, K = kollokvium, B = beszámoló, GY = gyakorlati jegy, A = aláírás, Fv =
félév. A tárgyak NEPTUN kódjait csak azon tárgyaknál jelezzük, amelyek a korábbi években már elindultak,
vagy az adott félévben elindulnak. A még nem indított tárgyakat + jellel jelöljük.

1. félév
NEPTUN kód
GEMAN010L
GEFIT052L
MAKKEM913BL
GEAGT102L
MAKFKT201BL
GTGKG102AKL
AJPJT06K2BL
MAKPOL904BL

Tárgy
Matematika I.
Fizika I
Általános és szervetlen
kémia
Ábrázoló geometria
Informatika
Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek
Anyagszerkezettan I.
Szabadon választott I.
Szabadon választott II.
Összesen

K
5
2

E
12
12

GY
12
0

SZ
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Dobróka Mihályné

7

10

5

K

Dr. Kovács Károlyné

2
2
2
2
4
2
2
30

6
0
10
5
15
10
10
90

6
7
0
0
5
0
0
35

GY
GY
K
B
K

Nándoriné Tóth Mária
Veres Zsolt
Dr. Karajz Sándor
Dr. Bíró György
Dr. Bárczy Pál

E
12
12
6
10
0
5
12
10
10
77

GY
12
5
5
5
7
5
5
0
4
48

SZ
K
K
GY
K
GY
GY
K
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Lovrity Zita
Dr. Dobróka Mihályné
Dr. Kerekes István
Szemán László
Dr. Siposs István
Mogyoródi Ferenc
Rónaföldi Arnold
Dr. Palotás Árpád

2. félév
NEPTUN kód
GEMAN059L
+
+
GEMET261LB
+
+
+
GEVEE045BL
+

Tárgy
Matematika II.
Szerves kémia
Fizika II
Mechanika
Méréstechnika
Géprajz
Fizikai kémia I.
Elektrotechnika
Tüzeléstan
Összesen

K
5
5
4
3
2
1
5
1
4
30
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3. félév
NEPTUN kód
GEMAN060BL
MAKFKT917BL
+
+
GEGET286BL
+
MAKFKT908BL
MAKPOL909BL
+

Tárgy
Matematika III.
Műszaki alapismeretek
Fizikai Kémia II.
Kerámiatan
Gépszerkezettan
Anyagtechnológia alapjai
Anyagszerkezettan II.
Polimertan
Fémtan
Szabadon választott
Összesen

K
4
3
5
3
2
2
3
3
3
2
30

E
0
12
14
10
10
5
14
10
10
10
95

GY
12
0
0
5
0
0
4
5
4
0
30

SZ
GY
B
K
K
B
B
B
K
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Béla
Tóth János
Mogyoródi Ferenc
Dr. Gömze A.László
Dr. Siposs István
Dr. Károly Gyula
Dr. Roósz András
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Mertinger Valéria

Tárgy
Fémelőállítás
Analitikai kémia
Fémek képlékenyalakítása
Metallurgia és öntészet
alapjai
Polimertechnológia
alapjai
Kerámia és
Szilikáttechnológia alapjai
Hőkezelés és
képlékenyalakítás alapjai
Menedzsment
Szabadon választott
Összesen

K
2
4
4

E
2
12
2

GY
10
12
0

SZ
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Lakatos János
Tóth János

2

2

10

GY

Dr. Tóth Levente

6

10

5

K

Dr. Marossy Kálmán

6

12

10

K

Bánhidi Viktor

2

10

8

B

Dr. Tranta Ferenc

2
2
30

10
10
70

0
0
55

B
B

Dr. Kiss Imre

4. félév
NEPTUN kód
+
+
+
MAKMÖT901L
+
+
+
GTVVE600BL

5. félév
NEPTUN kód

Tárgy
Szakirányos tárgyak

K
16

E
40

GY
30

SZ

Tárgyjegyző

+

Energiagazdálkodás

2

8

0

B

+
+
+
+

Környezetvédelem
Minőségügy
Energetikai berendezések
Anyagvizsgálat
Összesen

3
3
2
4
30

8
14
0
10
80

0
0
5
10
45

B
B
GY
K

Dr. Woperáné dr.
Serédi Ágnes
Tóthné dr. Erőss Márta
Dr. Kovács Károly
Dr. Szűcs István
Dr. Bárczy Pál

E
40
10
0
5
4
6
65

GY
40
0
10
6
4

SZ

Tárgyjegyző

B
GY
K
B
B

Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Lukács János
Dr. Grega Oszkár

6. félév
NEPTUN kód
+
+
+
+
+

Tárgy
Szakirányos tárgyak
Korrózió
Szerkezetvizsgálat
Anyagkárosodás
Gazdasági versenyelemzés
Szabadon választott
Összesen

K
18
2
3
3
2
2
30

36

60
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7. félév
NEPTUN kód
+
+
+
+
+

Tárgy
Szakirányos tárgy
Műszererezés,
automatizálás
Felületkezelés
Szakdolgozat
Összesen

K
8

E
30

GY
30

SZ

Tárgyjegyző

4
3
15
30

6
6
40
82

6
7
0
43

K
GY

Dr. Sulyok András
Dr. Török Tamás
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5.2.2 Az anyagmérnök alapszak (BSc) szakirányai levelező munkarendben
A levelező munkarendben tanuló hallgatók a nappali munkarendben tanulókkal azonos
szabályok szerint választhatnak szakirányt. A szakirányok listája is megegyezik a levelező és
a nappali munkarendben.

5.2.3 Az anyagmérnök alapszak (BSc) képzés alaptantárgyainak egymásra
épülése nappali és levelező munkarendben
Törzsanyag
Fv

1

Tárgy
Matematika I.

Előfeltételek

Fizika I
Általános és szervetlen
kémia
Anyagszerkezettan I.
Ábrázoló geometria
Informatika
Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek
Matematika II.

Matematika I

Fizikai Kémia I

Matematika I.

Fizika I

Általános és szervetlen
kémia

Anyagszerkezettan II.

Általános és szervetlen
kémia
Anyagszerkezet. I.

Fizika I

Matematika I

Kísérleti fizika/Fizika II

Matematika I

Fizika I

Mechanika

Matematika I

Fizika I

Méréstechnika

Informatika

Fizika I

Elektrotechnika

Matematika III.

Fizika I
Ábrázoló geometria
aláírás
Matematika II

Fizikai Kémia II

Fizikai Kémia I

Matematika II.

Méréstechnika

Műszaki alapismeretek

Mechanika

Géprajz

Tüzeléstan

Fizikai Kémia I

Fémtan I.

Anyagszerkezettan II.

Méréstechika
Általános és szervetlen
kémia
Fizika Kémia I

Kísérleti fizika/Fizika II

Kerámiatan

Anyagszerkezettan II.

Mechanika

Matek II

Polimertan

Szerves kémia

Gépszerkezettan

Géprajz aláírás

Szerves kémia
2

Géprajz

3
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Törzsanyag
Fv

Tárgy
Alkalmazott fizika

Fémelőállítás

Kísérleti fizika/Fizika II
Általános és szervetlen
kémia
Fizikai Kémia II

Öntészet

Fizikai Kémia II

Hőkezelés

Gépszerkezettan

Fémtan I.

Képlékenyalakítás

Gépszerkezettan

Fémtan I.

Hőenergiagazdálkodás

Fizikai Kémia II

Általános és szervetlen kémia

Polimertechnológia

Polimertan

Szilikáttechnológia I

Kerámiatan

Analitikai kémia

4

Előfeltételek

Vegyipari technológia

5

6

7

Szerves kémia

Szerves kémia

Nanotechn. szakirány alap

Matematika I-II

Felületkezelés

Gépszerkezettan

Korrózió

Fizikai kémia II.

Anyagvizsgálat

Anyagszerkezet II

Műszerezés, automat.

Anyagtechnika alapjai

Minőségügy

Elektrotechnika
Általános és szervetlen
kémia
Iparjogvédelem

Energetikai berend.

Műszaki alapismeretek

Tüzeléstan/Égéselmélet

Szerkezetvizsgálat

Anyagszerkezet II.

Kísérleti Fizika/Fizika II

Anyagkárosodás

Anyagvizsgálat

Energiagazdálkodás

Fizikai kémia II.

Menedzsment

Közgazdaságtan alapjai

Gazd. verseny. elemzés

Menedzsment

Biztonságtechnika

Anyagtechnika alapjai

Környezetvédelem

Fizikai kémia II.

Fémtan I.

Matematika III

Energetikai berendezések

Szakdolgozat
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5.2.4 Az anyagmérnök alapszak (BSc) képzés szakirányos tárgyainak egymásra
épülése nappali és levelező munkarendben
Hőenergiagazdálkodási szakirány
Fv
5

6

7

Tárgy

Előfeltételek

Égéselmélet

Fizikai Kémia II

Matematika III.

Energiahordozók

Analitikai kémia

Égéselmélet

Tűzálló anyagok

Kerámiatan

Tüzeléstan/Égéselmélet

Energiaracionalizálás

Matematika III.

Tüzeléstan

Kemencék üzemtana

Tüzeléstan/Égéselmélet

Kazánok

Tüzeléstan/Égéselmélet

Energiahordozók

Hőtan

Matematika III.

Tüzeléstan

Energiagazdálkodás II

Energiagazdálkodás I.

Energiahordozók

Hevítő berendezések

Égéselmélet/Tűztan

Általános és
szervetlen kémia

Villamos melegítés

Polimertechnológiai szakirány
Fv
5

6
7

Tárgy
Ipari polimerizációs
technológiák
Faanyagok
alkalmazástechnikája
Műanyagfeldolgozás

Előfeltételek
Polimertan
Matematika III.

Géprajz

Szerk.anyag

Fiz kém II

Matematika III

Géprajz

Műanyag alkalmazástechnika Műanyagfeldolgozás

Polimertan

Anyagszerkezettan II

Polimerkompozitok

Műanyagfeldolgozás

Anyagszerkezettan II

Elasztomerek

Polimertan

Hőkezelő szakirány
Fv
5

6

7

Tárgy

Előfeltételek

Átalakulás elmélete

Fémtan I.

Matematika III.

Fémtan II.

Fémtan I.

Fémötvözetek hőkezelése

Fémtan II.

Vasötvözetek hőkezelése

Fémtan II.

Fémes szerkezeti anyagok

Fémtan II.

Hevítő berendezések

Égéselmélet/Tüzeléstan

Villamos melegítés

Elektrotechnika

Metallográfia

Matematika III.

Hőkezelés fémtani
alapjai
Hőkezelés fémtani
alapjai
Matematika III.

Fémtan I.
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Képlékenyalakító szakirány
Fv

Tárgy

Előfeltételek

Képlékenyalakítás elmélete Matematika III.
5

6

7

Mechanika

Alakítógépek üzemtana

Műszaki alapismeretek

Hengerlés I.

Fémtan I.

Hengerlés II.

Hengerlés I.

Képlékeny hidegalakítás

Alakítógépek üzemtana

Fémtan I.

VEM képl. alkalm.

Képlékenyalakítás alapjai

Fémtan I.

Kovácsolás

Képlékenyalakítás alapjai

Fémtan I.

Hevítő berendezések

Égéselmélet/Tüzeléstan

Villamos melegítés
Alakítástechnológiai
mérések

Elektrotechnika
Méréstechnika

Hengerlés II.

Szilikáttechnológiai szakirány
Fv
5

6

7

Tárgy

Előfeltételek

Portechnológiák

Kerámiatan

Anyagmozgatás és gépei
Finomkerámiai
technológiák
Kemencék üzemtana
Tégla- és cserépipari
technológiák

Matematika III.

Matematika III.

Kerámiatan
Tüzeléstan
Kerámiatan

Szilikátipari technológiák

Kerámiatan

Üvegipari technológiák

Matematika III.

Általános Szerves Kémia
Általános. Szerves
Kémia
Gépszerkezettan

Fémelőállítási szakirány
Fv
5

6

7

Tárgy

Előfeltételek

Vas- és acélmetallurgia

Fizika Kémia II.

Könnyűfémmetallurgia

Fizika Kémia II.

Primér acélgyártás

Vas- és acélmetallurgia

Fémporok és bevonatok

Matematika III.

Színesfémmetallurgia

Könnyűfém-metallurgia

Technológiai tervezés
Üstmetallurgia, folyamatos
öntés
Nemes- és ritkafémek
metallurgiája

Gépszerkezettan

Matematika III.

Primér acélgyártás I
Színesfém-metallurgia
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Öntészeti szakirány
Fv
5

6

7

Tárgy

Előfeltételek

Öntészeti folyamatok

Fémtan I.

Forma- és magkészítés
Öntvények
gyártástechnológiája
Nyomásos és kokillaöntés

Matematika III.

Matematika III.

Portechnológia
Fémtan I.

Öntészeti gyakorlat I
Öntészeti technológiák
számítógépes szimulációja
Öntödei gépek üzemtana

Gépszerkezettan

Fizika Kémia II

Gépszerkezettan

Öntészeti gyakorlat II.

Öntészeti gyakorlat I.

Matematika III.
Tüzeléstan/Égéselmélet

Vegyipari technológia szakirány
Fv
5

6

7

Tárgy

Előfeltételek

Vegyipari műveletek

Matematika. III.

Szervetlen kémiai technológiák

Matematika III.

Szerveskémiai technológiák

Szerves Kémia

Vegyipari rendszerek

Matematika III.

Vegyipari rendszerek tervezése
Vegyipari rendszerek
folyamatirányítása
Vegyipari rendszerek
biztonságtechnika
Szerves kémiai analízis

Matematika III.

Petrolkémiai technológiák

Vegyipari műveletek
Gépelemek

Műszer automatika
Elektrotecnika

Vegyipari műveletek

Szerves Kémia
Szerveskémia.
technológiák.

Analitikai Kémia
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5.2.5 Kötelezően, illetve szabadon választható tárgyak
Kötelezően választandó tárgyak
Kód
BTTFT202N
BTPOL200MF
AJJOE102L
GEVAU266N
BTPOL052N
AJPJT05KO5N

Tárgy
Filozófia
Politikai elmélet
Etika
Könyvtári informatika
Politológia
Iparjogvédelem

K
2
2
2
1
2
2

E
2
2
2
0
2
2

GY
0
0
0
2
0
0

SZ
K
K
K
B
K
B

K
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

GY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SZ
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Szabadon választható tárgyak
Kód
GAHT201B
MAKAKT247N
MAKAKT245N
AJPJT08KON
AKAKT208N
MAKMKT201B
MAKANF220N
MAKFTT222L
MAKFTT219L
MAKMVT217N
MAKFKT231N
MAKFTT223L
MAKAFT237N
MAKMVT216N
MAKETT234N
MAKAFT236N
MAKMVT218N
MAKFKT230N
MAKFKT235N
MAKFKT238N
MAKAKT221N
MAKETT235N
MAKNAT213N
MAKNAT211N
MAKNAT209N
MAKMVT219N
MAKAKT219N
MAKFKT236N
MAKFKT233N
MAKAKT220N
MAKMFT213N
MAKNAT210N

Tárgy
Műszaki termodinamika
Reakciókinetika
Szerves kémia analízis
Veszélyes anyagok
Vegyipari rendszer modellezése
Hulladékgazdálkodás
Integrált MIR-KIR rendszerek
Kompaundálási eljárások
Kemometria és kisérlettervezés
A fémalakítás paramétereinek struktúrái
A képlékenyalakítás termodinamikája
A vasmetallurgia új eljárásai
Alkalmazott reakciókinetika
Alumíniumötvözetek képlékenyalakítása
Átalakulások szilárd fázisban
Az acélipar szerepe a gazdaságban
Égő- és lángvizsgálatok
Fémek és ötvözetek kristályosodása
Ferroötvözetek metallurgiája
Folyadékkromatográfia (HPCL) és alkalmazása a környezetvédelmi
méréseknél
Gázkromatográfia és alkalmazása a környezetvédelmi méréseknél
Határfelületek fizikai kémiája
Karbonstruktúrák
Kemencék optimalizálása
Kerámiák alakadása
Kerámiák mechanikája I.
Kerámiák mechanikája II.
Kohászati technológia menedzsment
Kolloidok elektrokémiája
Korrózió
Környezeti állapot értékelés és modellezés
Környezeti kémia
Különleges timföldek és hidráttermékek
Különleges timföldek és hidráttermékek
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Szabadon választható tárgyak
Kód
MAKAKT224N
MAKETT233N
MAKFTT221L
MAKMFT217N
MAKFTT220L
MAKMÖT217N
MAKFKT234N
MAKMFT216N
MAKFKT237N
MAKAKT223N
MAKMÖT218N
MAKFKT232N
MAKNAT212N
MAKFTT224L
MAKMFT214N
MAKMVT215N
MAKMFT215N
MAKETT244N
MAKANF254N
MAKAKT240N
MAKAT243N

Tárgy
Mérések tervezése és eredményeik értékelése
Műszaki hő- és áramlástan
Műszaki kutatások szervezése és tervezése
Nemes- és ritkafémek előállítása korszerű technológiák
alkalmazásával
Növelt szilárdságú rúd- és idomacélok hengerlése
Öntészeti enciklopédia
Physical Chemistry of Interfaces
Protection of Metals (Materials and Corrosion Prevention)
Ragasztás
Specifikus információkat szolgáltató analitikai módszerek
Számítástechnika öntészeti alkalmazása
Szilárd elektrolitok
Technológiai gépek építőelemei
Tudástranszfer és innováció az alakítási technológiák területén
Ultranagytisztaságú fémek előállítása
Üstmetallurgia
Vizes közegű fémtechnológiai eljárások
Korszerű tüzelőberendezések
Fémes és nemfémes anyagok ragasztása
Kémiai technológia alapjai
Kolloidkémia
Archeometallurgia
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K
2
2
2

E
2
2
2

GY
0
0
0

SZ
B
B
B

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
K
B
B
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5.3. Anyagmérnök képzés mesterszakon (MSc) nappali munkarendben
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2007/2008 tanévtől 5 féléves anyagmérnök mesterképzést
indít el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjének megfelelően az anyagmérnök MSc. C és
C+ változatának tantervi követelményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák. (A és B típusú
MSc hallgató még nincs a karon.) A felfutó képzés miatt a tárgyak NEPTUN kódjai csak az
első félévre adottak.
„C” típusú az a hallgató, aki nem anyagmérnöki, de műszaki, vagy TTK-s BSc-t végzett, és
úgy dönt, hogy nem választ kiegészítő szakirányt. Ezeknek a hallgatóknak a „Szakirányalapozó” blokkon kívül (amin a BSc-ben elhalasztott technológiai ismeretek pótlására kerül
sor), „Kompenzációs blokk”-ot is tanulniuk kell, ahol a BSc-n elszalasztott szakmai
törzsanyag és részben természettudományi képzést kell pótolniuk.
„C+” típusú az a hallgató, aki nem anyagmérnöki, de műszaki, vagy TTK-s BSc-t végzett, és
úgy dönt, hogy kiegészítő szakirányt is választ. Ezeknek a hallgatóknak a „Szakirányalapozó” blokkon kívül (amin a BSc-ben elhalasztott technológiai ismeretek pótlására kerül
sor), „Kompenzációs blokk”-ot is tanulniuk kell, ahol a BSc-n elszalasztott szakmai
törzsanyag és részben természettudományi képzést kell pótolniuk.
A mesterképzésben az első félév elején a hallgatók szakirányt választanak. Ez a választás
meghatározza a tanulmányaik vezérfonalát. A szakirányhoz a képzés során a harmadik félév
végén kiegészítő szakirányt is választani kell (C+ esetben). A képzési forma tantervét
táblázatos formában adjuk meg.
Választható szakirányok:
 Fémek hő és felületkezelése, vezetője:
 Kerámia- és szilikátmérnök, vezetője:
 Mechanika-technológiai, vezetője:
 Polimer mérnöki, vezetője:
 Vegyipari technológiai, vezetője:

Dr. Roósz András
Dr. Gömze A. László
Dr. Lukács János
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Lakatos János

A mérnök előképzettségű hallgatók a 3. félévének végén, szabadon választanak a kiegészítő
szakirányok közül. Egy adott kiegészítő szakirány csak akkor indul el, ha minimum 5,
maximum 15 hallgató választja az adott évben. Egyébként a szakirány- és ágazatválasztási
szabályzat algoritmusa lép érvénybe, amelynek lényege a hallgatók sorrendbe állítása addigi
tanulmányi eredményeik alapján azzal a céllal, hogy minden induló szakirány az 5-15 sávba
kerüljön. A képzést alkotó tantárgyak részletes tantárgyleírásai a kari honlapon olvashatóak
(www.mak.uni-miskolc.hu).
A képzéshez az alábbi kiegészítő szakirányok kapcsolódnak:
 Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
 Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
 Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
 Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
 Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
 Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
 Minőségirányítási kiegészítő szakirány
Az induló képzés miatt az első félévre részletesen kitöltött tantervet adunk, a választható
szakirányokat és kiegészítő szakirányokat tömbösítve mutatjuk be.
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5.3.1 Az anyagmérnök mesterszak (MSc) modul tanterve – C típus
ósz
1
2

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

Numerikus módsz.
2+1, 3 kr

Mechanika
2+1, 3kr

Transzportfoly.
2+1, 3kr

Pénzügyi ismeretek
3+0, 3kr

Statisztika
1+2, 3kr

Alkalmazott matem.
1+2, 3kr

3
4
5

Fizikai kémia gyak.
0+2, 1kr

Anyagkiválasztás
2+1, 3 kr

6
Menedzsment
3+0, 3kr

7
8

Szilárdtest fizika
2+1, 3kr

Számítógépes graf.
2+1, 3kr

9

Marketing
2+0, 2kr

10
11
12

Kémia
3+2, 5kr

Fizikai kémia
4+0, 4 kr

Jogiismeretek
2+0, 2kr

13
14

Anyagtulajdonságok
2+0, 2kr

Kompozitok
2+0, 2kr

15
16

EU anyagnormák
1+1, 2kr

Roncsment anyvizs
0+2, 2kr

17

Szakirány
9 óra

18
19
20

Kompenzáció
10 óra

Felületmódosító elj.
2+1, 3kr
Szakirány
8 óra

21
22

Diplomamunka
15 óra

23
24
25

Szakirány alapozó
10 óra

26
27
28

Szakirány alapozó
6 óra

Szabadon választott
6 óra

29
30

46

Tanulmányi tájékoztató

5. Tantervek és szakirányok

5.3.2 Az anyagmérnök mesterszak (MSc) modul tanterve – C+ típus
ósz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

Numerikus
módsz.
2+1, 3 kr

Mechanika
2+1, 3kr

Transzportfoly.
2+1, 3kr

Pénzügyi ismeretek
3+0, 3kr

Statisztika
1+2, 3kr

Alkalmazott matem.
1+2, 3kr

Szilárdtest fizika
2+1, 3kr

Számítógépes graf.
2+1, 3kr

12
13

Kémia
3+2, 5kr

14
16

Roncsment anyvizs
0+2, 2kr

17
18
20

Fizikai kémia
4+0, 4 kr

Kompozitok
2+0, 2kr

15

19

Kompenzáció
10 óra

Menedzsment
3+0, 3kr

Jogiismeretek
2+0, 2kr

Diplomamunka
15 óra
Szakirány
8 óra

23
24
25

28

Szakirány alapozó
10 óra
Szakirány
alapozó
6 óra

Szakirány 9 óra

EU anyagnormák
1+1, 2kr

22

27

Kiegészítő
szakirány
10 óra

Anyagtulajdonságok
2+0, 2kr

Felületmódosító elj.
2+1, 3kr

21

26

Anyagkiválasztás
2+1, 3 kr

Marketing
2+0, 2kr

10
11

Fizikai kémia gyak.
0+2, 1kr

5. félév

Kiegészítő szakirány
6 óra

29
30
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Kiegészítő
szakirány
10 óra
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5.3.3. Anyagmérnök MSc mintatantervek
5.3.3.1 Anyagmérnök MSc mintatanterv - 1. félév
Az alább megjelenő táblázatok jelmagyarázata: K = kreditpont, E = előadási óraszám/hét, GY = gyakorlati
óraszám/hét, SZ = számonkérés módja, K = kollokvium, B = beszámoló, GY = gyakorlati jegy, A = aláírás, Fv =
félév.

Törzsanyag: természettudományos blokk
1
2
3
4

Kód
GEMAK125M
GTÜSE101M
MAKFKT204M
MAKKEM209M

Tárgy
Numerikus módszerek
Statisztika
Szilárdtest fizika
Kémia

K
3
2
3
4

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Jenei András
1 2 GY Szilágyi Roland
2 1
K Dr. Hegmann Norbert
3 2
K Dr. Kovács Károlyné

A kompenzációs blokk eltér kémiás, illetve nem kémiás alapképzettségűek számára.
„kémiás” alapképzettségűnek tekintendők mindazok, akik vegyészmérnök-, biomérnök-,
kémia- és környezettan alapszakok valamelyikén végeztek.
„nem kémiás” alapképzettségű az a hallgató, aki a fentiektől eltérő alapszakon szerzett
diplomát.
Kompenzációs blokk: kémiás alapképzettség
5
6
7
8

Kód
GEMET261M
GEOGT102M
MAKKSZ204M
MAKFKT209M

5
6
7
8

Kód
MAKKEM206M
MAKPOL201M
*
*

Tárgy
Mechanika
Ábrázoló geometria
Kerámiatan
Fémtan

K
3
3
2
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
B Dr. Kerekes István
1 2
B Dr. Nándoriné dr. Tóth M.
2 0
B Dr. Gömze László
2 0
B Dr. Roósz András

Kompenzációs blokk: nem kémiás alapképzettség
Tárgy

K
3
3
2
2

Fizikai kémia
Anyagszerkezettan
Anyagtan I
Anyagtan II

E GY SZ
Tárgyjegyző
3 0
B Dr. Emmer János
3 0
B Dr. Bárczy Pál
2 0
B
2 0
B

* Az Anyagtan I.-II. lehet Fémtan, Kerámiatan vagy Polimertan, a választott MSc szakirány
függvényében az, ami ott kevésbé fog előfordulni, konkrétan:
Anyagmérnök MSc szakirány
Kerámia- és szilikátmérnöki
Polimermérnöki
Fémipari hő- és felületkezelési
Vegyipari technológiai
Mechanikai-technológiai

Anyagtan I
Fémtan
Fémtan
Kerámiatan
Fémtan
Kerámiatan

Anyagtan II
Polimertan
Kerámiatan
Polimertan
Kerámiatan
Polimertan

Az anyagtan I és II tantárgyak részletes adatai:

7-8
7-8
7-8

Kód
MAKPOL209M
MAKKSZ204M
MAKFKT209M

Tárgy
Anyagtan II - Polimertan
Anyagtan I v. II - Kerámiatan
Anyagtan I - Fémtan
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K
2
2
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 0
B Dr. Marossy Kálmán
2 0
B Dr. Gömze László
2 0
B Dr. Roósz András
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Szakirány alapozó blokk: Fémek hő és felületkezelése
9
10
11

Kód
MAKPKT210M
MAKFKT206M
MAKFKT212M

9
10

Kód
MAKKSZ207M
GEALT201M

9
10

Kód
GEMTT101M
MAKFKT218M

Tárgy
Hőkezel. fémtani alapjai
Fémtan II.
Metallográfia

K
2
2
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
1 0
K Dr. Roósz András
2 0
K Dr. Gácsi Zoltán
2 0 GY Dr. Roósz Andrásné

Szakirány alapozó blokk: Kerámia és szilikátmérnöki
Tárgy
Portechnológiák
Anyagmozgatás és gépei

K E GY SZ
Tárgyjegyző
4 2 2
K Dr. Gömze László
2 1 1 GY Dr. Németh János

Szakirány alapozó blokk: Mechanikai technológiai
Tárgy
Hőkezelés és hegesztés
Képlékenyalakítás

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1
K Dr. Komócsin Mihály
3 2 1
K Dr. Zupkó István

Szakirány alapozó blokk: Polimermérnöki
9
10

Kód
MAKPOL212M
MAKPOL215M

9
10

Kód
GEVGT202M
MAKKEM210M

Tárgy
Ipari polimerizációs technikák
Faanyagok alkalmazástechnikája

K E GY SZ
Tárgyjegyző
4 2 2
K Dr. Marossy Kálmán
2 2 0
K Dr. Szabó Imre

Szakirány alapozó blokk: Vegyipari technológiai
Tárgy
Vegyipari műveletek
Szervetlen kémiai technológia
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K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 3 1
K Dr. Ortutay Miklós
3 2 1
K Dr. Lengyel Attila

Tanulmányi tájékoztató

5. Tantervek és szakirányok

5.3.3.2. Anyagmérnök MSc mintatanterv - 2. félév

Törzsanyag: természettudományos blokk
Kód
1
2
3
4

Tárgy

K
3
2
2
4

Mechanika
Alkalmazott matematika
CAD rendszerek
Fizikai kémia

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Kerekes István
1 2 GY Dr. Palotás Árpád
1 2
K Dr. Geiger János
4 0
K Dr. Emmer János

Törzsanyag: szakmai blokk
Kód
5
6
7

Tárgy
Kompozitok
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Felületmódosító eljárások

K
2
2
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 0
K Dr. Lukács János
0 2 GY Dr. Nagy Gyula
2 1 GY Kocsisné Dr. Baán Mária

Szakirány alapozó blokk: Fémek hő és felületkezelése
Kód
9
10
11

Tárgy
Vasötvözetek hőkezelése
Fémötvözetek hőkezelése
Fém. szerkezeti anyagok

K
4
3
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2
Dr. Tranta Ferenc
2 1
Dr. Gácsi Zoltán
2 1
Dr. Mertinger Valéria

Szakirány alapozó blokk: Kerámia és szilikátmérnöki
Kód
9
10
11

Tárgy
Finomkerámia technológiák
Kemencék üzemtana
Tégla és cserépipari technológiák

K
4
3
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2
Kocserha István
2 1
Dr. Szűcs István
1 2
Bánhidi Viktor

Szakirány alapozó blokk: Mechanikai technológiai
Kód
9
10
11

Tárgy
Technológiai vizsgálatok
Gépgyártás technológia alapjai
Szerszámgépek

K
3
4
3

E GY SZ
2 1
2 2
2 1

Tárgyjegyző

Szakirány alapozó blokk: Polimermérnöki
Kód
9
10

Tárgy
Műanyag feldolgozás
Polimer alkalmazástechnika

K E GY SZ
Tárgyjegyző
6 3 3
Dr. Czél György
4 2 2
Dr. Marossy Kálmán

Szakirány alapozó blokk: Vegyipari technológiai
Kód
9
10
11
12

Tárgy
Szerveskémiai technológia
Vegyipari rendszerek
Vegyipari rendszerek tervezése
Vegyipari rendszer folyamat irányítás
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K
3
2
2
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
Dr. Ábrahám József
2 0
Dr. Joó Gyula
2 0
Dr. Joó Gyula
1 2
Dr. Jónap Károly
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5.3.3.3. Anyagmérnök MSc mintatanterv - 3. félév

Törzsanyag: természettudományos blokk
Kód
1
2

Tárgy
Transzportfolyamatok
Fizikai kémiai gyakorlat

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1
K Dr. Kapros Tibor
1 0 2 GY Dr. Emmer János

Törzsanyag: gazdasági-humán blokk
Kód

Tárgy

K
3
2
2

Menedzsment
Marketing
Jogi ismeretek

3
4
5

E GY SZ
Tárgyjegyző
3 0
K Dr. Kiss Imre
2 0
K Dr. Piskóti István
2 0
K Dr. Bíró György

Törzsanyag: szakmai blokk
Kód
6
7

Tárgy
Anyagtulajdonságok
EU anyagnormák

K E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 0
K Dr. Bárczy Pál
2 1 1 GY Dr. Roósz Andrásné

Fémek hő és felületkezelése szakirány
Kód
8
9
10

Tárgy
Hőátadási folyamatok számítása
Hőkezelési gyakorlat
Különleges bevonatok

K
3
3
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
1 2 GY Dr. Hegman Norbert
0 3 GY Dr. Roósz Andrásné
2 0
K Dr. Török Tamás

Kerámia és szilikátmérnöki szakirány
Kód
8
9

Tárgy
Alapanyagok mozgatása
Kerámiatan II.

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1
K Dr. Németh János
5 3 2
K Dr. Gömze A. László

Mechanikai technológiai szakirány
Kód
8
9
10

Tárgy
Kötéstechnológiák
Hőkezelési eljárások
Alakítóeljárások

K
3
2
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Komócsin Mihál
2 0
K Dr. Frigyik Gábor
2 1 GY Dr. Tisza Miklós

Polimermérnöki szakirány
Kód
8
9

Tárgy
Polimertan
Műanyagfeldogozás

K E GY SZ
Tárgyjegyző
4 2 2
K Dr. Marossy Kálmán
4 2 2
K Dr. Czél György
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Vegyipari technológiai szakirány
Kód

Tárgy

K
4
2
2

Szerves kémia II.
Reakciókinetika
Kolloidika

8
9
10

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 GY Dr. Lovrity Zita
2 0
K Dr. Lakatos János
2 0
K Dr. Bárány Sándor

Kiegészítő szakirány csak a C+ típusú hallgatók esetében van.
Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Anyag és szerkezetdiagnosztika

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1 GY Dr. Gácsi Zoltán
3 2 1
K Dr. Nagy Gyula

Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Anyag és szerkezetdiagnosztika

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1 GY Dr. Gácsi Zoltán
3 2 1
K Dr. Nagy Gyula

Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Anyag és szerkezetdiagnosztika

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1 GY Dr. Gácsi Zoltán
3 2 1
K Dr. Nagy Gyula

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Hulladékgazdálkodás alapjai
Technológiák és hulladékok

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1 GY Dr. Lengyel Attila
3 3 0
K Dr. Török Tamás

Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Fogyasztói vásárlói magatartás elemzés
Termékmárkamenedzsment

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1 GY Nagy Szabolcs
3 2 1 GY Schupler Helmuth

Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Víztisztaságvédelem
Levegőtisztaságvédelem

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 3 0
B Dr. Bárány Sándor
3 3 0
K Dr. Wopera Lászlóné dr.

Minőségirányítási kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Minőségügy alapjai
Vizsgálatok megfelelősség

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1
K Dr. Kovács Károly
3 1 2 GY Dr. Koncz János
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5.3.3.4. Anyagmérnök MSc mintatanterv - 4. félév

Törzsanyag: gazdasági-humán blokk
Kód
1

Tárgy
Pénzügyi ismeretek

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 3 0
K Fellegi Miklós

Törzsanyag: szakmai blokk
Kód

Tárgy

K E GY SZ
Tárgyjegyző
3 2 1
K Dr. Bárczy Pál

Anyagkiválasztás

2

Fémek hő és felületkezelése szakirány
Kód
3
4
5
6

Tárgy
Hőkezelési folyamatok szimulációja
Különleges hőkezelési eljárások
Fémtani mérések
Kohászati folyamatok automatizálása

K
3
2
2
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
1 2 GY Dr. Barkóczy Péter
2 0
K Dr. Roósz András
0 2 GY Dr. Tranta Ferenc
2 0
K Dr. Sulyok András

Kerámia és szilikátmérnöki szakirány
Kód
3
4
5

Tárgy
Ásvány és kőzettan
Kerámia mázak
Szilikátok alakadása

K
2
2
5

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 0
K Dr. Szakáll Sándor
2 0
K Erdélyi János
3 2
K Kocserha István

Mechanikai technológiai szakirány
Kód
3
4
5

Tárgy
Technológia és szerszámtervezés
Gyártásautomatika, gyártóberendezések
Technológiai folyamatok modellezése

K
3
3
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Gál Gaszton
2 1
K Dr. Gál Gaszton
2 1
K Dr. Tisza Miklós

Polimermérnöki szakirány
Kód
3
4
5

Tárgy
Terméktervezés
Ragasztás
Polimer anyagismeret

K
4
3
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 GY Dr. Czél György
2 1
K Kuzsella László
2 0
K Dr. Bárczy Pál

Vegyipari technológiai szakirány
Kód
3
4

Tárgy
Vegyipari műveletek II.
Vegyipari rendszerek modellezése
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Tárgyjegyző
5 3 2
K Dr. Ortutay Miklós
4 2 2
K Dr. Joó Gyula
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Kiegészítő szakirány csak a C+ típusú hallgatók esetében van.
Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Végeselem modellezés
Objektum orientált programozás
Anyaginformatika

K
4
3
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
1 3 GY Dr. Hegman Norbert
1 2 GY Dr. Barkóczy Péter
0 3 GY Dr. Gácsi Zoltán

Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Termékdiagnosztika
Élettartam gazdálkodás
Anyag és szerkezetdiagnosztika II.

K
3
4
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Nagy Gyula
2 2
K Dr. Lukács János
0 3 GY Dr. Török Imre

Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Elektronmikroszkópia
Élettartam gazdálkodás
Anyagvizsgálat

K
3
4
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
1 2 GY Kovács Árpád
2 2
K Dr. Lukács János
0 3 GY Dr. Mertinger Valéria

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Hulladék minősítő módszerek
Környezetszennyezés vizsgáló módszerek
Kockázatbecslés

K
4
3
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 GY Dr. Bánhidi Olivér
2 1
K Dr. Emmer János
2 1
K Dr. Raisz Iván

Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Business marketing
Külkereskedelmi technológiák
Szolgáltatásmarketing
Marketing esettanulmány

K
3
3
2
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Piskóti István
1 2 GY Bárkányi Péter
2 0
K Nagy Szabolcs
0 2 GY Dr. Dankó László

Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Hatásvizsgálat és alkalmazásai
Környezetvédelem méréstechnikája
Talajvédelem
Zajvédelem

K
3
4
1
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 1
K Dr. Raisz Iván
2 2 GY Dr. Emmer János
0 1 GY Dr. Lakatos János
1 1
K Dr. Kováts Attila

Minőségirányítási kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Minőségfejlesztő technológiák
Megfelelősség szabályozás
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K E GY SZ
Tárgyjegyző
5 2 3 GY Dr. Kovács Károly
5 2 3 GY Dr. Koncz János
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5.3.3.5 Anyagmérnök MSc mintatanterv - 5. félév

Csak a C+ típusú hallgatók részére. Kiegészítő szakirány a C típusú hallgatók esetében nincs.
Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Anyaginformatikai algoritmusok
Technológiai folyamatok modellezése
Adatbázisok

K
3
4
3

E GY SZ
Tárgyjegyző
1 2 GY Dr. Barkóczy Péter
2 2
K Dr. Tisza Miklós
1 2 GY

Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Igénybevételek
Integrítást biztosító technológiák
Felületi technológiák

K
4
4
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 GY Dr. Varga Ágnes
2 2 GY Dr. Török Imre
2 0
K Kocsisné Dr. Baán Mária

Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Kémiai anyagvizsgáló módszerek
Anyagminősítés
Diffrakciós módszerek

K
4
2
4

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 GY Dr. Kovács Károlyné dr.
2 0
K Dr. Roósz Andrásné
2 2 GY Dr. Mertinger Valéria

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Hulladékkezelési technológiák I.
Hulladékkezelési technológiák II.
Hulladékkezelési technológiák III.

K
4
4
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2
B Dr. Bőhm József
2 2 GY Dr. Raisz Iván
2 0
K Dr. Bokányi Ludmila

Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Marketing kommunkáció
Értékesítés
Nemzetközi marketing
Marketing tervezés módszerei

K
3
3
2
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 2 GY Dr. Piskóti István
2 0
K Bárkányi Péter
2 0
K Dr. Dankó László
1 1 GY Schupler Helmuth

Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Környezetvédelem fizikai kémája
Környezeti állapot értékelés
Környezetvédelem analitikája
Hulladékgazdálkodás alapjai

K
2
2
4
2

E GY SZ
Tárgyjegyző
2 0
B Dr. Emmer János
2 0
K Dr. Raisz Iván
2 2 GY Dr. Bánhidi Olivér
2 0
B Dr. Lengyel Attila

Minőségirányítási kiegészítő szakirány
Kód

Tárgy
Minőségelmélete
Menedzsment rendszerek

K E GY SZ
Tárgyjegyző
6 3 3 GY Dr. Kovács Károly
4 2 2
K Dr. Koncz János
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5.3.4. Az anyagmérnök MSc tantárgyak egymásra épülése

Fé

Tárgy

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

Kémia
Numerikus módszerek
Szilárdtestfizika
Statisztika
Alkalmazott matematika
CAD rendszerek
Fizikai kémia MSc
Mechanika
Fizikai kémia gyakorlat MSc
Transzportfolyamatok
Hőátadási folyamatok számít.
Hőkezelés gyakorlat
Különleges bevonatok
Alapanyagok mozgatása
Kerámiatan II.
Alakítóeljárások
Hőkezelési eljárások
Kötéstechnológiák
Kolloidika
Reakciókinetika
Szerves kémia II.
Műanyagfeldogozás
Polimertan
Fémtani mérések
Hőkezelési folyamatok szimul.
Kohászati folyamatok automat.
Különleges hőkezelési eljárás.
Ásvány és kőzettan
Kerámia mázak
Szilikátok alakadása és gépei
Gyártásautomatika,
gyártóberendezések
Technológia és szerszámtervez
Technol. folyamatok modellez
Polimer anyagismeret
Ragasztás
Terméktervezés
Vegyipari műveletek II.
Vegyip. rendszerek modellez.

4
4
4
4
4
4
4
4

Előfeltételek

Numerikus módszerek
Kompenzációs modul
Kompenzációs modul
Kompenzációs modul
Fizikai kémia
Fizikai Kémia
Alkalm. matematika
Szakir. alapozó modul.
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Kémia
Kémia
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Szakir. alapozó modul
Hőátadási foly szám
Hőkezelés gyakorlat
Hőkezelés gyakorlat
Hőkezelés gyakorlat
Szakirányalap. mod.
Kerámiatan II.
Kerámiatan II.

Kémia
Szilárdtest fizika

Szakir. alapozó modul Fizikai kémia
Fizikai kémia

Fizikai Kémia
Fizikai Kémia
Kémia

Szakir. alapozó modul
Szerves kémia
Fizikai Kémia

Hőkezelés gyakorlat
Különl. bevonatok
Különleges bevonatok
Különleges bevonatok

Alakítóeljárások

Hőkezelési eljárások

Kötéstechnológiák

Alakítóeljárások
Alakítóeljárások
Műanyagfeldogozás
Műanyagfeldogozás
Műanyagfeldogozás
Kolloidika
Kolloidika

Hőkezelési eljárások
Hőkezelési eljárások
Polimertan
Polimertan
Polimertan
Reakciókinetika
Reakciókinetika

Kötéstechnológiák
Kötéstechnológiák

56

Szerves kémia II.
Szerves kémia II.

Tanulmányi tájékoztató

6. Alapítványok, pályázatok

6. Alapítványok, pályázatok
PÁLYÁZATOK RENDJE
Az alapítványi támogatások általában az alábbi formában valósulhatnak meg:
• meghatározott időre vonatkozó ösztöndíj,
• költségtérítés (pl. külföldi tanulmányút útiköltségére, konferencia költségeire, stb.),
• eszközvásárlás (kizárólag intézetek és tanszékek számára).
A pályázatok elbírálásnak főbb lépései:
1. A beérkezett pályázatokat az Alapítvány Titkárság munkatársai előkészítik a kuratóriumi
ülésekre. Hiányosan beadott, illetve határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek be az
elbírálásra előkészített pályázatok közé.
2. A pályázati összegek odaítéléséről a Kuratórium tagjai döntenek, amely döntés a
kuratóriumi ülés jegyzőkönyvében kerül rögzítésre. Itt pályázatonként felsorolásra kerül a
megítélt támogatási összeg, a támogatott tevékenységi terület és a pályázó által a támogatás
igénybevételéhez előírt és teljesítendő tevékenység, illetve annak teljesítési határideje. A
pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázati űrlapok valamelyikének
hiánytalanul kitöltött példányát is.
3. A pályázók a Kuratórium döntéséről a döntést követő 10 munkanapon belül az Alapítvány
Titkárság hirdetőtábláján és a Kuratóriumi döntések menüpontban közzétett hirdetmény
segítségével értesülnek.
4. A támogatások kifizetése ezt követően a jegyzőkönyvben rögzített feltételekkel az
Alapítvány Titkárság munkatársa közreműködésével történik. A kifizetés rendje külön
szabályzatban rögzített.
5. A díjazottaknak a támogatás felhasználásáról (a végzett tudományos tevékenység
eredményeiről) a teljesítést követő 30 napon belül írásban be kell számolniuk, illetve
pénzügyileg el kell számolniuk. A megítélt támogatás kizárólag a Kuratórium által
meghatározott és a jegyzőkönyvben rögzített célra használható fel.
6. Az elszámolás a szakmai és a pénzügyi beszámoló leadásával történik. A pénzügyi
elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány az Alapítvány Titkárságon szerezhető be, illetve
a honlapon tölthető le.
Az egyetem egyéb oktatási egységei által működtetett, és az országos alapítványok esetében
a pályázatokat a pályázati kiírásnál megadott helyen és határidőre kell leadni.
(Részletes információk a www.uni-miskolc.hu/alapítvány oldalon találhatók.)
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EGYETEMI ALAPÍTVÁNYOK
1.
2.
3.
4.
5.

PEREGRINATIO IV. ALAPÍTVÁNY
MISKOLCI EGYETEM FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
MISKOLCI EGYETEM OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
MISKOLCI EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY
SZERKEZETOPTIMÁLÁS A MISKOLCI EGYETEMEN ALAPÍTVÁNY

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KARON MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK
1. DR. VERŐ JÓZSEF ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja: Rézkohászat, színesfémkohászat, féltermékgyártás,
hegesztőanyag-gyártás és mikrokohászat területe iránti érdeklődés felkeltése,
támogatása.
Az Alapítvány a Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatói, oktatói és kutatói részére ír
ki pályázatot.
Hallgatók számára:
1. Ösztöndíjra pályázhat az a harmad-, negyed-, ötödéves hallgató, aki az előző
félévben a "Legjobb 25%"-ban végzett, emberi magatartása példamutató és fokozottan
érdeklődik a színesfémkohászat, színesfém féltermékgyártás technológiai vagy
hegesztőanyag-gyártás és az ezzel kapcsolatos "mikrokohászati" folyamatok iránt:
Az ösztöndíj adható:
az előző év tavaszi szemeszterében a legjobb negyedben végző,
− színesfémkohászati tárgykörben TDK dolgozatot készítő,
− a CSMF-ben szakmai gyakorlatát kiemelkedő szinten végző hallgató részére.
A vállalat ösztöndíjasai a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek.
2. Csoportos hallgatói tanulmányutak támogatása a színesfémkohászat megismerésére:
Tanszékek pályázhatnak hallgatók csoportos külföldi tanulmányútjának
támogatásáért.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
−

−
−
−
−
−
−

az útitervet,
a részletes szakmai programot,
az utazás időpontját, időtartamát,
az utazás részletes költségtervét,
a résztvevők adatait,
nyilatkozatot a fogadókészségről.
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2. HUNGALU-NME KOHÓMÉRNÖKI KAR ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja: A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés színvonalának
emelése, az alumíniumipari szakemberellátáshoz szükséges szakembergárda
kinevelése, az oktatási körülmények lényeges javítása.
Pályázhatnak:
Hallgatók:
− jó tanulmányi eredményt elérő harmad-, negyed-, ötödéves hallgatók, a tárgyévben
végzett kohómérnökök,
− az alumíniumiparral kapcsolatban végzett TDK tevékenység támogatására,
− alumíniumipari témájú diplomamunkák anyagi támogatására,
− kiemelkedő képességű hallgatók külföldi tanulmányútjainak, részképzésben való
részvételének, nyelvtanulásának támogatására.
3. DUNAFERR
A MAGYARORSZÁGI KOHÓMÉRNÖK-KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja: a Miskolci Egyetemen folyó graduális és posztgraduális
kohászképzés s ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és
tevékenységek támogatása, ezen belül részleteiben:
−
−
−
−
−

Hozzájárulni az oktatás, képzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséhez,
fenntartásához, javításához, fejlesztéséhez.
A hallgatók képzésének segítése, az elméleti, illetve gyakorlati szakmai oktatás,
nyelvi képzés támogatása.
Ösztöndíjak alapítása, ha az alapítványi vagyon ezt lehetővé teszi.
Segítséget nyújtani nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához, a
hallgatók, illetve az oktatók külföldi tanulmányútjaihoz.
A képzést segítő kutatási, fejlesztési programok, tevékenységek támogatása.

4. GEORGIUS AGRICOLA ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR KOHÓMÉRNÖK-KÉPZÉSÉRT
Az Alapítvány célja: A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán tanuló
hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének, valétálásának elősegítése. A
hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának,
valamint külföldi tanulmányútjainak és diáktalálkozókon való részvételének,
nemzetközi és országos hallgatói rendezvények, szakmai programok, diáktalálkozók
rendezésének támogatása. A kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása,
ösztöndíj adományozása. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
hagyományainak felelevenítése, megőrzése. Támogatni a kohómérnök hallgatók
kezdeményezéseit, melyek az Alapítvány céljaival egybeesnek.
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5. KERPELY ANTAL ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja:
− A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés infrastruktúrájának, műszer-, és
eszközellátottságának javítása, jegyzetek és oktatási segédletek megjelenttetésének
financiális segítése.
− Az oktatói utánpótlás javítása érdekében 40 évnél fiatalabb oktatók-kutatók
kiemelkedő tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerése.
− Oktatók és kutatók hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való aktív
részvételének, különböző kari rendezvények lebonyolításának támogatása.
− Azon hallgatói kezdeményezések támogatása, amelyek az alapítvány céljaival
egybeesnek, s más alapítványnál támogatásban nem részesülnek.
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7. Tanulást, oktatást segítő programok
1.

COMENIUS PROGRAM
A Comenius a közoktatásban részt vevő tanulókat, közoktatási intézményeket,
pedagógusokat és az iskola más dolgozóit célozza meg.
Ennek érdekében négyféle tevékenységtípus megvalósítását támogatja 2007-től:
− egyéni és csoportos mobilitás, tanulók és pedagógusok csereutazása; tanulók
külföldi tanulmányútja, illetve tanárok külföldi szakmai gyakorlata
vállalkozásoknál; pedagógusok külföldi szakmai továbbképzése;
− nemzetközi iskolai együttműködések (Comenius iskolai projektek: közös tanulási
projektek iskolák között; Comenius régió partnerségek: a közoktatás bármely
területéért felelős szervezetek közötti együttműködés, a regionális együttműködés
előmozdítása érdekében);
− többoldalú projektek (az innováció és a jó gyakorlatok létrehozása vagy átvétele
érdekében indított projektek, amelyek hozzájárulnak az oktatási rendszerek
fejlesztéséhez, különösen a tanárképzés és -továbbképzés területén);
− hálózatok létrehozása és működtetése.

2.

ERASMUS PROGRAM
Az Erasmus program a felsőoktatást célozza meg, ezen belül a hallgatókat, a
felsőoktatási intézményeket, illetve azok oktatóit, trénereit és egyéb oktatási
személyzetét, civil szervezeteket, kutatóintézeteket, a helyi, regionális, nemzeti szinten
működő, a felsőoktatás működtetésével foglalkozó köz- vagy magánintézményeket,
valamint a pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó testületeket.
A program konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének
növelése és minőségének javítása.

3.

LEONARDO DA VINCI PROGRAM
A Leonardo a felsőoktatáson kívüli szakképzés együttműködési programja.
Célcsoportját a szakképzésben tanulók illetve a frissdiplomások jelentik, a
munkaerőpiaci szereplőkkel együtt. A célcsoporthoz tartoznak a felsőoktatási
intézmények és a nonprofit szervezetek is.

4.

GRUNDTVIG PROGRAM
A Grundtvig a felnőttoktatás szereplőit célozza meg, ezen belül a felnőtt tanulókat, a
felnőttek számára tanulási lehetőségeket nyújtó intézményeket és szervezeteket, ezek
oktatóit és egyéb munkatársait.
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5. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TRANSZVERZÁLIS PROGRAMJAI:
A transzverzális program ösztönözni kívánja az európai együttműködést azokon a
területeken, amelyek egynél több szektoriális programot érintenek, és hozzá kíván
járulni a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek átláthatóságához, minőségük
javításához.
A program konkrét céljai és a támogatott tevékenységtípusok a következők:
− az európai szintű politikafejlesztés és együttműködés támogatása az egész életen
át tartó tanulás terén, egyéni mobilitás, többoldalú projektek és hálózatok
tevékenységtípus keretében.
Összehasonlítható adatok, statisztikák és elemzések biztosítása az egész életen
át tartó tanulás politikája fejlesztésének alátámasztására;
− a nyelvtanulás előmozdítása és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása..
− az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKT-alapú innovatív tartalom,
a szolgáltatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztésének támogatása többoldalú
nemzetközi projektek, hálózatok létrehozása;
− az Egész életen át tartó tanulás program eredményeinek széles körű terjesztése és
hasznosítása, referenciaanyagok létrehozása.
6.

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS JEAN MONNET PROGRAMJAI:
A Jean Monnet programban rész vehetnek az Unió területén felsőoktatásban részt vevő
hallgatók és kutatók, valamint az európai integráció kérdéseivel foglalkozó, az EU-n
belüli és kívüli kutatóközpontok és szervezetek.
A program az európai integrációs tanulmányokkal kapcsolatos kutatásban való
kiválóságra ösztönöz, bővíti az integráció kérdéseivel kapcsolatos ismereteket, és erősíti
a tudatosságot az erre szakosodott felsőoktatási szakemberek, valamint általánosságban
az európai polgárok körében.
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1. A MISKOLCI EGYETEM HALLGATÓI ÉS DOKTORANDUSZHALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenysége: A ME-HÖK az egyetem önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi
jogú képviseletét látja el az egyetem döntéshozó és döntés-előkészítő testületeiben. A
hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény minden
beiratkozott hallgatója. Ennek megfelelően mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és
kollektív jogait védi.
Cím : 3515 Miskolc-Egyetemváros, DIÁKIRODA, A/1 magasföldszint 7
tel. : 46-565-111/11-34,11-04 fax: 46/364-878
e-mail : mehok@uni-miskolc.hu
MISKOLCI EGYETEM
Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata
Jelenlegi elnöke: Szabó Csaba
E-mail: makhok@uni-miskolc.hu
Tel.: 06 30 477 8099
Feladata:
Képviselni a kohász hallgatók érdekeit karon belül és kívül egyaránt
A különböző kari hallgatói rendezvények előkészítése
Eddig elért eredmények
− 2007 május PARKOSÍTÁS
− 2007 május KOHÁSZ TANÁR-DIÁK SPORTNAP
− 2006 ősz BEISKOLÁZÁS (közel 500 jelentkező)
− 2006-2007 BÚTOROK BESZERZÉSE
− 2006-2007 KOHÁSZ KLUB FELÚJÍTÁSA
Jövőbeli elképzelések I.
− A beiskolázás még erőteljesebbé tétele
− Egyetemi Kalibrációs Nyíltnap
− Tanár –Diák Sportnap minden évben
− Hallgatói rendezvények a klubban 2 hetente
− Szökőkút melletti terület kihasználása hallgatói rendezvényekkel
− Felzárkóztató foglalkozások a Klubban délutánonként
− Kari együttes létrehozása
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A MAK-HÖK iroda felújítása
A Kohász Klub utolsó simításainak elvégzése
A Parkbizottság létrehozása kari szinten
A kohász levelezőlista elkészítése
Az oktatókkal való kapcsolat szorosabbá tétele
Kapcsolat kialakítása fém-, kerámia- és műanyagipari cégekkel

Hogyan lehetsz tagja a HÖK-nak?
− A MAK-HÖK-nak minden MAK hallgatói jogviszonyú hallgató a tagja
− A Közgyűlés és a SzÖB képviselőket az adott évfolyam választja minden év elején
− Jelezd az évfolyam felé!
− Nyerd meg a választást!
Miben segít a HÖK?
− Minden hallgatói kérdésben segítünk!
− Először minket keress!
− Aktuális infók, tanulmányi és vizsgaszabályzatok, egyetemi szabályzatok, stb…
Elérhetőségek:www.mehok.uni-miskolc.hu/akkhok/
2. A MISKOLCI EGYETEMISTÁK SZÖVETSÉGE
Tevékenysége: Gazdasági és jogi önállóságával aktívan támogatja és megkönnyíti számos
öntevékeny csoport munkáját, segíti a ME-HÖK és a kari hallgatói önkormányzatok,
Valéta Bizottságok, önképzőkörök működését és gazdálkodását. Lehetőséget ad a MEHÖK-nek a Gólyabál, az Állásbörze és a Miskolci Egyetemi Napok valamint különféle
konferenciák, szakmai, kulturális és egyéb programok megszervezésére. Az egyesület
célja, hogy segítse a hallgatók szakmai felkészültségének emelését, külföldi
tanulmányutakon való részvételét, a diákélet szervezését, a hallgatók kulturális és
sportszeretetre való nevelését, értelmiségi létre való felkészítését és az elhelyezkedési
lehetőségek javítását. Állandó szolgáltatásai közé tartozik a minden tanév elején aktuális
ingyenes albérlet-közvetítés és Hallgatói Információs Zsebkönyv megjelentetése,
egyetemi (ifjúsági) színházbérlet árusítás, valamint az INFORRÁS - Hallgatói
Információs, Tanácsadó és Karrier Központ - működtetése.
Cím : 3515 Miskolc-Egyetemváros, DIÁKIRODA, A/1 magasföldszint 4.
tel. : 46-565-111/11-34,11-04 fax: 46/364-878
e-mail : mesz@mehok.uni-miskolc.hu

64

Tanulmányi tájékoztató

8. Hallgatói szervezetek

3. A MISKOLCI EGYETEM DIÁKSPORTKÖRE
Tevékenysége: A DSK eltökélte, hogy megmozgatja az eltunyult sörhasat eresztett
egyetemi hallgatókat és oktatókat...
Cím : 3515 Miskolc-Egyetemváros, DIÁKIRODA, A/1 magasföldszint 7.
Tel. : 46-565-111/24-13 vagy 11-96 fax: 46/364-878
E-mail : szarvasuzok@uni-miskolc.hu

FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
A Gólyatábor sportnapja eltörpül a DSK többi rendezvénye mellett, de annál jelentősebb.
Nagyon jó lehetőség a gólyáknak, hogy még több ismerőst szerezzenek, emellett
megmozgatja a folyamatos bulizásban elfáradt tagokat.
Az Egyetemi Vándorkupa keretein belül a hallgatóknak lehetőségük van versenyezni, illetve
kikapcsolódni a hagyományos sportágak (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz) mellett a
kevesebb embert megmozgató, de érdeklődés esetén megrendezésre kerülő más sportolási
formák (darts, sakk, lépcsőfutás stb.) bajnokságain is.
Az immár hagyományosan megrendezésre kerülő Egyetemi Sportnap a legjobb alkalom a
vizsgaidőszak előtti utolsó nagy feltöltődésre. Nem könnyű felsorolni azokat a versenyzési és
szórakozási lehetőségeket, melyeket a Sportnap nyújt egyetemünk hallgatói, dolgozói és
családtagjaik számára.
Minden évben közel 1500 diák várja azt az áprilisi hétvégét, amikor sokadmagával
felkerekedik, hogy részt vegyen az év legjelentősebb és legvidámabb diáksport rendezvényén.
A DSK minden év áprilisában megrendezi a Szarvasűzők elnevezésű országos egyetemifőiskolás váltófutóversenyt, mely a Bükk-fennsíkon halad keresztül. A 75 km-es táv 12
részből áll, melyek különböző hosszúságúak és nehézségűek. Van köztük olyan is, amelyeket
csak jól felkészült futó tud teljesíteni. A jól felkészült kifejezés persze elég tágan
értelmezhető. Vannak olyan csapatok, melyek profi futókból állnak, de azért a többséget az
amatőrök alkotják, akik tényleg csak a móka, a futás, az együttlét öröméért indulnak.

65

Tanulmányi tájékoztató

9. A Tudományos Diákköri munka

9. A Tudományos Diákköri munka
A karunkon folyó hallgatói tudományos munkának, a tudományos diákköri mozgalomnak
hosszú múltja van. A tudományos diákköri tevékenység a minőségi értelmiségi képzés fontos
területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban.
Alapja a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-tanár műhelymunka, szakmai
kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó
tevékenységre, egy-egy tématerület és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök
mélyebb megismerésére, a kötelezőn túlmutató új ismeretek megszerzésére.
Hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán való elindulásához, megtanít a kitartó
munkára, s közben érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, a felnőtt tudós
nemzedéknek példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek is.
Mindezeken felül a TDK keretei között folyó tudományos tevékenység a doktori képzés
egyik legjobb előiskolája, a doktori iskolákba való felvétel fontos feltétele.
A kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az
OTDK a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási
lehetősége, elismert szakemberekből, professzorokból, akadémikusokból álló bíráló
bizottságok által hitelesített értékelési fórum. Az országos konferencia döntő, ez a második
forduló, amelyet első fordulóként intézményi konferenciákon való válogatás előz meg, vagyis
az országos rendezvényen való bemutatási lehetőség csak intézményi jelölés, továbbá az ezt
követő pozitív bírálói javaslat alapján valósulhat meg.
Az OTDK-kat az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatási Minisztérium és a
Magyar Tudományos Akadémia védnökségével, a felsőoktatásban érintett minisztériumok és
országos hatáskörű intézmények erkölcsi, anyagi támogatásával szervezi egyre növekvő
társadalmi nyilvánosság mellett. A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség,
amely alkalmat ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére,
tapasztalatgyűjtésre, felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a
saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további
ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához. Emellett a "felnőtt"
tudósok, oktatók és kutatók hasznos találkozója, jelentős fóruma is a konferencia. Az igényes,
jól szervezett szabadidős programok pedig élményt, kikapcsolódást, jó hangulatot
biztosítanak a résztvevőknek.
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Az országos konferenciákhoz kapcsolódóan kétévente a Pro Scientia Aranyérem pályázat
is meghirdetésre kerül. Ennek keretében körültekintő, többlépcsős odaítélési eljárás során a
kimagasló hallgatói tudományos teljesítményt elismerő kitüntetést 1989 óta minden
alkalommal 45 hallgató nyerheti el. Ezzel egy időben a diáktudományos tevékenység
szervezéséért, elősegítéséért, hosszú idő óta számos diák eredményes felkészítésében
közreműködő, a színvonalas és sikeres tanár-diák együttműködésben megvalósuló
műhelymunkáért, a tudományos iskolateremtésért 50 oktató, kutató pedig, akiket egyrészt az
intézményük, másrészt az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságai erre az
elismerésre érdemesítenek, Mestertanár kitüntetésben részesülhet. Mindkét elismerés,
kitüntetés alapja a teljes életpálya mérlegelése, a folyamatosan bizonyított tudományos
teljesítmény, mestereknél pedig a tudományos iskolateremtés.
Minden kitüntetési alkalommal Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem odaítélésére és
átadására is sor kerül kiemelkedő iskolateremtő professzornak, tudósnak, közéleti
személyiségnek, azoknak, akik példamutatóan segítik, támogatják a felsőoktatásban tanuló
fiatalok önképző tevékenységének ügyét.
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán hosszú évek óta magas színvonalú
tudományos diákköri munka folyik. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy a kiemelkedő
tanulmányi eredményekért és TDK munkákért kapható Pro Scientia díjazottak között nagy
számban fordulnak elő karunk hallgatói. Az egy hallgatóra jutó tudományos diákköri
dolgozatok számának tekintetében is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetünk.
A kar és a Tudományos Diákköri Szervezet vezetőjének mindenkor meggyőződése volt,
hogy a tudományos utánpótlás a tudományos diákköri munkával kezdődik. A karon Ph.D.
fokozatot szerzettek mindegyike tudományos tevékenységét diákköri munkával indította.
Karunkon a TDK konferencia az őszi félévben kerül megrendezésre. A TDK dolgozatok
leadási határideje november közepe, erre az időpontra a Műszaki Anyagtudományi Karon a
hallgatók általában 20-30 dolgozatot készítenek. A dolgozatok témái a Kar minden tanszékét
érintik, ami azt jelenti, hogy készülnek dolgozatok vegyipari, szerves és szervetlen kémiai
témákban; polimerek, fémek és kerámiák anyagvizsgálataival és anyagtechnológiájával
kapcsolatban; energetikai és környezetvédelmi problémák megoldásáról.
Karunk 2006-ban a TDK konferenciát december 1.-én tartotta meg az MTA Miskolci
Akadémiai Bizottságának Székházában. Az előző évekhez hasonlóan a konferencia elejére
plenáris előadásokat szerveztünk a MAB Kohászati- és Vegyészeti Szakbizottságával
együttműködve, melyek az alábbiak voltak:
1. TDI és MDI poliuretán alapanyagok gyártásának fejlődése és perspektívái a
BorsodChem Rt.-nél, előadó: Dr. Ábrahám József, a BorsodChem Rt. technológiai
főmérnöke
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2. Nanotechnológiai kutatások Miskolcon, előadó: Dr. Kaptay György, egyetemi tanár, a
BAY-NANO Kutatóintézet vezetője
3. Fejlesztési irányok a Max Aicher Vállalatcsoporthoz tartozó Ózdi Acélművek Kft.-nél,
előadó: Feledi Dezső, az Ózdi Acélművek Kft. műszaki ügyvezető igazgatója
A hallgatók a dolgozatokat 3 szekcióban (Anyagvizsgálati-, Energiagazdálkodási és
környezetvédelem, Anyagtechnológiai Szekcióban) mutatták be. A dolgozatok közül 19
dolgozat ért el helyezést (6 db 1. díj, 7 db 2. díj és 6 db 3. díj), az OTDK-ra javasoltunk 13
dolgozatot. A díjátadásra 2006. XII. 14.-én került sor ünnepélyes keretek között a Távoktatási
Központban.
A Győrben ápr. 2-4. között megrendezésre került OTDK Műszaki szekciójára 23
dolgozattal neveztek be hallgatóink, ahol a következő eredmény született:
Anyagtudomány, anyagvizsgálat I. Szekció
− Csató Gábor (Repcehamu dielektromos tulajdonságainak vizsgálata), 2. helyezés
− Juhász Borbála (A kender, mint biomassza tüzeléstechnikai tulajdonságainak
elemzése), KVM könyvutalvány
Anyagtudomány, anyagvizsgálat III. Szekció
− Pázmán Judit (Kémiailag nikkelezett szilícium-karbiddal erősített alumínium
ötvözet mátrixú kompozit előállítása és vizsgálata), 3. helyezés
Energetika, hőtani és áramlástani folyamatok, gépek Szekció
− Máté Csilla (Biomassza tüzelésekor keletkező hamu összetételének vizsgálata,
az alkotók mobilizálhatósága), 3. helyezés
Képlékeny alakítás és kohászati technológiák Szekció
− Bartók Csaba (Mg nyomásos öntés hőtechnikai viszonyainak vizsgálata), 2.
helyezés
− Kovács Sándor (Hőmérsékleti gradiens által indukált határfelületi gradiens erő
képletének levezetése), 3. helyezés
− Szombatfalvy Anna (Járműipari öntészeti Al-olvadékok tulajdonságainak
vizsgálata), 3. helyezés
A MAK oktatói közül többen részt vettek a győri konferencia zsűrijének munkájában, ill. a
Kémiai Tanszék oktatói szerepet vállaltak a Szegeden, ugyancsak ápr. 2-4 között
megrendezésre került Vegyészeti OTDK munkájában is.
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A kari TDK tanács 2001. évi kezdeményezése volt saját Internetes honlap elkészítése és
annak gondozása (http://www.akktdk.uni-miskolc.hu). Ennek célja, hogy a hallgatókat
tudományos diákköri munkával kapcsolatos hírekről informáljuk, bemutassuk a rendezvények
célját, eredményeit. A honlap frissítése folyamatos.
Hagyományteremtő kezdeményezésként a 2005/06-os tanévben egy olyan kiadvány
szerkesztésébe kezdtünk, melyben szerepel az aktuális TDK konferencia programja,
összefoglalója, az előadott dolgozatok rövid tartalma és a legjobb TDK dolgozatok teljes
terjedelemben. Ezt a kiadványt a 2007/08-as tanévre vonatkozóan is megjelentetjük. A
kiadványt ingyenesen minden első díjas hallgató, konzulens és kari tanszék meg fogja kapni.

MAK - TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS
Elnök:
Dr. Kovács Károlyné dr.
egyetemi docens
Alelnök:
Lévai Gábor
hallgató
Titkár:
Póliska Csaba
tud. segédmunkatárs
Tagok:
Bánhidi Viktor
egyetemi adjunktus
Hutkainé Göndör Zsuzsa
mérnöktanár
Kuzsella László
egyetemi tanársegéd
Molnár Dániel
egyetemi tanársegéd
Dr. Szemmelveisz Tamásné
főiskolai docens
Veres Zsolt

egyetemi tanársegéd
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10. Hallgatói követelményrendszer
(Készült: a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói
Követelményrendszer c. részének felhasználásával, a Műszaki Anyagtudományi Karra
vonatkozó melléklettel egységes szerkezetben KSZ jelzéssel, szürkével kiemelten)
(KIVONAT)
A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA
1. §
(1)

A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) hatálya kiterjed a Miskolci
Egyetemen folytatott alapképzésre, mesterképzésre, egységes, osztatlan képzésre,
szakirányú továbbképzésre, felsőfokú szakképzésre, továbbá az e képzési formákban
részt vevő hallgatókra, minden képzési formában (nappali, levelező, esti, távoktatás,
állami finanszírozású, költségtérítéses) valamint a Miskolci Egyetem minden
alkalmazottjára.

(2)

A doktori képzésre vonatkozó rendelkezéseket külön szabályzat tartalmazza.
2. §

(1)

A HKR rendelkezéseit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ftv.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), valamint a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
mindenkor hatályos szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2)

A HKR szabályai 2006. szeptember 1-jén lépnek hatályba. A felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben –
változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan
oklevél kiadásával kell befejezni.
I. fejezet
A felvételi eljárás rendje

3.§
A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban
foglaltak irányadóak, figyelemmel arra, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos jogszabályi
rendelkezések kógensek és azoktól egyetemi szabályzatban sem lehet eltérni.
4.§
Az átvétel, a párhuzamos képzés, a vendéghallgatói jogviszony, valamint a további
szakképesítés illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásának
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feltételeit a Hallgatói követelményrendszer Tanulmányi
részletszabályai alapján a karok jogosultak meghatározni.

és

vizsgaszabályzatának

5. §
A doktori képzésre történő felvétel feltételeit és szabályait a Doktori szabályzat tartalmazza.
6.§
(1)

A mesterképzésre és a szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételeit a karok
jogosultak meghatározni.

(2)

A kari szabályok meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy mesterképzésben
és szakirányú továbbképzésben azonos felvételi követelményeket kell alkalmazni,
függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az
oklevelét.
II. fejezet

A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE,
A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOSAN BENYÚJTOTT KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA,
ÉS A JOGORVOSLAT RENDJE

Általános rendelkezések

7.§
(1)

A hallgatói jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jogszabályoknak
megfelelően kell eljárni. Az Ftv. 46.§ -a alapján a hallgatói jogok különösen:
a) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben
kívánja folytatni tanulmányait.
b) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben különösen,
hogy
– személyiségi jogát, ezen belül személyisége szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát
tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat,
e jogának érvényesítésében nem veszélyezteti a saját és társai, illetve a
Miskolci Egyetem alkalmazottai egészségét, testi épségét,
– az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson
minden kérdésről, az oktatók munkájáról, a Miskolci Egyetem, a kollégium
működéséről,
– tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről,
– javaslattal éljen, kérdést intézzen a Miskolci Egyetem, illetve a kollégium
vezetőihez, oktatóihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított
harminc napon belül érdemi választ kapjon,
– véleményezze az oktatói munkát,
– vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai
kisebbséghez tartozását tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve,
hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások
hasonló jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának
érvényesülését,
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levelezéshez, továbbá a kollégiumban a lakhatáshoz való jogát tiszteletben
tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak hasonló jogát
és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
c) A hallgató joga, hogy a Miskolci Egyetemen biztonságban, egészséges
környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől,
érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e
körben különösen, hogy
– igénybe vegye a Miskolci Egyetemen, illetve a kollégiumban rendelkezésre
álló eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat (könyvtár, laboratórium,
számítástechnikai eszközök, sport- és szabadidő-létesítmények stb.),
– a képzési programban meghatározottak szerint összeállítsa tanulmányi
rendjét, megválassza a tantárgyakat, ennek keretei között szabadon igénybe
vegye a Miskolci Egyetem által nyújtott képzési lehetőségeket,
– látogassa a Miskolci Egyetem által szervezett előadásokat, szemináriumokat,
– válasszon a párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok,
szemináriumok és más foglalkozások, az oktatók, doktoranduszként a
témavezetők között,
– teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást nyújtsanak részére,
– állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő
ellátásban részesüljön,
– segítséget kapjon az intézményi közösségi életbe való beilleszkedéshez,
fizikai állapotának megőrzéséhez, egészséges, káros szenvedélyektől mentes
életviteléhez,
– tagja legyen tudományos diákkörnek, részt vegyen annak munkájában, részt
vehessen a Miskolci Egyetem kutató, fejlesztő tevékenységében,
– tudományos, kutatói ösztöndíjban részesüljön,
– tudományos, művészeti célú pályázatot nyújtson be, tudományos, művészeti
eredményét közzétegye, a szakdolgozatának, diplomamunkájának témáját
megválaszthassa,
– a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a
szolgáltatásait igénybe vegye,
– szüneteltesse hallgatói jogviszonyát,
– vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az átvételét másik felsőoktatási
intézménybe, további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesítsen.
d) A hallgató joga, hogy tanulmányai során megismerje a nemzetközi gyakorlatot, e
célból az Európai Gazdasági Térség országaiban működő felsőoktatási
intézményekben folytathasson résztanulmányokat, és ehhez igénybe vegye a
hallgatói hitelt, illetőleg - amennyiben államilag finanszírozott képzésben vesz
részt - ösztöndíjban részesüljön.
e) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi
eredményére tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban
részesülhessen, e körben különösen
– kollégiumi ellátást vagy lakhatási támogatást biztosítsanak részére,
– szociális vagy más ösztöndíjban (így különösen tanulmányi, doktorandusz,
köztársasági) szociális, tankönyv-, jegyzetvásárlási támogatásban részesüljön,
– fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentességet, részletfizetési
kedvezményt, halasztást kapjon,
– diákigazolványt állítsanak ki részére, s igénybe vegye az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat, kedvezményekét,
– a Miskolci Egyetemen munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói
munkadíj illesse meg,
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f)

a Miskolci Egyetem által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaság
tagja legyen, illetve abban munkát végezzen, és ennek ellenértékeként
hallgatói munkadíj illesse meg,
– jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányi szerződést, hallgatói
szerződést kössön, munkavégzés melletti tanulmányok esetén igénybe vegye
a tanulmányi szabadságot.
A hallgatót megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga, e körben
különösen, hogy
– hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
– személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában, a Miskolci Egyetem, a kollégium irányításában,
– jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a
nyilvánosságot,
– az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon,
– igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot,
– választó és választható legyen a hallgatói önkormányzatba.

(2)

Az Ftv. 49.§ -a alapján a hallgató kötelezettsége különösen, hogy:
– teljesítse a Miskolci Egyetem Hallgatói Követelményrendszerében
meghatározott kötelezettségeket,
– megtartsa a Miskolci Egyetem szervezeti és működési szabályzatában
foglaltakat,
– megtartsa a Miskolci Egyetem helyiségei, továbbá a Miskolci Egyetemhez
tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, megőrizze,
illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja a
Miskolci Egyetem létesítményeit, felszereléseit, óvja saját és társai testi
épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket,
– tiszteletben tartsa a Miskolci Egyetem hagyományait, valamint a Miskolci
Egyetem alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát.

(3)

A hallgatói jogviszonyból eredő jogok a Miskolci Egyetemre történő beiratkozás
napjától gyakorolhatók, illetve a kötelezettségek ettől az időponttól kezdve
érvényesülnek.
Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges
1

esélyegyenlőséget biztosító feltételek

7/A.§
(1)

A fogyatékossággal élő hallgató számára - kérelmére - a tanterv előírásaitól részben
vagy egészben eltérő követelményeket állapíthat meg, illetve - figyelemmel az Ftv.
39.§-ának (7) bekezdésére - azok teljesítésétől eltekinthet.

1

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával elfogadott, 2007. január 1-jén hatályba lépő
szöveg.
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(2)

Mozgáskorlátozott hallgató esetében:
a) biztosítani kell a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes
felmentést, illetve annak más formában történő teljesítését,
b) helyettesíteni lehet az írásbeli vizsgát szóbelivel, a szóbeli vizsgát írásbelivel,
c) a hallgató mentesíthető a geometriai, szerkesztési feladatok alól, ha nem tudja a
szükséges eszközöket használni, de szóban a szabályok ismerete megkövetelhető,
d) lehetővé kell tenni az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális
eszközök (különösen speciális füzetek, írógép, számítógép), valamint
kerekesszékkel, továbbá más segédeszközzel is megközelíthető, dönthető,
állítható csúszásmentes felülettel ellátott asztallap használatát,
e) szükség esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozóan
megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt, illetve személyi
segítőt kell biztosítani.

(3)

Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében:
a) a szóbeli vizsga helyett biztosítani kell az írásbeli vizsgalehetőséget,
b) a súlyosan hallássérült (siket) hallgató az államilag elismert nyelvvizsga
követelménye alól is felmentést kaphat,
c) aki fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga
szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az „A” típusú (szóbeli)
nyelvvizsga letétele alól,
d) a hallgató kérésére a szóbeli vizsgáztatás esetén jelnyelvi tolmácsot kell
biztosítani,
e) az érthetőség és a megértés szempontjából a feltett kérdéseket, utasításokat
egyidejűleg szóban és írásban is meg kell jeleníteni a hallgató részére,
f)
minden vizsgáztatás alkalmával szükséges a segédeszközök (pl. értelmező szótár,
kalkulátor), a vizuális szemléltetés biztosítása,
g) szükség esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított
felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt kell biztosítani.

(4)

Látássérült (vak, gyengénlátó) hallgató esetében:
a) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga lehetőségét, illetve az írásbeli
számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatát biztosítani kell,
b) aki fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga
írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a „B” típusú (írásbeli)
nyelvvizsga letétele alól,
c) a fogyatékossága miatt egyes gyakorlati követelmények teljesítése alól felmentést
kaphat, illetve a gyakorlati követelmények teljesítése megfelelő (nem gyakorlati)
követelmények teljesítésével helyettesíthető,
d) a hallgató mentesíthető a geometriai, szerkesztési feladatok alól, de szóban a
szabályok ismerete megkövetelhető,
e) a kérdések, tételek hangkazettán, lemezen, pontírásban vagy nagyításban történő
hozzáférhetőségét, megfelelő világítást, személyi segítőt, illetve szükség esetén a
nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított felkészülési időnél
hosszabb felkészülési időt kell biztosítani.

(5)

Beszéd- és más fogyatékos (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia) hallgató esetében:
a) a súlyos beszédhibás hallgató a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet
valamennyi vizsgatárgyból; amennyiben a hallgató a szóbeli vizsgalehetőséget
választja, úgy számára a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében
megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt kell biztosítani;
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a diszlexiás - diszgráfiás hallgató
ba) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát
tehet,
bb) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú
nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a
„B” típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól,
bc) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú
nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az
„A” típusú (szóbeli) nyelvvizsga letétele alól,
bd) a hallgatónak írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatók
esetében megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt kell
biztosítani,
be) részére az írásbeli beszámolóknál a számítógép használata megengedett,
bf) részére a vizsga esetén a szükséges segédeszközöket (pl. írógép, helyesírási
szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítani kell;
a diszkalkuliás hallgató a számítási feladatok alól felmentést kaphat, esetében a
vizsgák alkalmával engedélyezhető mindazon segédeszközök használata,
amelyekkel a hallgató a tanulmányai során korábban is dolgozott (táblázatok,
számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá
hosszabb felkészülési időt lehet számára biztosítani.

(6)

Az autista hallgató esetében a szakvélemény és a kérelme alapján a (2)-(5)
bekezdésben meghatározott kedvezmények alkalmazhatók.

(7)

A (2)-(6) bekezdésekben a felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési idő a nem
fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest legfeljebb
30%-kal hosszabbodhat meg.
A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendje2
7/B.§

(1)
(2)

A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak
végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.
A hallgató köteles benyújtani azoknak a közoktatási intézmény által kiállított
dokumentumoknak - az intézmény által hitelesített - másolatát, melyek igazolják, hogy
fogyatékossága a középfokú tanulmányai során fennállt és emiatt kedvezményben
részesült.
A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elvek

3

7/C.§
(1)

2
3

A hallgató fogyatékosságára tekintettel, szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi
kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy
azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával elfogadott, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.
A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával elfogadott, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.
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(2)

A fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre
irányuló kérelmeit a Tanulmányi Bizottság a (3) bekezdésben meghatározott
koordinátor közreműködésével jogosult első fokon elbírálni.

(3)

A Rektor határozatlan időre koordinátort bíz meg az egyetem oktatói közül a
fogyatékossággal élő hallgatók segítésére. Feladata:
a) részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, a kérelmek
elbírálásában és nyilvántartásában,
b) kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel,
c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható
segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve szorgalmi időszakban a
fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek
megszervezése,
d) javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló
normatív támogatás-felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi
eszközök beszerzésére.
A kérelmek benyújtása

8.§
(1)

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmeket (a továbbiakban: kérelem)
írásban kell előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, állandó
lakóhelyét, tanulmányokkal összefüggő kérelem esetében a hallgató azonosító számát, a
kollégiummal fennálló jogviszonnyal kapcsolatos esetben (a felvételi kérelmet, és az azt
elutasító döntés elleni fellebbezés esetét kivéve) a hallgató elhelyezésére szolgáló épület
és szobaszám, valamint az állandó lakóhely megjelölését.

(2)

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, tekintet nélkül arra, hogy azt milyen
elnevezéssel terjesztették elő.

(3)

A kérelmeket elsősorban annak a karnak a tanulmányi ügyekkel foglalkozó hivatalában
vagy más szervezeti egységénél (intézet, tanszék) kell előterjeszteni, amely kar
keretében a hallgató tanulmányait folytatja, illetve amely kar, szervezeti egység döntését
a kérelmező a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben igényli, kivéve, ha a kérelem
tárgyából más nem következik. Kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben a
kérelmek az érintett kollégium gondnokánál, illetve részlegtitkáránál terjeszthetők elő.

A kérelem elbírálásának rendje

9.§
(1)

A kérelem elbírálását megtagadni amiatt, mert azt nem az elbírálásra jogosult szervezeti
egységhez nyújtották be, nem lehet. Ilyen esetben az a szervezeti egység, amelyhez a
kérelmet benyújtották, köteles azt haladéktalanul az elbírálásra jogosult szervezeti
egységhez áttenni, és erről a tényről, valamint az elbírálni jogosult szervezeti egység
nevéről, elérhetőségéről a hallgatót tájékoztatni.

(2)

A kérelmet nyolc napon belül kell elbírálni. Amennyiben a kérelem elbírálása
testület összehívását igényli, úgy a kérelemről a testület következő ülésén, de
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legkésőbb tizenöt napon belül kell határozatot hozni. A határidőbe az ügy áttételhez
szükséges idő nem számít be. Nem számít be az elintézési határidőbe az eljárás
felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
(3)

A kérelem elbírálása tárgyában hozott döntést határozatba kell foglalni, és meg kell
indokolni, valamint fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére.
A döntés közlése

(1)

(2)

(3)

10.§
A kérelem tárgyában érdemi döntés meghozatalára jogosult szerv döntését írásban
(postai vagy hirdetményi úton) közli a hallgatóval és mindazokkal, akikre nézve a
döntés rendelkezést tartalmaz. Kivételes esetben, ha ezt a hallgató illetve Miskolci
Egyetem közös érdeke vagy közérdek indokolja, a döntés közlése történhet szóban
(személyesen vagy távbeszélő útján), vagy elektronikus levél formájában. Ezekben
az esetekben a döntést postai úton, írásban, nyolc napon belül meg kell küldeni az
érintetteknek, a hallgatónak az általa megadott címre. Amennyiben a hallgató az iratot a
kézbesítés második megkísérlését követő öt munkanapon belül nem veszi át, az iratot a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Ket. 79.§ (2)
bekezdése alapján – az ellenkező bizonyításáig – a kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Kivételes esetben a döntés hirdetményi úton is kézbesíthető. Hirdetményi kézbesítés
esetén a döntést a kifüggesztéstől számított ötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ebbe
az időbe nem számít be a hirdetmény kifüggesztésének napja. A Kari Tanács a kari
HÖK-kel egyetértésben jogosult meghatározni azon esetek körét (különösen nagy
számú, azonos tárgyban benyújtott kérelmek elbírálása), melyek kapcsán hirdetményi
kézbesítésnek van helye.
Az ügy érdemében hozott határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslatra vonatkozó
tájékoztatást.
Jogorvoslat
11.§

(1)

A hallgató a döntés vagy intézkedés, valamint döntés vagy intézkedés elmulasztása
ellen a közléstől (ennek hiányában a tudomásszerzéstől) számított tizenöt napon
belül jogorvoslattal élhet.

(2)

A (3) bekezdésben foglaltak kivételével nincs helye jogorvoslatnak a tanulmányok
értékelésével kapcsolatos, valamint a méltányossági jogkörben hozott döntésekkel
szemben.

(3)

A tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen kizárólag akkor van helye
jogorvoslatnak, ha a döntés nem a Miskolci Egyetem által elfogadott követelményekre
épült, vagy a döntés ellentétes a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére és
lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket.

(4)

A jogorvoslati kérelmet az első fokú döntést meghozó szervhez kell benyújtani. Az első
fokú döntést meghozó szerv köteles a hozzá benyújtott jogorvoslati kérelmet az ügy
összes iratával együtt a másodfokú eljárásra jogosult szervhez továbbítani a kérelem
beérkezésétől számított három napon belül. Ha a jogorvoslati kérelmet nem az első fokú
döntést hozó szervhez nyújtották be, a másodfokon eljárni jogosult szerv felhívására az
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elsőfokú szerv köteles az ügy összes iratát három napon belül megküldeni a másodfokon
eljárni jogosult szervnek.

A jogorvoslat elbírálására jogosult szervek

12.§
(1)

A jogorvoslati kérelmek tárgyában a 3 tagú Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el,
melynek összetétele (kivéve a kollégiumi felvételi és kollégiumi térítési ügyeket) a
következő:
a) elnöke a tanulmányi rektorhelyettes (akadályoztatása, valamint kizárási ok
fennállása esetén az egyetem magasabb vezető vagy vezető beosztású
közalkalmazottai közül a rektor által kijelölt személy);
b) tagja azon kar, vagy szervezeti egység oktató képviselője, melynek hallgatója a
kérelmet benyújtotta;
c) tagja a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált képviselő.

(2)

A bizottságot az elnök hívja össze. A bizottsági tagok megbízatási ideje egy naptári évre
szól.

(3)

A bizottság tagjának és póttagjának személyét – a kari tanács jóváhagyásával – a
tárgyév januárjának 1. napjáig a karok dékánjai, a főiskolai kar főigazgatója, valamint az
intézetigazgatók jelentik be a tanulmányi rektorhelyettesnek.

(4)

Kollégiumi felvételi és térítési ügyekben a 3 tagú Kollégiumi Jogorvoslati Bizottság jár
el, melynek összetétele a következő:
a) elnöke a kollégium hallgatói ügyekért felelős igazgatóhelyettese;
b) tagja az egyetem teljes munkaidőben alkalmazott oktatói közül a tanulmányi
rektorhelyettes által kijelölt személy;
c) tagja a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált képviselő.
Kizárás
13.§

A jogorvoslati kérelem elbírálása során az eljárásban nem vehet részt az,
a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,
b) aki az a) pontban megjelölt személy hozzátartozója,
c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.
Döntések a jogorvoslati kérelem tárgyában

14.§
(1)

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a kérelem elbírálója a következő döntéseket
hozhatja:
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a döntést megváltoztatja,
d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.
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(2)

A jogorvoslat tárgyában a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kell döntést
hozni.

(3)

A jogorvoslati eljárás során a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell
hallgatni, kivéve ha a hallgató kéri személyes meghallgatásának mellőzését. Ez utóbbi
esetben a hallgató észrevételeit írásban is megküldheti a jogorvoslat elbírálására jogosult
szervnek.
Képviselet

15.§
(1)

A jogorvoslati eljárásban, amennyiben a hallgató nem képes, vagy nem kíván
személyesen eljárni, helyette a Ptk. 222-223.§-aiban megjelölt meghatalmazott is
eljárhat, amennyiben rendelkezik közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt szabályszerű meghatalmazással. A meghatalmazottat a hallgató jogai illetik meg.

(2)

Meghatalmazott eljárása esetén a jogorvoslat elbírálására jogosult szerv minden esetben
köteles vizsgálni a meghatalmazott eljárásának jogszerűségét, valamint a
meghatalmazás törvényességét.
Jogerő és bírósági felülvizsgálat
16.§

(1)

A jogorvoslati eljárás során hozott döntés a közléssel jogerős és végrehajtható. A
hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát
kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre, illetve
hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással.

(2)

Fegyelmi ügyben a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben az eljáró szerv ideiglenes
intézkedésről rendelkezhet különösen súlyos jogsértés megállapítása esetén.
Egyéb rendelkezések

17.§
(1)

Nincs helye jogorvoslatnak azokban az esetekben, amikor a Miskolci Egyetem és a
hallgató szolgáltatás nyújtására köt szerződést. A megállapodásban foglaltak
megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél bírósághoz fordulhat.

(2)

A hallgató az oktatási jogok miniszteri biztosának eljárását akkor kezdeményezheti, ha a
jogorvoslati eljárás jogát – a bírósági eljárás kivételével – a hallgató kimerítette.

(3)

A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a felvételi kérelmek
elbírálásával kapcsolatos eljárásra is.

(4)

Az itt nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról szóló Ftv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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Az alap- és a jogorvoslati eljárás során az egyes eljárási cselekményekre, a határozatok
alakjára és tartalmára, valamint minden, itt és az Ftv-ben nem szabályozott esetben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Ket.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. fejezet
Tanulmányi és vizsgaszabályzat

A szabályzat hatálya

18.§
(1)

E szabályzatban meghatározott, valamint – a jelen szabályzattal nem ellentétes – egyéb,
a szabályzat által nem érintett kérdésekben a kari HÖK egyetértésével a Kari Tanács
határozattal további szabályokat állapít meg. A kari határozatokat jelen szabályzat
függelékeként kell kezelni, s azokról az Egyetemi Szenátust tájékoztatni kell.

(2)

A nem kari, azaz intézeti keretek között folyó felsőfokú oktatásban a jelen szabályzatot
értelemszerűen kell alkalmazni.

(3)

Az oktatók és a hallgatói ügyintézők – hivatali eljárásuk során – kötelesek megismerni,
és maradéktalanul betartani a jelen szabályzatban számukra előírtakat, mely kötelesség
elmulasztása felelősségre vonással jár.
Alapfogalmak
19.§

(1)

A kredit (tanulmányi pont) egy tantárgy teljesítéséhez szükséges átlagos hallgatói
összes munka mennyiségének mérőszáma. A kreditpontok megszerzése a tantárgy
követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítésével lehetséges. A megszerzett
kredit értéke a megszerzett érdemjegytől független.

(2)

A felsőfokú végzettség és/vagy a szakképesítés megszerzéséhez megszabott időkorláton
belül különböző tantárgyakhoz, a szakdolgozathoz (diplomamunkához) és a gyakorlati
képzéshez rendelt meghatározott számú kreditet kell teljesíteni, valamint az un.
kritérium követelményeket is teljesíteni kell. A diplomához szükséges kreditértékek a
félévekben meghirdetésekre kerülő tanulmányi kötelezettségek sikeres teljesítésével
szerezhetők meg. A hallgató a mintatantervben meghatározott előtanulmányi rend –
kritérium- és az előzetes követelmények teljesítésének – figyelembevételével, a
választási lehetőségek felhasználásával, egyéni terv és ütemezés alapján teljesítheti
tanulmányi kötelezettségeit.

(3)

A kritérium követelmény a képesítési követelményekben szereplő olyan kötelezően
teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen lehet a szigorlat, a szakmai
gyakorlat, a testnevelésben való részvétel, a nyelvi követelmény. Ezek megjelenési
formája is tantárgy.

(4)

Az előzetes követelmény egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges,
másik tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely
kritérium követelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy csak akkor vehető fel, ha a
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hallgató az annak előzetes követelményeként megjelölt kritérium követelményeket az
adott tantárgy felvételét megelőzően már teljesítette. Az előtanulmányi rend a szak
mintatantervében szereplő tantárgyak előzetes követelményeinek összessége.
(5)

A tantárgyfelvétel egy tantárgy meghirdetett tanulmányi kötelezettség teljesítésére
történő jelentkezés, melynek feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek
teljesítése.

(6)

Aktív félévnek számít valamennyi, a beiratkozást követő félév, amelyben a hallgató
legalább egy tantárgyat felvesz és a hallgatói jogviszonya fennáll.

(7)

A passzív félév a hallgató bejelentése alapján, vagy a 29.§ (3) bekezdésében foglalt eset
alapján az a félév, amelyben a hallgató egyetlen tantárgyat sem vesz fel.

(8)

A kredittarifa mennyiségi kapcsolat az adott tanulmányi feladathoz rendelt tanulmányi
pontok (kreditek) és a feladat teljesítése érdekében elvárható, összes hallgatói
tanulmányi munkaóra között.

(9)

Az országos kredittarifa szerint egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaórának felel
meg.

(10) Csak érdemjeggyel lezárt tantárgyhoz rendelhető kredit.
(11) Neptun-rendszer: a Miskolci Egyetemen használt elektronikus hallgatói információs
rendszer.

81

Tanulmányi tájékoztató

10. Hallgatói követelményrendszer

A KÉPZÉS ALAPVETŐ SZAKMAI DOKUMENTUMAI
Képzési és kimeneti követelmények

20.§
(1)

A megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés szakmai követelményeit
jogszabályba foglalt képzési és kimeneti követelmények, valamint a szakképzettség
szakmai és vizsgakövetelményei határozzák meg.4

(2)

A képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak,
készségeknek, képességeknek az összessége, amelyek megszerzése esetén az adott
szakon a végzettségi szintet és a szakképzettséget igazoló oklevél kiadható.

A tantárgyi program

21.§
(1)

Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyi programok
határozzák meg.

(2)

A tantárgyi program tartalmazza a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét, a heti
(félévi) tanóraszámot (előadás, tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat bontásban), a
félév végi számonkérés típusát (aláírás, vagy aláírás és gyakorlati jegy, vagy aláírás és
vizsgajegy, vagy vizsgajegy), a tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi
munkamennyiséget kreditben, a tantárgyért felelős tanszéket és a tantárgy gondozóját, a
tantárgy felvételének előtanulmányi feltételeit, a tantárgy feladatát a szakképzés
céljának megvalósításában, tananyagának leírását, az osztályzat (aláírás) kialakításának
módját, az esetleges vizsgakövetelményeket, az írott tananyagot (tankönyv, jegyzet,
példatár, irodalom, esettanulmány stb.), a felhasználható fontosabb technikai és egyéb
segédeszközöket, a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatait a tantárgy jegyzője
által megadott módon.

(3)

Az egyes tantárgyak programjait, és ezek előtanulmányi feltételeit a szakért felelős
karok Kari Tanácsa hagyja jóvá. A Kari Tanács a végleges tanulmányi előfeltételeket
megküldi az illetékes tanszéknek.

(4)

A tantárgyak oktatásának értékelésében a minőségbiztosítási rendszerben szabályozott
módon a hallgatók véleményét is figyelembe kell venni.
A tanterv

22.§
(1)

4

A tanterv tartalmazza a szak képzési célját, a képzés időtartamát, a szakképesítés
megjelölését, azoknak az alapvető tudománycsoportoknak a felsorolását, amelyek
oktatása kötelező, az alap- és szakképzés, valamint az elméleti és a gyakorlati képzés
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arányát, a heti legmagasabb óraszámot, az oktatási időszak legalacsonyabb és
legmagasabb vizsgaszámát, a záróvizsga típusát, a záróvizsga tantárgyak körét, a
záróvizsgák követelményeit, valamint a záróvizsga eredményének és a diploma
minősítésének kiszámítási módját.
(2)

A tantervben kell meghatározni oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi kötelező,
kötelezően választható és szabadon választható tantárgyat, ezek elméleti és gyakorlati
óraszámát, a kötelezően látogatandó foglalkozásokat, a szakmai gyakorlatok
időtartamát, beosztását, a számonkérés (vizsgák) formáit és időpontját, azt, hogy mely
vizsgák osztályzatait kell az átlageredmény kiszámításánál figyelembe venni, valamint a
záróvizsgára bocsátás részletes feltételeit és a diplomamunkára, ill. szakdolgozatra
vonatkozó előírásokat.

(3)

A tanterv formája az ajánlott tanterv (a továbbiakban: mintatanterv). Az akkreditációs
előírást nem érintő tanulmányi kötelezettségek változtatását (mintatanterv, előfeltételek,
stb.) kari hatáskörben eljárva, felmenő rendszerben kell bevezetni.

(4)

A mintatanterv az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál arra, hogy a
végzettséghez, ill. szakképzettséghez szükséges tantárgyakat milyen időbeosztásban
lehet a képesítési követelményekben rögzített minimális képzési idő alatt teljesíteni.

(5)

A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi tantárgyat,
azok meghirdetésének szabályait, a tantárgyak heti (vagy félévi) óraszámát (előadás,
tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat bontásban) és a hozzájuk rendelt krediteket,
a számonkérés típusát (aláírás + gyakorlati jegy, vagy aláírás + vizsgajegy, vagy
vizsgajegy), a tantárgy meghirdetésének féléveit, a kritérium követelményeket és azok
teljesítésének határidejét, a szakirányválasztás feltételeit és szabályait, az előtanulmányi
rendet, a diplomamunka (szakdolgozat) felvételére és teljesítésére vonatkozó
előírásokat, a záróvizsgára bocsátás feltételeit, a záróvizsga tantárgyait.

(6)

Alapképzésben a szakirány választás az addig teljesített szemeszterekben megszerzett
összes kreditre számított súlyozott tanulmányi átlag és egyéb, a kar által meghatározott
és kihirdetett, objektív értékelési szempontok alapján a meghirdetett minimális és
maximális létszámhatárok figyelembevételével történik. Szakirányon belül az
előtanulmányi követelmények megadása csak a szakirányon belüli tantárgyakra
korlátozódik.

(7)

Egy tantárgyhoz legfeljebb 3 előtanulmányi kötöttség írható elő. A tantárgyak konkrét
előtanulmányi kötöttségeit a mintatantervek tartalmazzák.

(8)

Az előtanulmányi rend kétféle kötöttséggel írható elő:
a) az adott tantárgy csak az előírt megelőző tantárgy(ak) korábbi teljesítése (évközi
jegy, vagy sikeres vizsga megléte) esetén vehető fel,
b) az illető tantárgy az előírt tantárgy(ak) „részleges” teljesítésével (aláírást
megszerezte, de sikertelen vizsgát tett) is felvehető, de vizsgázni csak az
előírt megelőző tantárgy(ak)ból letett sikeres vizsga megléte után lehetséges.
Ezt a lehetőséget az előtanulmányi követelmények megadásánál a
tantárgykód után /R jellel („részleges”) kell feltüntetni.
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Egy félév tanulmányi munkája átlag 30 kredit értékű. Felsőfokú szakképzésben legalább
30, legfeljebb 60 kreditet lehet szerezni (ez a mintatantervben 2 vagy 4 félévnek felel
meg). Alapképzésben (BSc/BA szint) a végzettséghez legalább 180, összefüggő szakmai
gyakorlat esetén legalább 210, legfeljebb 240 kreditet lehet szerezni (ez a
mintatantervben 6, legfeljebb 8 félévnek felel meg). Mesterképzésben (MSc/MA szint) a
végzettséghez legalább 60, legfeljebb 120 kreditet lehet szerezni (ez a mintatantervben
2, vagy 4 félévvel egyenértékű). Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon,
valamint az egységes, osztatlan képzésben legalább 300, legfeljebb 360 kreditet lehet
megszerezni. Szakirányú továbbképzésben legalább 60, legfeljebb 120 kreditet lehet
szerezni (ez a mintatantervben legalább 2 vagy 4 félévnek felel meg).

(10) A mintatantervekben a tanórák ajánlott száma nappali tagozaton 20-24 tanóra/hét a
társadalomtudományi karokon, 24-28 tanóra/hét a műszaki tudományi karokon, a
maximális óraszám 30 tanóra/hét, egészségügyi képzésben 30-36 tanóra/hét. Az ajánlott
óraszámok a nyelvi oktatás óráit és a testnevelési órákat nem tartalmazzák.
(11) A testnevelési órákat és a nyelvoktatás óráit a tantervnek tartalmaznia kell. Kredit a
testnevelési órákért nem jár (kivéve a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar szakjain). A
nyelvi képzésben való részvételért általában kredit nem adható, kivéve, ha a szak
képesítési követelménye és annak alapján elfogadott kari tanulmányi- és
vizsgaszabályzat idegennyelvi feltételt fogalmaz meg (pl. szakhoz szükséges sajátos
nyelvi ismeret, szakmai ismerettel kibővített állami nyelvvizsga letételéhez kötött a
diploma kiadása, műveltségterületi ismerethez kötődő nyelvi ismeret). Ebben az esetben
a mintatanterv kredit értéket rendelhet a nyelvi tanulmányokhoz is. Egy nyelvvizsgát
legfeljebb 5 kredit ponttal kell figyelembe venni.
(12) A mintatantervekben a szabadon választható fakultatív tantárgyak vizsgái nélkül a
vizsgaidőszakokban leteendő kollokviumok vagy magasabb szintű vizsgák átlagos
száma 5, maximális száma 7.
(13) A tantervet a Kari Tanács határozza meg és hagyja jóvá. A zeneművészeti képzésben a
tantervben előírt speciális foglalkozások (koncertre való felkészülés, vendég oktatók
által tartott foglalkozások, stb.) munkaszüneti napon is megtarthatók az intézet által
meghatározott szabályok szerint. A jóváhagyott tantervet a dékán a tanulmányi
rektorhelyettesnek és a kari HÖK-nek megküldi.
(14) A kar által oktatott szakok mintatantervét az indítási engedély után 30 napon belül,
legkésőbb a jelentkezés meghirdetéséig a kari tájékoztató füzetekben, a kari honlapon,
és a „Neptunban” is meg kell jelentetni. A mintatanterv egy példányát a ME HÖK
részére is meg kell küldeni. A megjelenésért a kar dékánja felelős. A mintatanterv
módosítása estén is az előzőek szerint kell eljárni.
(15) A Kari Tanács – figyelemmel a szakok sajátosságaira – fenti szabályok mellett, a
vonatkozó jogszabályok keretein belül eltérő rendelkezéseket is alkothat.
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KSz.12.
(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon BSc. képzésben két szakirány-csoport létesül:
1. Fémes anyagok szakirány-csoportja:
− Fémelőállítási
− Hőkezelési
− Képlékenyalakítási
− Öntészeti Hőenergia-gazdálkodási
− Nanotechnológiai
2.Nemfémes anyagok szakirány-csoportja:
− Polimer-technológiai
− Szilikát-technológiai
− Vegyipari technológiai
− Hőenergia-gazdálkodási
− Nanotechnológiai
A BSc képzésben résztvevő hallgatók, a 4. félévének végén, szabadon választanak a
felkínált két szakirány-csoport közül (hallgató létszám megkötés nélkül). Ezt
követően minden hallgató a saját maga által választott szakirány-csoporton belül
szabadon választ két-két szakirányt, mindössze annyi megkötéssel, hogy a Hőenergiagazdálkodási és az Nanotechnológiai szakirányok együtt nem választhatóak. Egy adott
szakirány csak akkor indul el, ha minimum 5, maximum 15 hallgató választja az adott
évben. Ekkor az érvényben lévő szakirány- és ágazatválasztási szabályzat algoritmusa
lép érvénybe (KSz11.), amelynek lényege a hallgatók sorrendbe állítása addigi
tanulmányi eredményeik alapján azzal a céllal, hogy minden induló szakirány az 5-15
sávba kerüljön, ha ez spontán nem sikerülne. A hallgató szabadon eldöntheti, hogy a két
szakirány közül melyikből írja a szakdolgozatát.
(2) A Műszaki Anyagtudományi Karon egyes szakirányok indítása szünetelhet.
(3) A szakok felvételéhez a hallgatóknak a tantervben rögzített tantárgyi (elő)
követelményt, vagy követelményeket maradéktalan teljesítenie kell.
KSz.13.
(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon a testnevelés és idegen nyelv tantárgyak
kritériumtárgyak. A tárgyak felvétele és teljesítése (nulla kredit mellett)
szemeszterenként a tantervekben meghatározott szemeszterszámban kötelező.
(2) A Műszaki Anyagtudományi Karon kiállított bármely diploma megszerzésének
feltétele egy nyelv, államilag elismert vizsgabizonyítvánnyal igazolt, középfokú
ismerete.
(3) Továbbá a nyelvvizsga hiányában, hagyományos kredites és BSc. képzésben 6 félév
idegen nyelv és 4 félév testnevelés tárgyfelvétel igazolása kötelező. Korábbi
tanulmányokban teljesített idegen nyelv és testnevelés tantárgyakat elismerjük.
(4) A hagyományos kredites képzésben az idegen nyelv ellenőrzése gyakorlati jegyel,
BSc. képzés esetén beszámolóval zárul.
(5) Idegen nyelvből közép- vagy felsőfokú állami, illetve azzal egyenértékű
nyelvvizsgával rendelkező hallgató részére az órák látogatása alól felmentést lehet
adni. Ezt a hallgató keditátviteli beadványon kérelmezheti.
(6) A hallgató az idegen nyelvi órák látogatása alól felmenthető, illetve a nyelvi
tanulmány folyamatossága igazolható, abban az esetben, hogyha a hallgató erre
vonatkozó kérelmet nyújtott be a dékáni hivatalba, és a más esetleg az egyetemtől
független államilag elismert nyelviskolában az adott félévben a képzését hitelt
érdemlően igazolta (pl. tandíjcsekk és tanulmányi szerződés ).
(7) A karon folyó nyelvi képzésébe beszámítható, a hallgató által nyári szünidőben
elvégzett és igazolt legalább 60 órás intenzív államilag elismert nyelviskolában
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lefolytatott nyelvtanfolyam. A beszámításhoz a tanulmányok lefolytatásának
igazolása, tandíjcsekk másolat és tanulmányi szerződés szükséges. A nyári intenzív
nyelvtanfolyam nem végezhető a kötelezően előírt szakmai gyakorlatok rovására. A
beszámítást a nyelvtanfolyamot követő félév elején kell kérni írásban az Oktatási és
Kreditátviteli Bizottságtól.

A tanulmányokra vonatkozó rendelkezések

A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületek és személyek

23.§
(1)

A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben elsőfokon eljáró intézményi testület a
karonként működő Tanulmányi Bizottság. A Tanulmányi Bizottságban 50 %-os
hallgatói részvételt szavazati joggal biztosítani kell.
KSz.1.
A Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HK) 23.§ 1. pontjához:
(1) A Műszaki Anyagtudományi Kar Tanulmányi Bizottság (MAK-TB) tagjainak száma
8 fő (elnök, 3 oktató, 4 hallgató). A Tanulmányi Bizottság munkájában tanácskozási
joggal részt vehet a Hallgatói Önkormányzat elnöke, valamint tanszéki képviselők.
A kari TB elnöke a tanulmányi referens.
(2) A Tanulmányi Bizottság ügyrendjét és munkarendjét a hallgatóság egyetértésében a
tanév első ülésén határozza meg. Oktatási szemeszterenként üléseit legalább két
alkalommal tartja.
(3) A Tanulmányi Bizottság minden ügy elbírálása esetén testületként jár el. A működés
biztosítása érdekében a tagok közötti esetleges munkamegosztást a bizottság
ügyrendjében szabályozza.
(4) A Tanulmányi Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
(5) A Tanulmányi Bizottság üléseinek előkészítéséről, a döntések végrehajtásáról és a
tanszékeknek a tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos tájékoztatásáról a
tanulmányi referens gondoskodik.
KSz. 2.
(1) A kari Tanulmányi Bizottság illetékes dönteni első fokon a kar hallgatóit érintő
minden tanulmányi- és vizsgakérdésben, különösen:
a) a zárthelyi időpontok meghatározásában, rajz- és féléves feladatok beadási
határidejében,
b) egyéni tanulmányi rend és az áthallgatás iránti kérelmek elbírálásában,
c) aláírás és gyakorlati jegyek pótlására szolgáló határidő meghatározásában,
d) a vizsganapok jóváhagyásában,

(2)

A kari Tanulmányi Bizottságnak 4-8 tagja van. A Tanulmányi Bizottság létszámát a
Kari Tanács állapítja meg. Elnöke a tanulmányi feladatokat ellátó dékánhelyettes. A
Tanulmányi Bizottság határozatait szavazás útján, egyszerű többséggel alkotja meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3)

A Tanulmányi Bizottság oktató tagjait 3-3 évre a Kari Tanács, hallgató tagjait l-l évre a
Kari Hallgatói Önkormányzat választja a tárgyév szeptember 30. napjáig.
86

Tanulmányi tájékoztató

10. Hallgatói követelményrendszer

(4)

A Kari Tanulmányi Bizottság döntési jogköre:
a) a kedvezményes tanulmányi rend, áthallgatás engedélyezése,
b) a szorgalmi időszak zárthelyi és egyéb más feladatok beadási időpontjainak
jóváhagyása,
c) vizsgaidőpontok jóváhagyása,
d) részképzés engedélyezése,
e) az oktatási időszak végét követően az aláírások és gyakorlati jegyek pótlásának
engedélyezése,
f)
megszakított tanulmányok folytatásának engedélyezése,
g) a hallgató kérésére – legkésőbb a félév megkezdését követő 30 napon belül – a
megkezdett félév utólagos passzív félévvé nyilvánítása,
h) költségtérítési díj kedvezményének elbírálása,
i)
a hallgatói követelményrendszerben meghatározott egyéb esetekben.

(5)

A Tanulmányi Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság akkor
határozatképes, ha a tagok 50% + 1 fő jelen van.

(6)

A Tanulmányi Bizottság a hallgatói kérelmek elbírálásáról szóló rendelkezéseknek
megfelelően köteles eljárni.

(7)

A Kari Felvételi Bizottság elsődleges feladata a felvételi ponthatárok megállapításának
előkészítése, és a Miskolci Egyetem nevében a felvételről, az átvételről, valamint a
hagyományos képzésből történő átvétel kérdésében való döntés. Szavazatait
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felvételi
Bizottság összetételét, és tagjainak számát a Kari Tanács határozza meg, azzal. hogy
elnöke a dékán vagy az általa kijelölt dékánhelyettes, és a bizottság létszámának 1/3-át a
kari HÖK delegálja.

(8)

A bizottság tagjai megbízatásukat egy évre a felsőoktatási intézmény vezetőjétől kapják,
mely megbízást az előző év november 30. napjáig delegált jogkörben a kar vezetője adja
ki.

(9)

A felvételi Bizottság a tanulmányok folytatásával kapcsolatban dönt:
a)
szakok ill. karok, intézetek, intézmények közötti átvételről,
b) párhuzamos képzésben való részvételről,
c) az átvételről,
d) az e szabályzat által a hatáskörébe utalt egyéb esetben.

(10) A tantárgyak 36.§ szerinti befogadásában a szakmai döntéseket a Kreditátviteli
Bizottság hozza. A Kreditátviteli Bizottság szakonként működik. Azonos
tudományághoz tartozó szakok Kreditátviteli Bizottságai – kari döntés alapján –
összevonhatók.
KSz. 4.
A HK.23§ 10. pontjához:
(1) A Műszaki Anyagtudományi karon a Kreditátviteli és Oktatási Bizottság
összevontan működik.
(2) A Kreditátviteli és Oktatási Bizottság 4 fő tudományos fokozattal rendelkező
oktatóból, valamint a hallgatók egy képviselőjéből áll. Az összevont bizottság
elnöke a tanulmányi referens.
(3) A Kreditátviteli és Oktatási bizottság a döntéseit a KSz1. szerint hozza meg és hajtja
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végre.
(4) A Kreditátviteli és Oktatási Bizottság csak a szaktanszékkel előre véleményezett
kreditátviteli kérvényt fogad be.
KSz.5.
A Kreditátviteli és Oktatási Bizottság illetékes dönteni első fokon a kar hallgatóit érintő
minden kreditátvitel és kreditérték meghatározási kérdésben, különösen:
a) a külföldi részképzésben szerzett érdemjegy és kreditérték elismerése és
beszámítására
b) vonatkozó kérelmek elbírálásában,
c) a hallgató által korábban teljesített idegennyelvi és testnevelési kurzusok átvitelében.
(2) A Kreditátviteli és Oktatási Bizottság csak a szaktanszékkel előre véleményezett
kreditátviteli kérvényt fogad be.
(11) A Kreditátviteli Bizottság létszáma 2-4 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató. A
szakonként létrehozott Kreditátviteli Bizottság elnöke a szakvezető, vagy kari döntés
alapján az elnöki tisztség átruházható. A bizottságban a Kari Hallgatói Önkormányzatot
két fő – tanácskozási joggal – képviseli. A bizottság határozatainak folyamatos
nyilvántartására a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatal köteles.
(12) A Kreditátviteli Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában a jogorvoslati
rendben meghatározott testület jogosult eljárni.
A tanév időbeosztása
24.§
(1)

A tanulmányi idő félévekre, ezeken belül regisztrációs időszakra, szorgalmi
időszakra, vizsgaidőszakra, szakmai gyakorlaton eltöltendő időszakra és
szünetekre tagozódik. A tanulmányi félév időbeosztását a tanulmányi rektorhelyettes
készíti el a kari/intézeti vélemények figyelembevételével, és az előző félévben az
Egyetemi Szenátus hagyja jóvá.

(2)

Mindkét félév szorgalmi időszaka 15 hétig tart. A szorgalmi időszakot 6 hét, de
legalább 27 munkanap vizsgaidőszak követ. A karok tanulmányi- és
vizsgaszabályzatukban lehetőséget biztosíthatnak szabadnapokon történő vizsgáztatásra.
A regisztrációs időszak 1 hét.

(3)

Az oktatási tanév időbeosztása az alábbi:
Őszi félév regisztrációja a 36. naptári hét, szorgalmi időszaka: 37-51. naptári hét,
vizsgaidőszaka: 52 hét – következő év 5. hetéig tart.
Tavaszi félév regisztrációja a 6. naptári hét, szorgalmi időszaka: 7-21. naptári hét,
vizsgaidőszaka: 22-27. hetéig tart.
A tanulmányokat lezáró záróvizsga-időszak a tanévhez kötődő 22-27. naptári hét, illetve
az 52. hét – következő év 5. hete (megegyezik a félévek vizsgaidőszakával).
E szabályoktól a Kari Tanács – a képzési sajátosságok figyelembevételével – indokolt
esetben eltérhet.
A hetekhez kötődő konkrét dátumokat a tanulmányi rektorhelyettes előterjesztésére az
Egyetemi Szenátus hagyja jóvá.
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(4)

Az órarendi foglalkozások kezdő időpontja általában reggel 8 óra. Egy tanóra
időtartama 30-50 perc. Két egymást követő óra között minimum 10 perc szünetet
kell tartani, azonban a hallgatók hozzájárulásával az órák összevontan is megtarthatók.
Az órarendi foglalkozások kezdő időpontjára, valamint a tanórák tényleges
időtartamára vonatkozó részletszabályokat a Kari Tanács jogosult meghatározni.

(5)

A szünnapok az oktatási időszakban a törvényes munkaszüneti napok. Ezeken
túlmenően félévenként a dékán 3 nap, a rektor 2 nap oktatási szünnapot engedélyezhet.
Szükség esetén az Egyetemi Szenátus meghatalmazásából a rektor további szünnapokat
rendelhet el. Egy oktatási szemeszterben a törvényes munkaszüneti napokon túlmenően
maximálisan 8 oktatási szünnap engedélyezhető. A dékáni és a rektori oktatási
szünnapokat (5 nap) a tanév tanulmányi időbeosztása tartalmazza.

(6)

A nyári szünet (július-augusztus) egy részét, de legfeljebb 4 hetet a tantervben is
rögzített rendszeres, vagy a képzéssel összefüggő elfoglaltságra (szakmai gyakorlat,
szaktárgyi gyakorlat, zárógyakorlat stb.) igénybe lehet venni.
A hallgatói jogviszony

25.§
(1)

Az egyetem állami finanszírozású képzésben résztvevő hallgatójává válni kizárólag a
felvételi eljárás keretében felvétellel, vagy más intézmény állami finanszírozású
képzéséből, és az azonos szak költségtérítéses képzéséből a 26.§ szerinti átvételi
kritériumokkal lehet.

(2)

A hallgató a Miskolci Egyetemmel áll hallgatói jogviszonyban. A jogviszonyhoz
kapcsolódó nyilvántartások vezetését és aktualizálását a karok igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalai végzik és e nyilvántartások alapján a szükséges
adatok szolgáltatása a Központi Hallgatói Ügyek Irodája hatáskörébe tartozik. . A
jogviszony a beiratkozással jön létre és annak megszűnéséig (Fot. 76. § (1) bek.), illetve
egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetéséig (Fot. 76. § (2) bek.) tart. A hallgatói
jogviszony megszűnése a hallgatói névsorból való törléssel realizálódik.5

(3)

A hallgatói jogviszonyt a Miskolci Egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti:
a) a hallgató egyetemi szintű szakon első négy, főiskolai szintű szakon első három
egymást – közvetlenül, vagy passzív félév(ek) közbeiktatásával – követő aktív
félévben nem éri el az összesen 60, illetve a 45 kreditpontot. E szabálytól az
egyes karok Tanulmányi és vizsgaszabályzatukban eltérhetnek.
KSz.6.
A HK 25§ 3. pontjának a) bekezdéséhez.
(1) A Műszaki Anyagtudományi karon tanuló hallgató BSc képzés esetén három
lehallgatott szemeszter után 45 gyűjtött kreditpontot kell felmutatnia a tantervben
előírt tárgyak közül.
(2) Hagyományos kredites képzés esetén négy aktív félév után 60 kreditponttal kell
rendelkeznie.
(3) Az MsC képzési szint esetén pedig 2 lezárt félév után 30 kreditpontot kell

5

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával elfogadott, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.
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felmutatnia.
Az 1. pontban megadott kreditszintek alulteljesítése esetén a hallgató kérelmére a
dékán méltányosságot gyakorolhat, és a hallgatónak a tanulmányok folytatását
engedélyezheti.
Dékáni méltányossággal a határ legfeljebb a kreditszint 20%-kal szállítható le.
A megadott kreditértékek elérésének a hiányában a hallgatót el kell bocsátani. A
hallgató 1,5 év eltiltás után sem vehető vissza.
Az elbocsátott hallgató tanulmányait karunkon új felvételivel ismét megkezdheti.
Az elbocsátott hallgató, sikeres felvételi eljárás után kérhet kreditbeszámítást.
egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi
félévre;
a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait;
ha egy tantárgyat a háromszori felvétel után sem tud sikeresen lezárni; feltéve
minden esetben, hogy a hallgatót a Tanulmányi Bizottság legalább két
alkalommal írásban felhívta arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig
tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. E felhívásnak a
Neptun-rendszeren keresztül is eleget lehet tenni.

(4)

Az intézményből való kizárás a Fegyelmi Szabályzatban rögzített fegyelmi büntetésként
szabható ki.

(5)

Szünetel a hallgatói jogviszony
a) a passzív félévben, illetve
b) ha a hallgató a 29.§ szerinti bejelentkezést nem végezte el, az ott rögzített
szabályok szerint, valamint:
c) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói
kötelezettségének nem kíván eleget tenni. Az egybefüggő szüneteltetés időtartama
nem lehet több, mint két félév, egyébként a hallgató több alkalommal is élhet a
szüneteltetés lehetőségével. Az első szüneteltetésre csak az első félév sikeres
teljesítése után kerülhet sor.
d) Ha a hallgató a kötelezettségeinek szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok
miatt nem tud eleget tenni. Ezekben az esetekben az előző bekezdésben rögzített
korlátozásokat nem kell alkalmazni.
e) Ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.

(6)

Kérelme alapján a felvett személy tanulmányai megkezdésére legfeljebb kétévi
halasztást kaphat. A halasztási kérelmet a beiratkozás napjáig – legkésőbb a
regisztrációs hét utolsó napjáig – be kell nyújtani a kar dékánjához. A halasztási
engedély lejártát követően a felvett személy felszólítás nélkül köteles a 29.§ szerint
beiratkozni, ennek elmulasztása esetén hallgatói jogviszonyt ugyanazon felvételi alapján
a hallgató nem létesíthet.

(7)

Amennyiben a halasztás időtartama az 1 évet meghaladja, a hallgatót a dékán
kötelezheti a felvételi során előírt alkalmassági vizsga megismétlésére.

(8)

A kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttének feltétele a hallgatói jogviszony létrejötte,
illetve fennállása.

(9)

A hallgatói jogviszony tartalmából fakadó jogokat és kötelezettségeket részletesen az
Ftv. 46.§-a, valamint a HKR.7.§-a tartalmazza.
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Átvétel
26.§
(1)

A Miskolci Egyetemre történő átvétel csak olyan szakra történhet, amelyikkel azonos,
vagy legalább azonos képzési szakcsoportba tartozó szakon végzett előzetes
tanulmányokat (más intézményben, karon) a hallgató. Nem azonos képzési
szakcsoportba tartozó szakról átvételi lehetőség nincs; ilyen esetben a tanulmány
megkezdésére felvételi eljárás keretében kerülhet sor.
KSz. 3.
A Karra történő felvétel, átvétel és a párhuzamos képzés engedélyezésének kérdésében a
dékán illetve külön kari Felvételi Bizottság dönt. A Felvételi Bizottság szervezetét és
működését a Felvételi Szabályzatban határozza meg a Kar Tanácsa.

(2)

A más felsőoktatási intézményből, más karról, szakról vagy tagozatról való átvétel
általános feltételeit a Kari Tanács határozza meg. Nem vehető át az, akinek
hallgatói jogviszonya megszűnt. Az átlépési kérelemhez a leckekönyvet, valamint az
átvétel feltételeinek teljesülését igazoló esetleges egyéb iratokat kell csatolni.
KSz.7.
HK 26§ 2. pontjához:
(1) A Műszaki Anyagtudományi Kar 1. alapképzési BSc. szemeszterére bármely
felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója átvehető. Az
átvételről a Dékán vagy a Felvételi Bizottság dönt.
(2) Bármely műszaki felsőoktatási intézményben kreditet szerzett hallgató az átvételt
követően kreditátvitelt kérhet. Ennek feltétele a tantárgyak és kreditek leckekönyben
történő igazolása.
(3) A kreditek átviteléről a Kreditátviteli és Oktatási Bizottság dönt.

(3)

Az átvételről a fogadó kar Felvételi Bizottsága dönt, és döntésében meghatározza az
átvétel konkrét feltételeit. Döntése ellen – mint elsőfokú intézményi határozat ellen –
felülvizsgálati kérelem nyújtható be a tanulmányi rektorhelyettes által elnökölt Hallgatói
Jogorvoslati Bizottsághoz.

(4)

Írásban tájékoztatni kell a hallgatót a Felvételi Bizottság döntéséről, jogairól,
kötelezettségeiről, valamint a korábbi tanulmányi eredményeinek beszámítási
lehetőségeiről.

(5)

A más szakon, karon vagy intézményben teljesített tantárgyak befogadásáról, a
megszerzett kreditek elismeréséről a fogadó kar illető szakjának Kreditátviteli
Bizottsága dönt a 36.§ szerint.
További szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése, párhuzamos képzés

27.§
(1)

Más szak, kar vagy intézmény hallgatója:
a) kérheti, hogy a Miskolci Egyetemen a fennálló hallgatói jogviszonya keretében
további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges
tanulmányokat folytathasson.
b) másik felsőoktatási intézménnyel további hallgatói jogviszonyt létesíthet
(párhuzamos képzés).
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(2)

További szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok
folytatásának feltételeit a befogadó Kari Tanács határozza meg, s hirdetményben
teszi közzé.
KSz.8.
A HK 27§ 2. pontjához:
(1) Párhuzamos képzésben a hallgatók csak akkor vehetnek részt, amennyiben
kreditindexük minimálisan 3,5 értékű.

(3)

A felvételről a hallgatót befogadó kar Felvételi Bizottsága dönt.

(4)

A Felvételi Bizottság az előző bekezdés szerinti döntésében meghatározza a további
szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés feltételeit.
Döntése ellen – mint elsőfokú intézményi határozat ellen – felülvizsgálati kérelem
nyújtható be a tanulmányi rektorhelyettes által elnökölt Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsághoz.

(5)

Írásban tájékoztatni kell a hallgatót a Felvételi Bizottság döntéséről, jogairól,
kötelezettségeiről, valamint a korábbi tanulmányi eredményeinek beszámítási
lehetőségeiről.

(6)

A Miskolci Egyetem hallgatója más intézményben is bekapcsolódhat párhuzamos
képzésre. A párhuzamos képzésre történő felvételét a hallgató haladéktalanul köteles az
eredeti tanulmányát folytató kar dékánjának bejelenteni. A felvételi értesítésben a
párhuzamos képzésre történő felvétel tényének bejelentésére a hallgató figyelmét fel kell
hívni.
A vendéghallgatói jogviszony

28.§
(1)

A kar hallgatói számára a részképzési lehetőségeket és feltételeket a Kari Tanács
határozza meg és minden tanév elején hirdetményben teszi közzé.

(2)

A hallgató egyéni kérelem alapján – a saját maga által kezdeményezett, az egyetem
által meghirdetett részképzésre – az adott időszakra engedélyt kaphat tanulmányai
folytatására más intézményben, ideértve a külföldi egyetemeket is. A kérelmet a
kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalába kell benyújtani a
regisztrációs hét kezdetéig.

(3)

A részképzést a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi. Írásban tájékoztatni kell a
hallgatót a Tanulmányi Bizottság döntéséről, valamint a hallgatót megillető jogokról, és
terhelő kötelezettségekről.

(4)

A részképzés engedélyezése esetén is köteles a hallgató az adott félévre bejelentkezni a
29.§ szerint.

(5)

A részképzés ideje alatt teljesítendő ill. teljesített tantárgyak a részképzést megelőzően,
ill. azt követően a 36.§ szerint fogadtathatók be, teljesítésük kredittel ismerhető el. Az
érdemjegyeket az alábbi táblázat szerint kell átszámolni a külföldi ill. a hazai intézmény
részére:
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Magyar érdemjegy
5
4
3
2
1

ECTS grade:
A
B
C
D
F

A hallgató beiratkozási és bejelentkezési kötelezettsége
29.§
(1)

A Miskolci Egyetemen a tanulmányokat csak beiratkozott hallgató folytathat.
Beiratkozni a Miskolci Egyetemmel létesített hallgatói jogviszony kezdetekor, a
tanulmányok megkezdésekor szükséges. Ezt követően minden tanulmányi félév
megkezdése előtt a hallgatóknak a (3) bekezdésben leírt eljárás szerint kell
bejelentkeznie, vagy be kell jelentenie tanulmányai folytatásának szünetelését.
Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek
minősül.

(2)

A bejelentkezés feltételei:
a) a tanulmányok megkezdése esetén az első félévre történő bejelentkezésnél, a
beiratkozással együtt: kari felvételre történő értesítés bemutatása, személyi adatok
igazolása, a felvételi értesítésben szereplő dokumentumok maradéktalan
benyújtása, kiállított leckekönyv kari igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatokat
ellátó hivatalba történő leadása;
b) további félévi bejelentkezésnél: személyi adatok változásainak bejelentése, előző
tanulmányi kötelezettségek teljesítése (Neptun-nyilvántartás alapján), felmerülő
költségek befizetésének igazolása, kitöltött leckekönyvnek a kar igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalába történő leadása.

(3)

A hallgató köteles a számára előírt időintervallumban, de legkésőbb a regisztrációs
héten személyesen, illetve a hallgatói információs rendszeren keresztül a félévre
bejelentkezni. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, féléve automatikusan passzív
félévnek minősül, a hallgatói jogviszonya szünetel. Amennyiben a hallgató egymást
követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, a kar
(intézet) a 25.§ (3) bekezdés alapján egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a
hallgatói jogviszonyát, és törli a névsorból.

(4)

A beiratkozási, bejelentkezési határidő meghosszabbítását – indokolt esetben – a
hallgató előzetesen kérheti, illetve akadályoztatása esetén mulasztását utólag, a
szorgalmi időszak kezdetétől számított 15 napig igazolhatja. Ezt követően
igazolásnak helye nincs. A hallgató a bejelentkezést a képzési időszak megkezdését
követő egy hónapon belül visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig
nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor
is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen
tanterv tanulmányi követelményeinek sem.

(5)

A beiratkozás, bejelentkezés során a hallgató a hallgatói információs rendszerben és a
leckekönyvébe felveszi
a) a kötelező,
b) a kötelezően választandó,
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valamint a szabadon választható tárgyak közül mindazokat, amelyeket a tanszékek
az adott félévben meghirdettek és a hallgató egyéni tanulmányi rendjében
teljesíthetőnek ítél meg.

(6)

A (4) bekezdés szerint választott tantárgyak tanulmányi és vizsgaelőírásai a hallgató
számára kötelezővé válnak.

(7)

A hallgató leckekönyvét – a felvett tárgyaknak a leckekönyvbe történő bejegyzése
érdekében – a regisztrációs hét első napjától veheti fel a kar igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalában. A felvett tárgyak leckekönyvi bejegyzése után a
leckekönyvet a szorgalmi időszak első hetének végéig a kar igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalába le kell adni. E kötelezettség elmulasztása
különeljárási díj fizetését vonja maga után.

(8)

A tantárgyválasztást a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala – a
meghirdetett tanulmányi feltételek szerint –ellenőrzi, eltérés esetén megteszi a szükséges
intézkedéseket. Megfelelőség esetében a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait
ellátó hivatalának vezetője aláírásával érvényesíti a beiratkozást, illetve bejelentkezést a
leckekönyvben.

(9)

A hallgató részére a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatal által
vagy a Neptun-rendszer révén igazolt hallgatói jogviszony alapján a Központi Hallgatói
Ügyek Irodája diákigazolványt, a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó
hivatal jegyzettámogatás igénybevételére szolgáló mágneskártyát köteles kiadni. Passzív
félévre diákigazolvány nem érvényesíthető.

(10) Az érvényes bejelentkezés alapján létrejött folytatólagos hallgatói jogviszony
nyilvántartása, a jogviszony körébe tartozó további nyilvántartások vezetése, igazolások
kiadása a karok igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalainak
feladatkörébe – a Központi Hallgatói Ügyek Irodájával együttműködve – tartozik.
(11) A hallgató köteles a hallgatói információs rendszerben szereplő személyi adataiban
bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni. Az ennek elmulasztásából
származó következményeket a hallgató viseli.
Tájékoztatás a követelményekről
30.§
(1)

A dékán gondoskodik arról, hogy a tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak
beiratkozásuk alkalmával olyan írásos tájékoztató álljon rendelkezésükre, amely
ismerteti a tantervi előírásokat, a mintatantervet, továbbá a hallgatók kötelességeivel és
jogaival összefüggő tudnivalókat. A dékán intézkedik arról is, hogy a hallgatók
beiratkozáskor megismerhessék a vizsgáztatás és az átlagszámítás módját, a felvehető
tantárgyakat, továbbá a tudományos diákkörökről és specializálódási lehetőségekről
szóló tájékoztatót. Az első beiratkozáskor tájékoztatást kell adni a kar szervezeti és
oktatási egységei nevéről, valamint az oktatók és más beosztásban dolgozók nevéről. A
kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala intézkedik a félév
órarendjének elkészítéséről, az órarend ismertetéséről.

(2)

A tantárgy tantervi követelményeiről és a számonkérés formáiról, a tankönyvekről,
jegyzetekről szóló hirdetményt a tantárgy előadójának a regisztrációs hét első
napjáig a tanszéki hirdetőtáblán ki kell függeszteni, és a tárgy oktatójának a
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tantárgyból tartott első órarendi foglalkozáson a hallgatók részére tájékoztatást
kell adni, valamint a kar internetes honlapján is meg kell hirdetni, továbbá
tájékoztatás céljából a kari HÖK-nek meg kell küldeni. E tájékoztatási kötelezettség
elmulasztásából a hallgatót hátrányos következmények nem érhetik.
(3)

Minden félév szorgalmi időszaka első hetének végéig a tanszékek kötelesek a kar
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala számára megküldeni a
félévben megírásra kerülő zárthelyi dolgozatok, valamint rajz- és egyéb feladatok
beadásának tervezett időpontjait. A hallgatók tanulmányi terhelésének egyenletessé
tétele érdekében a benyújtott tervezet alapján a végleges időpontokat a Tanulmányi
Bizottság határozza meg a félév harmadik hetének végéig úgy, hogy félévenkénti
bontásban, a mintatantervben szereplő tantárgyak esetén egy hétre kettőnél több
zárthelyi íratás nem tervezhető. A szorgalmi időszak utolsó hetében nappali
tagozaton zárthelyi íratására nem kerülhet sor, kivéve a pót-, illetve a javító
zárthelyi dolgozatokat. A Tanulmányi Bizottság által meghatározott végleges
időpontokról a tanszéket és a hallgatókat a döntés meghozatalát követő 1 héten
belül tájékoztatni kell.

(4)

A hallgatók tájékoztatását az egyetemi szervezetek (tanszékek, a karok igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalai, rektori hivatal, oktatási egységek,
könyvtár, hallgatói önkormányzat) az egyetemi, kari illetve tanszéki honlapon, Neptunrendszeren keresztül, illetve a tanszéki hirdetőtáblákon teszik meg.
Részvétel a foglalkozásokon

31.§
(1)

A meghirdetett tantárgyak óráinak látogatási kötelezettségét a Kari Tanács
határozza meg a szakfelelős javaslata alapján. A kari óralátogatási kötelezettséget a
regisztrációs hét első napjáig a hallgatók számára elérhető módon (tanszéki hirdetőtábla
és honlap) közzé kell tenni. A közzétételért a dékán felel. A félév elismerésének és a
vizsgára bocsátásnak a konkrét feltételeit a tantervvel összhangban a tanszék
határozza meg.
KSz. 9.
HK 31§ 1. pontjához:
(1) Az előadások látogatásának kötelezettségét a Műszaki Anyagtudományi Karon a
tárgyjegyző határozza meg. Az előadások kötelező látogatottsági követelménye
legfeljebb 60 % lehet. A tantárgy jegyzőinek lehetőségükben áll előadás közbeni,
figyelemfenntartó rövid számonkéréssel, rendszeres létszámellenőrzéssel, vagy
előadásközi visszakérdezéssel ellenőrizni az előadások látogatottságát.
(2) A gyakorlati órák látogatása a Műszaki Anyagtudományi Karon kötelező. A
laboratóriumi gyakorlatokat (pl. műszeres gyakorlatok) csak a tanszék által
meghatározott időben lehet teljesíteni. A laboratóriumi gyakorlatok
maradéktalan teljesítése az aláírás megszerzésének a feltétele. Mulasztás esetén
a pótlás minden esetben pótdíjköteles. A mulasztás igazolható, de az ismételt
gyakorlat megtartása így is pótdíjköteles. Elsősorban a laboratóriumi gyakorlatok
teljesítésével kapcsolatos tudnivalókat a tanszékek a szorgalmi időszak első hetében
a tárgy előadóján keresztül részletesen kötelesek a hallgatók számára szóban is
közölni, valamint a tanszéki hirdetőtábláján is közzétenni. Az elmaradt
gyakorlatokat a szorgalmi időszak utolsó hetében lehet pótolni, a tanszék
feltételei szerint.
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(3) Ettől eltérő gyakorlat teljesítési mód csak az egyéni tanrend szerint tanuló hallgatók
esetében lehetséges, de a laboratóriumi gyakorlatok maradéktalan teljesítése ez
esetben is kötelező.
(4) A hallgatók a tantervi követelményeknek megfelelően kötelesek szakmai
gyakorlaton részt venni. A szakmai gyakorlatról készített beszámolót a megfelelő
szaktanszékekre kell benyújtani. A beszámolók leadási határidejét a Tanulmányi
Bizottság határozza meg.
(5) A szakmai gyakorlat mulasztása esetén, a tanterven előírt gyakorlatot a
legközelebbi gyakorlati időszakban kell teljesíteni. Az oktatási év során nyári
időszakban legfeljebb két szakmai gyakorlat teljesíthető, egymás után. Az
ismételt vagy nem teljesített szakmai gyakorlatok pótlását a tanulmányi referens
engedélyezi. A szakmai gyakorlatok megszervezése minden esetben a tanszékek
feladata. A szakmai gyakorlatok pótlása díjköteles.
(6) A kar tanterveinek megfelelően, de képzési szakok szerint legalább egy alkalommal
a hallgatónak nyári időszakban négy hetes szakmai gyakorlatot kell iparvállalatnál
igazoltan végrehajtani. A gyakorlatok helyét, a feladatok meghatározását, a teljesítés
ellenőrzését és igazolását a szakvezető tanszékek kötelesek elvégezni.
(7) A kar tanterveinek utolsó félévében a hallgató a diplomamunka, vagy szakdolgozat
készítése közben záró gyakorlatra kötelezett. A gyakorlat két hét időtartamú,
amit ipari vállalatnál a diploma tématerületének megfelelő szakterületen kell
igazoltan letölteni. Különleges esetben lehetővé válik a szakmai gyakorlat
tanszéken történő letöltése, de ekkor a diplomamunka, vagy szakdolgozat témája
tanszéki kutatáshoz kell kapcsolódjon.
(2)

Az (1) bekezdésben foglaltakat, valamint a jelenlét ellenőrzésének és a hiányzás
igazolásának módját és idejét, a pótlás körülményeit, valamint az igazolt és az
igazolatlan hiányzás következményeit minden tárgyra vonatkozóan a 30.§ (2) bekezdése
szerinti módon a regisztrációs hét első napjáig közzé kell tenni.

(3)

Amennyiben a tanterv a testnevelés órák látogatását nem teszi kötelezővé, a Testnevelés
Tanszék köteles minden évfolyam számára a létszámnak megfelelő sportágakban
foglalkozásokat hirdetni, legalább heti két órában, az órarendhez igazodóan. A
sportfoglalkozások helyét és idejét a regisztrációs hét első napjáig a hallgatók számára
elérhető módon közzé kell tenni (honlap és hirdetőtábla).

(4)

Amennyiben a regisztrációs héten az adott foglalkozás indításához minimálisan
elengedhetetlen létszámú hallgató nem jelentkezik, a foglalkozást a tanszék
törölheti és a jelentkezőket más foglalkozásra, illetve időpontra átirányítja.

(5)

Amennyiben a tanterv idegennyelvi órák látogatását kötelezővé teszi, ezen
foglalkozások látogatása alól a hallgató csak akkor kaphat felmentést, ha az adott
félévre történő bejelentkezéskor rendelkezik a megfelelő szintű (jogszabályban az
oklevél kiállításának feltételéül meghatározott) nyelvvizsgával, és ennek tényét
igazolja.
A kedvezményes tanulmányi rend, egyéni felkészülés

32.§
(1)

A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezésének általános feltételeit a Kari
Tanács határozza meg. A kedvezményes tanulmányi rend keretében tanuló
hallgató tanulmányi és egyéb foglalkozások látogatása alól kaphat felmentést. A
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kari Tanulmányi Bizottság engedélyével – indokolt esetben – a vizsgák a
vizsgaidőszakon kívül is teljesíthetők. A félév lezárására (aláírás, a gyakorlati jegy
megszerzésére) a hallgató számára – az előadóval egyeztetett módon – egyéni
lehetőséget is lehet biztosítani (pl. egyéni beszámolás, feladatok megoldása stb.). A
gyakorlati jegy megszerzésének határideje a kedvezményes tanulmányi rend
esetében a Tanulmányi Bizottság által kijelölt időpont.
KSZ.10.
A HK 32§ 1. pontjához:
(1) Egyéni tanulmányi rend kérelemre engedélyezhető,
a) akinek tanulmányi átlageredménye két féléven keresztül a 3,5 súlyozott tanulmányi
átlagot eléri és párhuzamos képzésben vesz részt, vagy
b) akinek tanulmányi átlageredménye két féléven keresztül a 3,5 súlyozott tanulmányi
átlagot eléri és különleges helyzetben lévő hallgató (pl. HÖK vezetők,
mozgássérültek, élsportolók részére) de csak egyéni méltányosság alapján, vagy
c) akinek tanulmányi átlageredménye két féléven keresztül a 3,5 súlyozott tanulmányi
átlagot eléri és külföldi részképzésen vesz részt.
(2) Az egyéni tanulmányi rend feltételit a TB határozza meg a tanszékek javaslata
alapján, amely javaslatokat a hallgató a kérelemhez köteles csatolni.
(3) Az egyéni tanulmányi rend keretében tanuló hallgató az órák látogatása alól kaphat
felmentést, vizsgákat a vizsgaidőszakon kívül is letehet.
(2)

A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése iránt a (3) bekezdés szerint
véleményezett kérelmet a hallgatónak a szorgalmi időszak első hetének végéig kell
benyújtania a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalába. A
kérelemben fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyek miatt a hallgató
kedvezményes számonkérési rendet kér.

(3)

A kérelmet az érintett tárgy leckekönyvi jegyzője (vagy az illetékes tanszék
vezetője) véleményezi. A véleményben a tárgy teljesítésének (ha van, a kreditpont
megszerzésének) feltételeire, módjára és idejére javaslatot kell tenni.

(4)

A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemről a tanszéki vélemény
figyelembe vételével a kari Tanulmányi Bizottság dönt, a szorgalmi időszak
második hetében. Az adott kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó
hivatala a kedvezményes tanulmányi rendet engedélyező határozatot a
leckekönyvbe és a Neptun-rendszerbe is köteles bevezetni. A határozatról értesíteni
kell a hallgatót és az érintett leckekönyvi jegyzőket.

(5)

Indokolt esetben – ha a kiváltó ok később merül fel – a kedvezményes tanulmányi
rend későbbi időpontban is kérelmezhető, az eljárási rend betartása mellett.
Az áthallgatás
33.§

(1)

Az egyetemmel jogviszonyban álló hallgató külön engedély nélkül részt vehet az
egyetemen bármely kar által meghirdetett valamennyi előadáson az eredeti oktatási
kötelezettségeinek érintetlenül hagyása mellett.
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(2)

Ha a hallgató másik karon valamely tantárgyat a leckekönyvébe fel kíván venni, ezt a
tantárgyfelvételt megelőző félévhez tartozó vizsgaidőszak első két hetében a tantárgyat
gondozó kar Tanulmányi Bizottságától kérheti.

(3)

Az áthallgatás keretében a (2) bekezdés szerint felvett tantárgyak befogadásáról – a
36.§-nak megfelelően – annak a szaknak a Kreditátviteli Bizottsága dönt, amely szakon
a hallgató tanulmányait folytatja. A határozatról a regisztrációs hét kezdetéig értesíteni
kell a hallgatót és az érintett leckekönyvi jegyzőket.

(4)

6

A tanulmányi és vizsgakötelezettség beszámíthatósága

34.§
(1)

A hallgató a korábban teljesített tantárgyak tanulmányi-, illetve vizsgakötelezettség
tekintetében – a befogadó szak Kreditátviteli Bizottságától – kérheti a kreditbeszámítást.

(2)

A hallgatónak – a korábban lezárt tanulmányai alapján – a beszámítási kérelmét a
tantárgyfelvételt megelőző félévhez tartozó vizsgaidőszak harmadik hetéig kell az
illetékes Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtania a kérelem indoklásával, valamint az
indoklást igazoló dokumentumokkal, valamint a szaktanszék véleményével együtt. A
szaktanszék esetleges elutasító véleményét köteles megindokolni. A Bizottság szükség
esetén további igazolásokat kérhet az elbíráláshoz. A határozatról a regisztrációs hét
kezdetéig értesíteni kell a hallgatót.
A tantárgyak meghirdetése és felvétele

35.§
(1)

Az aktuális félévben oktatásra kerülő tantárgyak hallgatók általi felvételének feltétele,
hogy a regisztrációs hét kezdetére végleges órarend és tanterembeosztás álljon a
hallgatók rendelkezésére. Az órarend elkészítéséhez az alábbi tevékenységek
végrehajtására van szükség:

Tevékenység
Aktuális félévben meghirdetésre
kerülő képzések és tárgyak
megadása
Órarendi adatbázis aktualizálása,
adatlapok elkészítése, kiküldése
Adatlapok visszaküldése
Órarendi adatbázis adatainak
korrekciója
Előzetes órarend készítése,
kiküldése a Tanszékekre

Végrehajtó
Tanszékek a karok igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait
ellátó hivatalai)

Határidő
Előző félév szorgalmi időszak
8. hetének vége

Számítóközpont

Előző félév szorgalmi időszak 10.
hetének vége

Tanszékek a karok igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait
ellátó hivatalai)

Előző félév szorgalmi időszak 11.
hetének vége

Számítóközpont (Tanszékek)
Számítóközpont

Órarendi egyeztetések, korrekciók

Számítóközpont (Tanszékek)

Végleges órarend elkészítése,
meghirdetése

Számítóközpont

Előző félév szorgalmi időszak 13.
hetének vége
Előző félév vizsgaidőszak
3. hetének vége
Előző félév vizsgaidőszak
5. hetének vége
Regisztrációs hét kezdete

Az órarend elkészítését külön szabályzat tartalmazza.
6

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával törölt, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.
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Az aktuális félévben meghirdetésre kerülő tárgyak meghatározásánál az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
– a meghirdetésre kerülő szabadon választható tantárgyak kreditértékének összege
szakonként minimum 5 kreditpont legyen,
– a meghirdetésre kerülő kötelezően választandó tantárgyak esetében a tárgyakat úgy kell
meghirdetni, hogy az összkreditpont értéke elérje a félévben szakonként megszerezhető 30
kreditpont és a kötelező tárgyak összkreditértéke különbségének kétszeresét.
(2)

Az aktuális félévre meghirdetett tárgyaknak tartalmaznia kell a csak vizsgával záruló
tantárgyakat is. A regisztráció során a hallgatóknak a csak vizsgával záruló
tárgyakat is fel kell venni (CV vizsga). A regisztráció során felvett minden tantárgy
tanulmányi- és vizsgakötelezettségei a felvétellel kötelezően teljesítendővé vállnak a
hallgatók részére. A csak vizsgával meghirdetett tárgy felvételére akkor kerülhet sor, ha
a tantárgy félévközi követelményeit a hallgató már korábban teljesítette.

(3)

A tantárgyak felvételét a Neptun-rendszer szabályai szerint a kijelölt regisztrációs
héten kell megtenni. A tantárgy felvétele előfeltétele a félévre történő beiratkozásnak,
bejelentkezésnek.

(4)

Ha egy felvett tantárgy kreditpontját a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben,
egy későbbi félévben a tantárgyat újra felveheti. Ha a félévközi követelményeket
teljesítette, akkor a hallgatónak csak vizsgáznia kell a következő félévben. A
hallgató, ha a félévközi követelményeket nem tudta teljesíteni, akkor a tantárgyat újra
fel kell vennie abban a félévben, amikor azt a kar meghirdeti.

(5)

Az a hallgató, aki a tanulmányai folytatásához szükséges előtanulmányi feltételként
megjelölt tárgyból az aláírást megszerezte, de vizsgakötelezettségének nem tett
eleget, a ráépülő tárgyak egyidejű felvételével az előtanulmányi feltételként jelzett
tárgyat vizsgakurzusként felveheti, ha az a kar, amelynek keretében a hallgató
tanulmányokat folytat, vizsgakurzusként is lehetővé teszi tantárgyak felvételét. A
hallgató a vizsgakurzus vizsgáinak letétele után teheti le az adott félév
vizsgaidőszakában a ráépülő tárgyak vizsgáit. A ráépülő tantárgyak vizsgabejelentkezésének feltétele az előtanulmányi feltételként szereplő vizsgakurzus sikeres
teljesítése.

(6)

A vizsgával záruló tantárgyakat minden félévben meg kell hirdetni, a mintatanterv
szerinti aktuális félévükben órarendi órák meghirdetésével, vizsgakurzus hirdetése
esetében a keresztfélévükben csak a vizsgázás lehetőségével. A gyakorlati jeggyel
végződő tantárgyakat csak a mintatanterv által lerögzített félévben köteles a kar
meghirdetni.

(7)

A tantárgyak meghirdetéséért az érintett tanszékvezetők, az órarend elkészítéséért és
közzétételéért a Számítóközpont – a zeneművészeti képzésben a BBZI, a tanító- és
óvónőképzésben a CTFK, az egészségügyi képzésben az EFK Tanulmányi Hivatalának
– vezetője a felelős.
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A helyettesítő és a szabadon választható tantárgyak befogadtatása

36.§
(1)

Valamely más karon vagy intézményben meghirdetett tantárgy befogadható, ha az
adott szak képzési célját szolgálja. A befogadásáról a befogadó szak Kreditátviteli
Bizottsága dönt.

(2)

Egy szak tantárgyát a befogadott tantárgy akkor helyettesítheti, ha a két tantárgy
programja alapján a tantárgyak ismeretanyaga legalább 75 %-ban megfelel
egymásnak. Tantervhez kapcsolódó követelmény teljesítéséhez csak olyan tantárgy
vehető figyelembe, amely különbözik a teljesítéshez már figyelembe vett valamennyi
tantárgytól.

(3)

A hallgató az adott félévre való bejelentkezést megelőzően kérheti a más karon,
felsőoktatási intézményben felvett, teljesítendő, vagy korábban teljesített tantárgy(ak)
befogadását a kartól. A befogadásról szóló döntést az (1) – (3) bekezdések
figyelembevételével a szak Kreditátviteli Bizottsága hozza. A kérelmet a hallgató a
tantárgyfelvételt megelőző félévhez tartozó vizsgaidőszak harmadik hetéig a tantárgyat
gondozó szak Kreditátviteli Bizottságához nyújthatja be. A határozatról a regisztrációs
hét kezdetéig értesíteni kell a hallgatót és az érintett leckekönyvi jegyzőket.

(4)

A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Miskolci Egyetemen a karok kölcsönösen
elismerik a meghirdetett tantárgyak kreditpont értékét a beszámítási eljárás szerint. A
helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, ahány kreditet a
befogadó szak tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek. A helyettesítő
tantárgyhoz kapcsolódóan szerzett érdemjegyet el kell fogadni. Ha ahhoz több
érdemjegy tartozik, ezek kerekített átlagát kell figyelembe venni.

(5)

Az értelmiségi funkcióra felkészítő szabadon választható tantárgyak kredit értéke
egységesen egyenlő a heti óraszámmal megegyező számú kreditponttal, ha az illető
tantárgy tananyaga nem azonos a tantárgyat felkínáló kar valamelyik szakján szereplő
ismeretanyaggal. Ellenkező esetben a tantárgy kredit értéke azonos a felkínáló kar
illető szakján kialakított kredit értékkel.

(6)

A tantárgyak kölcsönös elismerésére vonatkozó, a Miskolci Egyetem és más
intézmény között létrejött egyezményt a hallgatók számára nyilvánossá,
megismerhetővé (kari honlap, igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatokat ellátó
hivatal hirdetőtáblája) kell tenni. E kötelezettség a megállapodást kötő szakot gondozó
kar dékánját terheli.

(7) A Miskolci Egyetem csak olyan hallgatónak ad ki oklevelet, aki az oklevél
megszerzéséhez előírt kreditpontok kevesebb, mint 40 %-t akkumulálta helyettesítő
tárgyak elismerése révén.
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Az ismeretek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések

A leckekönyv

37.§
(1)

A leckekönyv a bejelentkezések megtörténtét, a tanulmányi és
vizsgakötelezettségek teljesítését, az ezekkel kapcsolatos körülményeket és az
abszolutóriumot igazoló okirat. A leckekönyvbe csak az e fejezetben meghatározott
személyek, valamint a dékán, a dékánhelyettes és a karok igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalának vezetője tehet bejegyzést. A leckekönyvbe tett
minden bejegyzést azzal párhuzamosan a Neptun-rendszerben is rögzíteni kell.

(2)

A leckekönyvet az első beiratkozáskor kell megnyitni, s a tanulmányok befejezése,
illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után azt a hallgatónak ki kell adni. A
tanulmányok folytatása alatt figyelemmel a 38.§ (2) bekezdésre a vizsgaidőszak
kivételével a leckekönyvet a karok igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó
hivatalai őrzik. A vizsgaidőszakban a hallgató utolsó vizsgáját követő munkanapig
leckekönyv kizárólag a hallgató rendelkezésére áll, ebben az időszakban sem a karok
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalai, sem a Tanszékek a
leckekönyv tárolására, megőrzésére nem jogosultak, és nem kötelesek. A hallgató
minden vizsgaidőszakban köteles a leckekönyvét az utolsó vizsgáját követő
munkanapon, de legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján a a kar igazgatási, ügyviteli
és szervezési feladatait ellátó hivatalában leadni. Ennek elmulasztása különeljárási díj
megfizetésének kötelezettségét vonja maga után. A kar igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatala köteles egybevetni a leckekönyvi bejegyzéseket az
azok alapjául szolgáló okiratokkal, valamint ellenőrizni a fénykép és a hitelesítő szalag
sértetlenségét. Az esetleges eltérést a dékán kivizsgálja és megállapítja, hogy melyik
bejegyzés a hiteles. Kétség esetén a leckekönyvi bejegyzést kell hitelesnek tekinteni. A
leckekönyvben szereplő valamennyi bejegyzést a törzskönyvbe és a Neptunrendszerbe is be kell vezetni.

(3)

A leckekönyv elvesztése esetén annak időpontjáról és körülményeiről a kar igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalában jegyzőkönyvet kell felvenni. Az
elveszett leckekönyv helyett a törzskönyv alapján másodlatot kell kiállítani, melybe az
addig teljesített tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményét, a korábbi hivatalos
bejegyzéseket, határozatokat be kell vezetni. A térítés díját a tanulmányi
rektorhelyettes – a HÖK egyetértésével – tanévenként állapítja meg a karok
dékánjainak írásbeli előterjesztése alapján.
A leckekönyv aláírása

38.§
(1)

A leckekönyv aláírásának (a félév elismerésének) feltételeit a tanszékvezetőnek,
illetőleg a tárgyjegyzőnek a félév megkezdésekor írásban – a tanszéki hirdetőtáblán
és a tanszéki honlapon – közölni kell a hallgatókkal, ideértve az aláírás
megtagadásának és pótlásának feltételeit is. Félévi feladat, zárthelyi dolgozat
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előadási órákkal meghirdetett tárgyaknál akkor írható elő, ha annak eredménye a
vizsgajegy megállapításába beszámításra kerül.
(2) A hallgató a szorgalmi időszak utolsó két hetében a kar igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalától a leckekönyvet köteles átvenni. A félév
teljesítésére vonatkozó bejegyzéseket (félévvégi aláírás, gyakorlati jegy) az illetékes
tanszékeken a tantárgy leckekönyvi jegyzőjével a hallgató a szorgalmi időszak utolsó
napjáig beírattatni köteles.
(3)

Az egyes tantárgyak (gyakorlatok) félévi követelményeinek teljesítését a leckekönyvbe
(aláírás rovatba) a tantárgy jegyzője a szorgalmi időszak utolsó napjáig igazolja
(aláírással, dátumozva). A tárgy jegyzőjének akadályoztatása esetén a teljesítés
igazolását a tanszékvezető vagy a dékán teszi meg. A félévi követelmények teljesítését
„jól megfelelt”, „megfelelt” minősítéssel is lehet értékelni.

(4)

Nem kaphat félévvégi aláírást az a hallgató, aki a tantárgyból a tantárgyi program által
előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget. A mulasztás pótlására a tanszék
legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében köteles lehetőséget biztosítani. Ha a
kötelezettség nem teljesítése határidő elmulasztást (is) jelent, különeljárási díjat
kell fizetni.

(5)

A gyakorlati jegyet a tantárgy jegyzője/gyakorlat vezetője köteles a szorgalmi
időszak utolsó napjáig a leckekönyv megfelelő rovatába bevezetni és aláírni.
Akadályoztatása esetén bejegyzésre a tanszékvezető, a tanszékvezető-helyettes vagy a
dékán jogosult. A gyakorlati jegyre egyebekben a félévi aláírásra vonatkozó szabályok
az irányadók.

(6)

A szorgalmi időszak tanulmányi kötelezettség teljesítésének minősítését (aláírás és
gyakorlati jegy) a tanszékek a vizsgaidőszak első napjának 12. órájáig a Neptunrendszerbe felvezetni kötelesek. A félév lezárási adatok határidőre történő megadásáért
a tanszékvezetők a felelősek.

(7)

A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlását és a gyakorlati jegyek
megszerzését illetve javítását a kari Tanulmányi Bizottság a Kari Tanács által
meghatározott elvek szerint engedélyezheti. A Tanulmányi Bizottság a
vizsgaidőszak második napján a Neptun-rendszer nyilvántartása alapján a
hallgató külön kérelme nélkül automatikusan dönt az aláírások és gyakorlati
jegyek pótlásának ügyében. A határozati formában meghozott döntésről az érintett
hallgatókat hirdetményi úton, a tárgyat gondozó Tanszékeket írásban, vagy
elektronikus levél formájában haladéktalanul értesíteni kell, valamint a döntést követő
munkanapon a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala köteles a
Neptun-rendszerbe bevezetni. A kari Tanulmányi Bizottság ezen eljárás keretében
a pótlást legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig engedélyezi. Az
elutasító, vagy nem megfelelő időközt biztosító határozat ellen a hallgató jogorvoslati
kérelemmel élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság előtt.

(8)

A Tanulmányi Bizottság által a pótlásra biztosított határidő lejártáig sikeresen nem
teljesített pótlás vagy a Tanulmányi Bizottság elutasító döntése esetén a hallgató
különös méltányossági indokokra hivatkozva egy adott pótlási kötelezettség egyszeri
teljesítésére kérelemmel fordulhat a kar dékánjához a jelen szabályzat 48.§-ban
foglaltak szerint.
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(9) A hallgató tartós betegsége, vagy önhibáján kívüli okok, körülmények esetében a
szorgalmi időszak lezárása érdekében a kar Tanulmányi Bizottságához fordulhat
kérelemmel. A Tanulmányi Bizottság a hallgató által a kérelemhez csatolt
dokumentumok alapján dönt a szorgalmi időszak lezárásáról. A döntésről értesíteni
kell a hallgatót és az érintett Tanszékeket. Az erre vonatkozó kérelmeket, a szükséges
igazolásokkal együtt az utolsó oktatási napig, illetve menthető okból beálló
akadályoztatás esetén az akadály megszűnése után haladéktalanul kell benyújtani.
A vizsgaidőszak

39.§
(1)

Vizsgázni – kivéve a csak vizsgakurzusként felvett tárgy, illetve a kedvezményben
engedélyezett tárgyak vizsgáit – csak a tanulmányi rendben előre meghatározott
elővizsga és vizsgaidőszakban lehet.

(2)

A csak vizsgakurzusként felvett tantárgyak vizsgáit a Kari Tanács által meghatározott
időszakban (CV időszak) kell teljesíteni. Eltérő határozat hiányában a csak
vizsgakurzusként felvett tantárgyak vizsgáit a szorgalmi időszak utolsó három
hetében kell teljesíteni. Amennyiben a hallgató a csak vizsgakurzusként felvett
tárgyból az előző mondatban meghatározott időszakban nem kísérelte meg a vizsgát
(vagyis nem vizsgázott), akkor e kötelezettségét a rendes vizsgaidőszakban
méltányossági (dékáni, rektori) engedéllyel pótolhatja. Az első mondatban
meghatározott időszakban tett első sikertelen vizsgáját a hallgató a rendes
vizsgaidőszakban a Tanszék által előírt időpontban egy alkalommal (második vizsga)
külön engedély nélkül, további alkalommal (harmadik vizsga) elsősorban a
Tanulmányi Bizottság engedélye alapján megismételheti. Háromnál több vizsga nem
biztosítható. Erre az időszakra az illetékes tanszék köteles vizsgaidőpontot
kijelölni. A csak vizsgakurzusként felvett tárgyak vizsgaidőszakát megelőző
időszakra a karok – tanulmányi- és vizsgaszabályzatuk keretében – korábbi CVvizsgalehetőséget is biztosíthatnak. A három vizsgalehetőséget e módon is
biztosítani kell. A CV időszakra vonatkozó részletszabályokat a Kari Tanács
jogosult meghatározni.

(3)

A hallgatói létszám legalább 150%-ának megfelelő számú vizsgahelyet a tantárgy
jegyzője, illetve vizsgáztatója a hallgatói javaslatokat figyelembe véve adja meg,
gondoskodva arról, hogy a hallgatók a vizsgákat megfelelően elosztva tehessék le, és
legyen idejük és lehetőségük a sikertelen vizsgák megismétlésére is.

(4)

A vizsganapok (a vizsgával meghirdetett tárgyak esetében) kijelöléséért a
tanszékvezető felel, aki köteles a szorgalmi időszak 10. hetének végéig a
vizsganapokat a kari Tanulmányi Bizottságoknak megküldeni jóváhagyás céljából. A
kari Tanulmányi Bizottságok a vizsganapok egyeztetését és jóváhagyását a szorgalmi
időszak 11. hetében kötelesek megtenni. A jóváhagyott vizsgaidőpontokat a
jóváhagyást követően haladéktalanul köteles a Tanszékeknek megküldeni. Az érintett
Tanszék vezetője köteles a jóváhagyott vizsgaidőpontoknak a Neptun-rendszerbe
történő felviteléről és a tanszéki hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről a szorgalmi
időszak 12. hetének első munkanapján gondoskodni.

(5)

Elővizsgát tenni a szorgalmi időszak utolsó hetében lehet. Elővizsgázni a Tanszék által
kiadott elővizsga időpontokban a vizsga feltételeinek megléte esetén minden
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hallgatónak joga van. Koncentrált oktatás (blokkosított oktatás) esetében a blokk
lezárását jelentő vizsgát az előző bekezdésekben tárgyalt vizsgaidőpontokon kívül is
lehet teljesíteni.
A vizsgáztatás rendje

40.§
(1)

A hallgató a 39.§ szerint kitűzött vizsganapokra (vizsgahelyekre) a Neptun-rendszeren
keresztül a Karok által meghirdetett időponttól – köteles vizsgára jelentkezni. A
tanszék köteles egy héttel a jelentkezési időpont előtt, a jelentkezés időpontját a
tanszéki hirdetőtáblán kifüggeszteni. A hallgató a vizsgára való jelentkezését, illetve
annak megváltoztatását a vizsga előtti munkanap 12 órájáig teheti meg,
hátrányos következmény nélkül. Amennyiben a hallgató a vizsgát megelőző
munkanap 12 órai időpontot elmulasztotta (nem vizsgázott), számára megfelelő
időközzel, megismerhető módon (Neptun-rendszer vagy tanszéki hirdetőtábla vagy
tanszéki adminisztráció) a tárgyat gondozó tanszék jelöl két új vizsgaidőpontot, az
előre már korábban vizsgaként jóváhagyott időpontok közül. A tanszék által így
kijelölt időpontban a mulasztott hallgató csak második és harmadik vizsgát tehet. A
vizsga mulasztásának tényét a Neptun-rendszerben fel kell tüntetni. A vizsga
mulasztás „elégtelen (1)” érdemjeggyel nem szankcionálható, de a hallgatónak a
mulasztással okozott költséget különeljárási díj formájában meg kell térítenie.

(2)

A hallgató vizsgára (kollokvium, összevont vizsga, szigorlat) csak akkor
bocsátható, ha az adott tantárgyból előzetesen a félévvégi aláírást megszerezte, az
esedékes költségtérítést megfizette, az előtanulmányi rend feltételeit
maradéktalanul teljesítette, továbbá megelőző tanulmányi félévének dékáni
lezárása megtörtént.

(3)

Vizsgázni csak leckekönyv birtokában lehet. A vizsgákat az egyetem hivatalos
helyiségeiben kell lefolytatni. A dékán, igazgató ettől indokolt esetben eltérést
engedélyezhet, kijelölve a vizsga helyét is. A vizsga lefolytatható: szóban, vagy
írásban, illetve írásban és szóban is. A vizsga nyugodt légköréről a vizsgáztató köteles
gondoskodni.

(4)

A vizsgáztatást a tantárgy előadója, illetve a tanszékvezető által megbízott oktató(k)
végzi(k). A szóbeli vizsgák nyilvánosak, a nyilvánosságot a dékán indokolt esetben
korlátozhatja. A vizsgázó számára biztosítani kell a felelete előtti felkészülést.

(5)

Egy vizsgaidőszakon belül az ismétlő javító, de a hallgató kérésére az első és a
javítóvizsgát is, illetőleg minden szigorlatot és alapvizsgát legalább két tagú bizottság
előtt kell lefolytatni. Javítóvizsga esetén a hallgató kérelmére a bizottságba az előző
vizsgá(ka)t lefolytató oktató helyett más oktatót kell jelölni, vagy a vizsgán a kar egy
további képviselőjének jelen kell lenni (a bizottságban legalább egy, a tárgyat tanító
oktatónak is kell lennie). A bizottság elnökét és tagjait a tanszék vezetője jelöli ki.
Amennyiben a tanszékvezető a tárgyjegyző, a kar dékánja dönt e kérdésben.

(6)

A vizsga feltételeit (személyi és tárgyi) a vizsgáztató tanszék vezetője köteles
biztosítani. A vizsgára jelentkezett hallgató köteles a vizsga helyén a leckekönyvével a
megjelölt időben megjelenni. A hallgató a jelentkezett vizsgáról való távolmaradása
esetén csak különeljárási díj megfizetése után jelentkezhet ismét vizsgára.
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(7)

A vizsgajegy leckekönyvi bejegyzésére és aláírására a tantárgy leckekönyvben
feltüntetett előadója, vagy a vizsgáztató oktató, illetve a vizsgabizottság elnöke
jogosult. A vizsgajegyet és a vizsgáztató oktató aláírását a vizsga napján vizsgalapra és
a leckekönyvbe be kell jegyezni. A vizsgalapokat a vizsgáztató a vizsga befejezése
után haladéktalanul a tanszéki (intézeti) adminisztrációba köteles leadni, és azt az
illetékes tanszék, intézet (vagy önálló adminisztrációval rendelkező tanszék) köteles 2
évig megőrizni.

(8)

A felvett nem kötelező tantárgyak eredményét a Hivatalos bejegyzések tantárgyi
rovatába kell bejegyezni.

(9)

A tanszék (intézet) – vizsgáztató oktató vagy adminisztrátor – a vizsgajelentéseket
(vizsgák eredményét) legkésőbb a vizsga befejezését követő munkanapon a Neptun
rendszerben köteles bejegyezni.
Az ismeretek ellenőrzésének főbb formái
41.§

(1)

A megfelelő – a képzési célhoz igazodó, egymásra épített – ellenőrzési formákat a
tanterv, ezek tartalmi követelményeit a tantárgyi program határozza meg.
KSz.14.
A HK 41§ 1. pontjához:
(1) Határidő mulasztás vagy vizsgáról való távolmaradás esetén – új vizsgaidőpontra
jelentkezéshez – a hallgató köteles pótdíjat fizetni.
(2) A vizsgáról való távolmaradás nem minősíthető sikertelen vizsgának.

(2)

A tananyag ismeretének értékelése
a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés lehet,
melyeket osztályzatokkal is meg kell jeleníteni, továbbá
c) azon kötelező szakmai gyakorlatok (termelési, üzemi, záró, stb.; az iskolai tanítási
gyakorlat nem minősül kötelező szakmai gyakorlatnak), amelyikhez kredit
tartozik, jól megfelelt, megfelelt és nem megfelelt minősítéssel kell minősíteni,
melyeket – b) pont szerint – osztályzatokkal is meg kell jeleníteni.

(3)

A tantárgyak főbb számonkérési formái a következők:
a) A szorgalmi időszakot lezáró aláírást a szolgalmi időszakra előírt tanulmányi
kötelezettség elfogadás szintű teljesítésével szerezhető meg. Az aláírást a 38.§ (7)
bekezdésében foglaltak szerint lehet pótolni.
b) Gyakorlati jegyet (gyakorlati értékelést) írhat elő a tanterv, ha a tantárgy
gyakorlati alkalmazása, az alkalmazási készség értékelése a képzési cél
szempontjából szükséges. A gyakorlati jeggyel értékelendő tantárgy
követelményeit a hallgatónak a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A
gyakorlat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. A gyakorlati jegyet a
38.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint lehet pótolni.
c) A beszámoló a tantárgyi programban meghatározott – egy oktatási időszakot
átfogó – ismeretanyag számonkérése. Értékelése a tanulmányi átlagba beszámító
háromfokozatú értékeléssel történik. A jól megfelelt minősítést jeles (5), a
megfeleltet közepes (3), míg a nem felelt meg minősítést elégtelen (1)
érdemjegyként kell figyelembe venni.
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A kollokvium valamely tantárgy – általában egy oktatási időszakot átfogó –
anyagának számonkérése. Ennek keretében arról kell meggyőződni, hogy a
hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg arról, hogy képes lesze az erre épülő további tananyag elsajátítására. A kollokvium értékelése ötfokozatú
minősítéssel történik.
Alapvizsga (összevont vizsga) valamely tantárgy egész (legalább két tanulmányi
félévet átfogó) anyagát lezáró számonkérése. Az összevont vizsga értékelése
ötfokozatú minősítéssel történik.
A szigorlat a képzési cél szempontjából alapvető tantárgyak egész anyagát lezáró
számonkérés. A tanterv előírhatja a szigorlaton több tantárgy együttes
számonkérését is. A szigorlat értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
Záróvizsga tantárgyból szigorlatot előírni nem lehet. Ha a hallgató az oktatási
időszak végén szigorlatot tesz, ezt követően más számonkérési formát – a
gyakorlatértékelést kivéve – a tantárgy anyagából előírni nem lehet. Ha a szigorlat
letételére külön szigorlati időszakot biztosítanak, a tantárgy utolsó oktatási
időszakának anyagából vizsga is előírható.
A hallgatók kötelező szakmai (termelési, üzemi stb.) gyakorlatát a tanterv
előírásaitól függően a (2) pontban leírtak szerint kell eljárni.
A vagylagosan előírt tantárgyak közül kötelezően választott tantárgyak
számonkérési formáira az a) – g) pontban vagy az (5) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)

A szabadon választható tantárgyakból a tanterv gyakorlatértékelést, beszámolót vagy
vizsgát írhat elő. Ha a tanterv a szabadon választható tantárgyak vonatkozásában nem
ír elő számonkérést, a foglalkozások látogatását az oktató a leckekönyv aláírásával
igazolja, és ebben az esetben a tantárgyhoz kredit nem kapcsolódik.

(5)

A Kari Tanács a tantervben a (3) bekezdésben felsorolt ellenőrzési formákon, illetőleg
a szakmai gyakorlati értékelésen kívül – a képzési célhoz igazodó – más ellenőrzési
formát, értékelést is előírhat.
A jegymegajánlás

42.§
(1)

Gyakorlati jegy, beszámoló vagy vizsga esetén az oktató a hallgatónak az oktatási
időszakban nyújtott teljesítménye alapján
a) „jól megfelelt” vagy „megfelelt” értékelést, illetőleg
b) jeles vagy jó osztályzatot ajánlhat meg.

(2)

A megajánlott értékelést (osztályzatot) a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti
vizsgára bocsátását.

(3)

A jegymegajánlás feltételeit az oktatási időszak első hetében, vagy az első órán
ismertetni kell az érintett hallgatókkal, és hirdetmény formájában a tanszéki/intézeti
hirdetőtáblán meg kell jeleníteni.
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A sikertelen vizsgák javítása

43.§
(1)

A hallgató sikertelen vizsga esetén ugyanabban a vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.
A sikertelen javítóvizsga egy alkalommal megismételhető (ismétlő javítóvizsga).
Ksz .15.
A HK 43§ 1. pontjához:
(1) Sikertelen vizsga javítására a hallgatónak kizárólag a vizsgaidőszakban van
lehetősége.
(2) A hallgató korábban sikertelenül teljesített tárgyát ismételten felveheti.

(2)

Ha a hallgató az adott vizsgaidőszakban eredményes vizsgát, beszámolót vagy a Kari
Tanács által a 41.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghatározott más
ellenőrzési formára vonatkozó kötelezettséget nem teljesített, akkor a tantárgyat
további tanulmányi időszakban aláírás birtokában vizsgakurzusként vagy tanrendi
órával – további két ismételt alkalommal – felveheti.

(3)

Ismétlő javítóvizsga alkalmával a hallgatónak külön meghatározott vizsgadíjat kell
fizetnie. Az ismétlő javítóvizsga, valamint ugyanabból a tantárgyból későbbi
képzési időszakban megkísérelt minden további vizsga díjköteles. A díjköteles
vizsgákra csak a vizsgadíj Neptun rendszerben történő befizetése után szabad
jelentkezni. Ha a hallgató a vizsgadíjat nem fizette meg, de bejelentkezik és vizsgázik,
úgy utólag különeljárási díjat is köteles fizetni az esedékes vizsgadíj megfizetésével
egyidejűleg.

(4)

Az ismételt vizsga letételére is a 40.§-ban foglaltak vonatkoznak.

(5) Ha a hallgató a kötelező szakmai gyakorlatot önhibájából nem teljesítette, vagy „nem
felelt meg” minősítést kapott és ezt az arra kijelölt időben nem pótolta, illetve nem
javította ki, a szakmai gyakorlatot meg kell ismételni, újra fel kell venni a
Neptun-rendszerben és a leckekönyvébe.
(6)

Ha a hallgató a vizsga eredményes letételére a rendelkezésére álló pótlási
lehetőségeket az adott vizsgaidőszakban kimerítette, vagy önhibáján kívül nem tudta
kihasználni a vizsga lehetőségeket, akkor az adott vizsgaidőszakban egyetlen
tantárgyból és csak egy alkalommal dékáni méltányosságot kérhet a 47.§-ban
leírtak szerint.

(7)

Ha a hallgató a vizsga eredményes letételére kimerítette az adott vizsgaidőszakban
(normál és a csak vizsgakurzusos) rendelkezésére álló pótlási lehetőségeket, vagy
önhibáján kívül nem tudta kihasználni a vizsga lehetőségeket, valamint igénybe vette a
dékáni méltányosságot, akkor a vizsga pótlására tanulmányai során összesen két
alkalommal rektori méltányosságot kérhet 49.§-ban leírtak szerint.

(8)

Ha a hallgató az előzőekben felsorolt lehetőségek kihasználásával sem tudta teljesíteni
a vizsga kötelezettségét, akkor tanulmányi okból elbocsátandó és hallgatói jogviszonya
megszüntetendő, és a hallgatói névsorból a jogerő beálltával törlendő.
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A sikeres vizsga javítása

44.§
(1)

Ha a hallgató a sikeres vizsgán kapott érdemjegyet, értékelést javítani akarja, oktatási
időszakonként a Kari Tanács által meghatározott számú tantárgyból újabb vizsgát
tehet.

(2)

A sikeres vizsga javításának feltételeit a Kari Tanács határozza meg.
KSz.16.
A HK 44§ 2. pontjához:
(1) Amennyiben a hallgató a kapott vizsgajegyet javítani akarja, akkor azt valamennyi
tantárgyból legfeljebb három alkalommal teheti meg az aktuális félévben.
(2) Vizsgajegy javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség.
(3) A javítást célzó számonkérések közül az első mindig díjmentes, a második és
harmadik minden esetben pótdíj köteles.
(4) A tanulmányi átlagba a vizsgaidőszak végéig megszerzett vizsga és gyakorlati jegy
számít.
(5) A javítóvizsgát a vizsga időpontjában érvényes tantárgyprogramnak megfelelő
tananyagból kell letenni.
(6) Sikeres gyakorlati jegy nem javítható.

(3)

A sikeres vizsgát javító vizsgát a normál vizsga eljárási rendje alapján az aktuális
vizsgaidőszakra megadott vizsgaalkalmakkor lehet letenni.

(4)

A sikeres vizsgát javító vizsga dokumentálását a 40.§ (7) bekezdése szerint kell
elvégezni. A sikeres vizsgát javító vizsga eredményét a leckekönyv Hivatalos
bejegyzések tantárgyi rovatába kell bejegyezni és aláírni. A sikeres vizsgát javító
vizsgán megszerzett érdemjegy lesz érvényes a félévi átlagszámításánál, akkor is, ha az
rosszabb a korábbinál. A sikeres vizsga javításával újabb kredit nem szerezhető.
A tanulmányi eredmény kiszámítása, nyilvántartása
45.§

(1)

A hallgató tanulmányi eredményét a leckekönyvbe és a Neptun-rendszerbe írják be az
arra jogosult személyek. A leckekönyv közokirat. A hallgatói információs rendszerben
lévő adatok az leckekönyv hiteles másolatai. A leckekönyvbe és a Neptun-rendszerbe
történő bármilyen illetéktelen bejegyzésnek fegyelmi következményei vannak.

(2)

A hallgató tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a tanulmányok
kezdetétől megszerzett kreditpontok összege mutatja.

(3)

A tanulmányi munka minőségét a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag alapján
határozhatjuk meg. Egy félév vonatkozásában:

Súlyozott tanulmányi átlag = ∑ (kreditpont x érdemjegy)/teljesített kreditpontok összege
(4)

Háromfokozatú minősítés esetén a kreditponttal súlyozott tanulmányi átlag
megállapításakor a jól megfelelt minősítést jeles (5) a megfelelt minősítés közepes (3),
a nem felelt meg minősítést elégtelen (1) érdemjeggyel kell figyelembe venni.
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(5)

A befogadott tantárgy eredménye beszámítandó a súlyozott tanulmányi átlagba,
kivéve, ha azt a hallgató a szakmai képzéséhez nem tartozó tantárgyak köréből a
szabadon választott tantárgyakra engedélyezett kereten felül veszi fel.

(6)

Tanulmányi ösztöndíj meghatározása a Térítési és juttatási szabályzat szerint, a
tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgáló kreditindex alapján
történik. A kreditindex egy félévre vonatkozik. Kiszámítási módja:
Kreditindex= ∑ (kreditpont X érdemjegy)/ 30
E számítási módtól a Kari Tanács a vonatkozó jogszabályok keretei között
eltérhetnek.

(7)

A tanulmányi félév lezárásához a vizsgaidőszak befejezése után, a kar igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatal ellenőrzi – Neptun rendszer segítségével
– a hallgatók félév lezárásához tartozó, a mintatantervben előírt és az egyéni
tantervben vállalt követelmények teljesülését, és a teljesítést rögzíti a Neptunrendszerben. A Neptun nyilvántartás és a leckekönyv egyeztetése a kar igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalának kötelezettsége. Az egyeztetés után a
félévi vizsgakötelezettségek, és egyéb tantervi követelmények teljesítését a
leckekönyvben a dékán vagy a dékánhelyettes aláírásával igazolja. Azon hallgatók
leckekönyvében, akik teljesítették az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásának
feltételét, a végbizonyítványt a dékán aláírja. A leckekönyv lezárt adatait a kar
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalának rögzíteni kell a
törzskönyvben.

(8)

A súlyozott tanulmányi átlag, illetve a kreditindex számításánál érdemjegyként minden
gyakorlati jegyet, vizsga, összevont vizsga a végeredménnyel (tehát ismételt vizsga
esetén a legutolsó osztályzattal), és a szigorlatok osztályzatát kell figyelembe venni. A
szorgalmi vizsgajegyek az átlagba nem számíthatók be. A tanterv előírhatja, hogy az
évfolyamdolgozat és a kötelező szakmai gyakorlat eredménye is beszámítson a
súlyozott átlagba, valamint a kreditindexbe.

(9) A súlyozott tanulmányi átlagot és az kreditindexet két tizedesjegy pontossággal kell
kiszámítani és az eredményt be kell vezetni a hallgató leckekönyvébe és a
törzskönyvbe, valamint a Neptun-rendszerbe.
(10) A súlyozott tanulmányi átlageredmény:
a) kitűnő, ha az átlag 5,00
b) jeles, ha az átlag 4,51-4,99
c) jó, ha az átlag 3,51-4,50
d) közepes, ha az átlag 2,51-3,50
e) elégséges, ha az átlag 2,00-2,51
f)
elégtelen, ha az átlag nem éri el a 2,00-át.
A hallgatói jogviszony megszűnése és megszüntetése

(1)

46.§
A hallgatói jogviszonyt az egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a 25.§ (3)
bekezdésében felsorolt esetekben. Emellett a hallgatói jogviszony megszűnése és
megszüntetése tekintetében az Ftv. 76.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak irányadók.
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(2)

A hallgatói jogviszony törléssel a hallgató kérelmére is megszüntethető.

(3)

Az elbocsátott hallgató, illetve az, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnt (ideértve
az előző bekezdésben foglalt esetet is), ismételten csak új, eredményes felvételi eljárás
során létesíthet hallgatói jogviszonyt.7
Akit fegyelmi vétsége miatt zártak ki, a tanulmányai folytatását csak abban az esetben
kérheti, ha mentesült a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól.

(4)
(5)
(6)

8
9

Méltányossági engedélyek

47.§
(1)

Az a hallgató, aki önhibáján kívül elmulasztotta vagy nem tudta teljesíteni valamelyik
előírt tanulmányi kötelezettségét vagy kötelezettségeit, ennek pótlása érdekében –
indokainak részletes felsorolásával – írásbeli kérelemmel fordulhat a kar dékánjához
(önálló intézet igazgatójához).

(2)

A kérelmet, az annak alapjául szolgáló indokok felmerülését követően vagy
akadályoztatás esetén az akadály megszűnését követően haladéktalanul kell benyújtani.

(3)

A kérelmet írásban, részletes indokolással, az igazoló dokumentumok egyidejű
csatolásával a dékán/igazgató számára címezve a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési
feladatait ellátó hivatalába kell benyújtani.

(4) A kérelmet a benyújtást követő 1 héten belül a dékán/igazgató köteles elbírálni, és
szükség esetén az illetékes kari/intézeti bizottságok bevonásával érdemben elbírálni.
(5)

A döntést a hallgatónak és az érintett egyetemi szervezetek vezetőinek – esetleges
további intézkedések céljából – írásban haladéktalanul meg kell küldeni.
48.§

(1)

A hallgató, sikertelen tanulmányi kötelezettségeinek javítására vagy pótlására, e
szabályzatban foglalt lehetőségek kimerítése után, méltányossági indokokra
hivatkozással, írásbeli kérelemmel fordulhat a kar dékánjához vagy az önálló intézet
igazgatójához.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kérelem esetén, a dékán vagy az önálló intézet igazgatója
a) szemeszterenként legfeljebb egyszeri alkalommal, egy tantárgyból aláíráspótlást
(gyakorlati jegy pótlást) engedélyezhet az adott vizsgaidőszak utolsó napjáig
terjedően;
b) szemeszterenként legfeljebb egy tantárgyból – az adott vizsgaidőszakra vonatkozó
vizsgateljesítési lehetőségek kimerítését követően – ismételt vizsgát engedélyezhet
a következő szorgalmi időszak regisztrációs hetének utolsó napjáig terjedően.

7

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával elfogadott, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.

8

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával törölt, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.

9

A Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. sz. határozatával törölt, 2007. január 1-jén hatályba lépő szöveg.
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A hallgató tanulmányai során, szemeszterenként, egy adott tantárgyból dékáni
vizsgaengedélyben kizárólag egy alkalommal részesülhet.
KSz.17.
A HK 48§ 3. pontjához:
(1) A hallgató kérelmére a kar dékánja méltánylást gyakorolhat tanulmányi ügyekben.

(4)

A döntést a hallgatónak, az érintett tanszék vezetőjének, továbbá a kari Neptun
felelősnek – további intézkedés céljából – meg kell küldeni.
49.§

(1)

A hallgató, ha a dékáni méltányossági engedéllyel sem tudta sikeresen teljesíteni az
elmaradt tanulmányi kötelezettségét, írásbeli kérelemmel fordulhat a rektor jogkörében
eljáró tanulmányi rektorhelyetteshez.

(2)

Ezen írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:
–
a méltányosságra okot adó indokokat,
–
a kérelem előtörténetét igazoló leckekönyvét és dokumentumokat,
–
egyéb esetekben az elbocsátó kari/intézeti határozatokat.

(3)

E kérelmet a tanulmányi rektorhelyettes hivatali irodájában kell benyújtani.

(4)

A kérelem elbírálása esetén a tanulmányi rektorhelyettes az adott tanulmányi
kötelezettség teljesítését, a határozatban megjelölt időszakra, engedélyezheti. Az
elutasító határozat – mint méltányossági ügyben hozott határozat – ellen
fellebbezésnek helye nincs.

(5)

A hallgató tanulmányai során, szemeszterenként rektori méltányossági engedélyben
egy alkalommal, míg teljes tanulmányi ideje alatt összesen két alkalommal részesülhet,
figyelemmel az 55.§ (6) bekezdésére is.

(6)

A döntést a hallgatónak, a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó
hivatalának, az érintett tanszék vezetőjének és a Központi Hallgatói Ügyek Irodájának
– további intézkedés céljából – meg kell küldeni, továbbá a hallgató leckekönyvébe be
kell vezetni.
A TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSÉHEZ, LEZÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK
Az abszolutórium

(1)

(2)

50.§
Az abszolutórium azt tanúsítja, hogy a hallgató – a nyelvvizsga letételének és a
szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – a tantervben előírt
tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett. A tény rögzítésre
kerül a leckekönyvben, illetve a törzskönyvben.
Az abszolutóriumot a dékán írja alá a hallgató leckekönyvében. A hallgató kérésére a
kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala – költségtérítés
ellenében – másolatot ad ki az abszolutóriumról.
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A diplomamunka és a szakdolgozat

51.§
(1)

A képesítési követelmények és a tanterv előírása alapján a hallgatók diplomamunkát,
vagy szakdolgozatot készítenek. A diplomamunka illetve a szakdolgozat összetett
egyéni feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli
meg.

(2)

A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzésének,
megvédésének szabályait a Kari Tanács állapítja meg.

elkészítésének

és

KSz. 18.
A HK. 51§.2 pontjához
(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon az Msc. képzésben részt vevő hallgatók
diplomamunkát, a Bsc képzésben résztvevők szakdolgozatot készítenek.
(2) A diplomamunka feladatoknak tartalmaznia kell szakirányos és ágazatos feladatot
vagy feladatokat.
(3) Amennyiben egy képzési formában a szakirányok súlya azonos, (például a szakirányos
BSc. képzés esetén) a szakdolgozat kiírásokban csak egy szakirányhoz kapcsolódó
kérdéssort kell megadni. A szak és ágazatos feladatoknak nem kell feltétlenül
összefüggésben állniuk.
(4) A kar hallgatói számára diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a szakirány
vezetők jóváhagyása mellett a Műszaki Anyagtudományi Kar Tanszékei (bármelyike)
valamint a ME Gépészmérnöki Karának Mechanikai Technológiai Tanszéke hirdethet
meg. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a tanszékek a diplomatervezést
megelőző félév regisztrációs hetében készítik el teljes szövegezésben. Egy tanszék
tetszőleges számú diplomamunka feladatot hirdethet meg, de minimálisan annyi
kihirdetése szükséges, amennyi hallgatója az adott tanszékhez kapcsolódó
szakiránynak van. A meghirdetést a tanszéki hirdetőtáblákon írásban is meg kell tenni.
(5) A hallgató részt vehet a diplomaterv vagy szakdolgozat ipari partnerének
kiválasztásában, így segítheti későbbi munkavállalását.
(6) A meghirdetett szakdolgozati vagy diplomamunka feladatok közül a hallgató választ a
képzésének és szakirányú képzettségének megfelelően. A hallgatónak 4 hét áll
rendelkezésre a választásra. Amennyiben a rendelkezésére álló időn belül ezt nem
teszi meg, akkor a következő diplomatervező féléve passzív félévvé válik.
(7) A diplomamunka feladatok személyre történő kiírásának előfeltétele az, hogy a
hallgató a dolgozatírást megelőző félévben a tanszékvezetőtől kérje ezt, valamint
teljesítse a tantárgyi követelményrendszert, és ennek a félévnek az elején
rendelkezzen, azaz BSc. képzés esetén legalább 135 kreditponttal, MSc képzés esetén
legalább 225 kreditponttal. A kredit nélküli hagyományos képzésből kredites
hagyományos képzésbe áttért hallgatók minden sikeresen lezárt félévét 30
kreditponttal kell figyelembe venni.
(8) A diplomamunkának név szerinti felosztását a hallgatói kérelmek alapján a
tanszékvezetők végzik. A tanszékekről beérkező információk alapján a tanulmányi
referens a kiírásokat összesíti és előterjesztést tesz a Kari Tanács számára. Az
előterjesztésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, a diplomaterv témáját, az
iparvállalat megnevezését (ha van), a konzulensek nevét (tanszéki konzulens, ágazatos
konzulens, ipari konzulens). A Kari Tanácsülés a névre szóló diplomamunka és
szakdolgozat feladatokat a dolgozatírást megelőző szemeszter 4-10. hetében
megtartott Kari Tanácsülésén tárgyalja. A Kari Tanács a személyre szóló feladatokat
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felfogadja, vagy módosítja, majd a hallgatóság számára a kiadást engedélyezi.
(9) A kiírt diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a tanszékvezető adja ki és
gondoskodik az abban szereplő feladatok végrehajthatóságáról. A diplomamunka vagy
szakdolgozat feladatot nyomtatott formában kell a hallgató számára átadni, legkésőbb
a dolgozatkészítés megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetében. A
diplomamunka átadás-átvételéről a diplomaterv feladatot kiíró tanszékvezetők
gondoskodnak. A hallgató a diplomaterv feladat átvételét elismervényen aláírásával
igazolja.
(10) A diplomamunka vagy szakdolgozat feladat formai követelményét a jelen Kari
Szabályzat formai mellékletei adják meg.
A formai követelmény I. minta szerint a diplomamunka vagy szakdolgozat feladatnak az
alábbi tagolásúnak kell lennie:
− a diplomaterv címe, a hallgató neve
− a diplomatervben megoldandó feladatok felsorolása
− az iparvállalat megnevezése (ha van)
− -az ipari konzulens neve (ha van)
− amennyiben a hallgató ágazatos oktatásban is részt vett, az ágazatos feladatrész
megnevezése
− az egyetemi és az ágazatos konzulens neve, (amennyiben van ágazatos feladat)
− tanszékvezető aláírása, dátum és tanszéki pecsét
A formai követelmény II minta szerint a diplomamunka feladat hátoldalán olyan aláírási
felületnek kell megjelenni, amelyen a diplomatervező konzultációit rögzíti (legalább
havonta egyszer). Ezen az oldalon rögzíti egyben a konzulens vagy konzulensek és a
tanszékvezető a bírálatra bocsátás engedélyezését is.
(11) A képzés utolsó diplomamunka vagy szakdolgozatíró félévére történő beiratkozás
feltétele az előző félév lezárásán túl a szükséges kreditpontok megléte valamint az,
hogy a hallgató rendelkezzen érvényes diplomaterv kiírással.
(12) A diplomamunka illetve szakdolgozatok leadási határideje a mintatantervek alapján
kerül megállapításra. A képzési tanterveknek megfelelően évente csak egy alkalommal
van beadási határnap (A Bsc. képzés esetén a 48, Msc képzés esetén a 18. naptári hét
első munkanapja).
(13) Nem megfelelő minőségű dolgozat esetén a tanszékvezető a konzulensekkel
egyetértésben megtagadhatja a bírálatra bocsátást.
(14) Amennyiben a hallgató nem teljesíti a képzés során a klasszikus képzésben a
diplomamunka készítést megelőző félévben előírt tantárgyakat, illetve kredites
képzésben a kreditpontokat (hagyományos képzés esetén a minimum 270 kreditpont,
Bsc képzés esetén a minimum 195 kreditpont), úgy diplomamunkáját nem nyújthatja
be.
(15) A benyújtott diplomamunkák vagy szakdolgozatnak olyan kivitelűnek kell lennie,
hogy az alkalmazkodjon a kari hagyományokhoz, oldalai ne legyenek cserélhetőek, és
tartalmaznia kell befűzött formában a feladat kiírási lapját is. A dolgozatot a
hallgatónak aláírásával kell hitelesítenie. A beadáshoz szükséges egymással teljesen
megegyező példányszám minimálisan 2 db.
(16) A tanszékvezetők, konzulensek és a tanszékvezetők által erre bevont tanszéki
szakemberek a benyújtott diplomamunkákat vagy szakdolgozatokat értékelik és
minimálisan egy külső szakértővel bíráltatják.
(17) Az írásos bírálatot a hallgatóval (jelölttel) minimálisan három nappal a diplomavédés
előtt ismertetik azért, hogy a védésre felkészülhessen. A hallgató dolgozatát a
záróvizsga bizottság előtt védi meg. Sikertelen védés esetén a hallgató záróvizsgára
nem bocsátható.
(18) A sikeresen megvédett diplomaterv kreditértéke hagyományos MSC képzésben 30
kreditpont, BSc képzésben a szakdolgozat kreditértéke 15 kreditpont.
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(19) Sikertelen szakdolgozat vagy diplomamunka készítés esetén a hallgatónak új feladatot
lehet választani a következő tanévi meghirdetett feladatok közül.
(20) A most megalkotott szabályzat a Műszaki Anyagtudományi Karon minden
diplomamunkával vagy szakdolgozattal járó képzési formában érvényes és egyben
érvényteleníti a korábbi diplomatervre vonatkozó határozatokat.
(3)

A szakdolgozathoz (diplomamunkához) BSc/BA szintű képzésben legfeljebb 20,
MSc/MA szintű képzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben legfeljebb 50
kreditpont rendelhető. A szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditet a
képesítési követelményekkel összhangban a szakok mintatantervei határozzák meg.

(4)

A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzésének előfeltételét a szak
mintatantervében kell rögzíteni. A szak mintatantervébe a „Diplomamunka vagy
szakdolgozat készítés”-t, mint szabadon választott tantárgy, fel kell venni.

(5)

A hallgató az előfeltételek teljesítését követő félévtől kezdődően a
„Diplomamunka vagy szakdolgozat készítés” c. tárgy felvételével jelzi a
diplomamunka vagy szakdolgozat készítési szándékát. A hallgatónak a tárgy
felvételével egyidejűleg diplomamunka vagy szakdolgozat készítésére kérvényt
kell benyújtani a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalába
a regisztrációs hét végéig. A benyújtott kérvények alapján az illetékes tanszék
vezetője köteles gondoskodni a diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzéséről
a szorgalmi időszak 6. hetének végéig.

(6)

A tanulmányait befejező (abszolutórium feltételét teljesítő, hallgatói jogviszonnyal
már nem rendelkező) hallgató diplomamunka vagy szakdolgozat készítését és
záróvizsgáját az illetékes kar dékánjának benyújtandó kérvénnyel kérheti.

(7)

A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzéséért és nyilvántartásáért a
szakvezető a felelős.

(8)

A diplomamunka vagy szakdolgozat benyújtásának határideje az abszolutórium
megszerzését, vagy a feladat kiadását – ha a diplomamunkához, szakdolgozathoz
a képzési követelményben beszámítható kreditet rendeltek – eltérő kari tanácsi
rendelkezés hiányában minden naptári év 18. vagy 48. naptári hét első
munkanapja.

(9)

A diplomamunka vagy szakdolgozat elkészítésének kari előírásait, valamint a
Záróvizsga szervezésének feladatait a szervezeti egységek jogosultak
meghatározni.
A záróvizsga

52.§
(1)

A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés,
amelynek során a jelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges
tudással rendelkezik, és a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

(2) Záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megléte, valamint a képzési tervben
ide vonatkozó előírások teljesülése.
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(3)

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói
jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után – költségtérítés
mellett – határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési
követelmények szerint letehető. A Kari Tanács az abszolutórium megszerzését követő
hetedik év eltelte után a záróvizsga letételét feltételhez kötheti.

(4)

A záróvizsga főbb típusai:
a) a hallgató (jelölt) a szakdolgozat megvédésétől elkülönítetten, a tanterv által előírt
tantárgyakból Záróvizsga Bizottság(ok) előtt záróvizsgát tesz,
b) a hallgató (jelölt) a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg a diplomamunkáját vagy
szakdolgozatát, és a tanterv által előírt tantárgyakból záróvizsgát tesz,
c) a hallgató (jelölt) a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg szakdolgozatát és felel a
szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből.

(5)

A záróvizsgához kreditérték nem rendelhető.

(6)

Ha a záróvizsga meghatározott tantárgyak ismeretanyagának számonkérését is
tartalmazza, akkor a záróvizsga tárgyak olyan ismeretanyagot foghatnak át, amelynek
összesített kreditértéke BSc/BA szintű képzésben legalább 15, MSc/MA szintű
képzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben legalább 25 kreditpont.

(7)

A záróvizsgának részben vagy egészben szóbelinek kell lennie. A záróvizsga több
részből is állhat, és gyakorlati részt is magában foglalhat.

(8)

Az alkalmazott záróvizsga típusáról a szak mintatanterve rendelkezik.

(9)

Záróvizsga a Kari Tanács által meghatározott záróvizsga-időszakban tehető. Több
részből álló záróvizsga esetén az egyes vizsgák közötti felkészülési idő legrövidebb
tartama két hét. Egy részből álló (un. komplex) záróvizsga esetén a felkészülésre – a
záróvizsga időpontját megelőzően – legalább négy hetet kell biztosítani.
KSz.19.
A HK 52§ 9. pontjához:
(1) A Műszaki Anyagtudományi Karon a záróvizsga időszak minden év január
és/vagy június hónapja. A pót-záróvizsga időszakot a kar dékánja írhat ki.
(2) A Műszaki Anyagtudományi Karon az a hallgató, aki nem rendelkezik egy idegen
nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával, az egyéb követelmények megléte
esetén záróvizsgát ugyan tehet, de diplomát egyetlen szakon sem kaphat.

(10) A jelölt a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott záróvizsga típus esetén akkor
bocsátható záróvizsgára, ha szakdolgozatát eredményesen megvédte. A (4) bekezdés b)
és c) pontjaiban meghatározott záróvizsga típusok esetén a jelölt a záróvizsga
tárgyakból akkor kezdheti meg a vizsgát, ha a Záróvizsga Bizottság a diplomamunkáját
(szakdolgozatát) – legalább elégséges (2) minősítéssel – elfogadta.
(11) A záróvizsga követelményeit, a számon kérhető témakörök tematikáját, annak
szakirodalmi megjelölésével együtt legkésőbb minden év 18-adik, és 48-adik naptári
hét első munkanapjáig (illetve a diplomamunka vagy szakdolgozat Kari Tanács által
meghatározott beadási határidejéig) közzé kell tenni a záróvizsgát szervező tanszék
hirdetőtábláján, illetve a honlapján.
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(12) A hallgatók záróvizsgára történő beosztását a kar hirdetőtábláján a vizsgaidőszak
kezdetéig ki kell függeszteni, illetve szükség esetén a hallgatókat írásban értesíteni
kell.
A Záróvizsga Bizottság

53.§
(1)

Záróvizsgát a Záróvizsga Bizottság előtt kell tenni. A Záróvizsga Bizottság szükség
esetén a dékán által elrendelten kérdező tanárokkal egészülhet ki (eseti bizottsági tag).

(2)

A Záróvizsga Bizottság elnökét és tagjait a dékán előterjesztésére a rektor ügykörében
eljáró tanulmányi rektorhelyettes kéri fel és elfogadás esetén legfeljebb 3 évre bízza
meg. Az eseti Záróvizsga lefolytatására – a rektor által megbízottak közül – a bizottság
elnökét és tagjait a dékán kéri fel. A Záróvizsgán kérdező tanárokat a dékán bízza meg.
A felkérések és megbízások előkészítéséért és dékán elé való beterjesztéséért a
Záróvizsgát szervező tanszék vezetője a felelős.

(3)

A Záróvizsga Bizottságnak az elnökön kívül kettő-hat tagja van. A bizottságot úgy kell
összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi
vagy főiskolai docens legyen, továbbá egy tagja ne álljon foglalkoztatási
jogviszonyban a Miskolci Egyetemmel.

(4) A jelölt felkészültségét a Bizottság tagjai osztályozzák, majd zárt ülésen – vita esetén
szavazással – megállapítják az osztályzatot. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
(5)

A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök és a tagok aláírása után a
leckekönyvvel, valamint egyéb dokumentumokkal együtt meg kell küldeni a kar
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalának.

A záróvizsga eredménye

54.§
(1)

A záróvizsga eredményét a záróvizsgán elért érdemjegyeknek és a diplomamunka vagy
szakdolgozat osztályzatának alapulvételével, a képzési és kimeneti követelményekkel
és a tantervvel összhangban, a szak mintatantervében meghatározottak szerint kell
kiszámítani.10

(2)

A záróvizsga eredményét a Bizottság elnöke hirdeti ki a záróvizsga napján.

10
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A sikertelen záróvizsga megismétlése

55.§
(l)

A Záróvizsga Bizottság által el nem fogadott diplomamunka pótlásának feltételeit
– az illetékes tanszék javaslatára – a Tanulmányi Bizottság határozza meg. A
határozatról a hallgatót és az érintett tanszéket írásban három héten belül értesíteni
kell. A diplomamunka újbóli benyújtására a 51.§ (6)-(8) bekezdései vonatkoznak.

(2)

Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet ismételt
záróvizsgát, ahány tantárgyból a záróvizsga áll, egy tantárgyból azonban legfeljebb két
alkalommal.

(3)

Ismételt záróvizsga a következő záróvizsga időszakban tehető. Ettől a rendelkezéstől
a Kari Tanács – indokolt kari sajátosság esetén – eltérhet.

(4)

Ismételt záróvizsga alkalmával a jelöltnek csak abból a tantárgyból (tantárgyakból) kell
vizsgáznia, amelyből előzőleg elégtelen osztályzatot kapott. Ismételt záróvizsgára a
soron következő vizsgaidőszakban kerülhet sor.

(5)

Megismételt záróvizsga alkalmával a jelöltnek külön meghatározott vizsgadíjat kell
fizetnie. Megismételt vizsgát csak az ennek teljesítését igazoló jeggyel lehet
megkezdeni.

(6)

Ha a jelölt kimerítette az ismételt záróvizsgák kereteit, kérelmére – a kari/intézeti
tanács véleményének meghallgatásával – rektor jogkörében eljáró tanulmányi
rektorhelyettes, méltányosságból, legfeljebb egy alkalommal újabb záróvizsgát
engedélyezhet.
Sikeres záróvizsga javítása

56.§
A hallgató jogosult a több részből álló, ún. szakaszos, sikeresen teljesített záróvizsgái közül
egy tantárgy záróvizsgájának ugyanabban a záróvizsga-időszakban történő javítására.
Az oklevél
57.§
(1)

A sikeres záróvizsga és a tantervben előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő
30 napon belül az egyetem kiállítja és kiadja – a szakképesítés megjelölését és az OM
azonosítót is tartalmazó – magyar és angol, vagy magyar és latin nyelvű oklevelet a
jogosult részére. Az oklevél a hallgató kérésére és költségére más nyelven is kiadható.
Az oklevelek által tanúsított végzettségi szintek magyar, angol és latin nyelvű jelölése
a következő:
a) alapfokozat – Bachelor – baccalaureus (rövidítve BA vagy BSc),
b) mesterfokozat – Master – magister (rövidítve MA vagy MSc).
Az oklevelet a Záróvizsga Bizottság elnöke – tartós távolléte vagy akadályoztatása
esetén a vizsgabizottság egy tagja – vagy a dékán, továbbá a rektor írja alá.
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(2)

Az egyetem magyar és angol nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság és
az Európai Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint.

(3)

Az oklevél kiadásának további feltétele, hogy a hallgató a képesítési követelményben
meghatározott nyelvi követelményeket teljesítette. A nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzése, mint követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik
tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a
negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik
a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

(4)

A záróvizsga eredményének (valamint az oklevél minősítésének) számítására
vonatkozó szabályokat a tantervben kell meghatározni, és azokról a hallgatókat a 30.§
(1) bekezdése szerint tájékoztatni kell.11

(5)

Az oklevél minősítésénél az eredménytelen vizsgák osztályzatát figyelmen kívül kell
hagyni.

(6)

A (4) és az (5) bekezdések szerint kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a
következők szerint kell minősíteni:
− kiváló (excellent): 4,51 – 5,00
− jó (good): 3,51 – 4,50
− közepes (satisfactory): 2,51 – 3,50
− elégséges (pass): 2,00 – 2,50

(7)

A jogászok doktori címét (dr. jur.) tanúsító oklevélbe a
“Summa cum laude”: 4,51 – 5,00
“Cum laude”: 3,51 – 4,50
“Rite”: 2,00 – 3,50 minősítés valamelyikét kell vezetni.

(8)

Ha az oklevél kiállítására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt a
hallgató nem tudta bemutatni, oklevél helyett igazolást kell kiállítani, mely tanúsítja a
záróvizsga eredményes letételét, de végzettséget és szakképzettséget nem igazol.

(9)

Szakirányú továbbképzés esetén az oklevél minősítését nem kötelező feltüntetni. E
kérdésben a Kari Tanács jogosult döntést hozni.
A kitüntetéses oklevél
58.§

(1)

Kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsgán minden tantárgyból jeles eredményt
ért el, diplomamunkájának vagy szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának
osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51,
továbbá osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nincs.

(2)

Jogászképzés során kitüntetéses oklevél nem adható.

11
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További szabályok

59.§
(1)

A szak képzési céljaihoz kapcsolódó tantárgyak kredit értékének összege a
mintatantervben félévenként legfeljebb 3 kredittel térhet el felfelé vagy lefelé a 30
kredittől. A Kari Tanács az adott képzés specifikumainak figyelembevételével ettől
eltérő szabályokat állapíthat meg.

(2)

Az egyes képzési szinteken és szakokon megszerzett és összegyűjtött tanulmányi
pontok más képzési szinteken, illetve más szakokon történő beszámításának módjáról
és mértékéről a hallgató által beszámításra beterjesztett tantárgyakról, azok kredit
értékéről az illető szak mintatanterve alapján a szak Kreditátviteli Bizottsága dönt.

(3)

Egy adott szakon a teljesítendő kreditek száma valamennyi képzési forma, illetve
tagozat (nappali, levelező, esti, távoktatás) esetén azonos.
KSz.20. A Műszaki Anyagtudományi Kar minden évben Tanulmányi Emlékérem
kitüntetést adományoz az arra érdemes hallgatóknak.
(1) A kitüntetést a Kar nappali és levelező tagozatos tanulói kaphatják meg.
(2) A Tanulmányi Emlékérem odaítélésének feltételei:
a) A Tanulmányi Emlékérem különböző fokozatainak odaítéléséhez az utolsó két
tanulmányi félév során elért átlageredmények (ösztöndíj átlag), oktatáson kívüli
szakmai és nyelvi eredmény, és az emberi magatartás veendők figyelembe.
b) Arany fokozat adományozható, ha a tanulmányi eredmény (ösztöndíj átlag)
mindkét félévben eléri, vagy meghaladja a 4,8 értéket,
c) Ezüst fokozat adományozható, ha a tanulmányi eredmény (ösztöndíj átlag) mindkét
félévben eléri, vagy meghaladja a 4,5 értéket,
d) Bronz fokozat adományozható, ha a tanulmányi eredmény (ösztöndíj átlag) mindkét
félévben eléri, vagy meghaladja a 4,2 értéket.
e) Első évfolyamos hallgató is nyújthat be pályázatot az első félévi átlag eredménye
alapján.
f) Nem részesülhet Tanulmányi Emlékérem arany fokozatában az a hallgató, aki az
előző két félév valamelyikében nem tartozott a legjobb 10%-ba. Nem részesülhet
továbbá Tanulmányi Emlékérem ezüst és bronz fokozatában az a hallgató, aki az
előző két félév valamelyikében nem tartozott a legjobb 25%-ba, vagy tanulmányi
átlageredménye az évfolyam átlag alatt volt.
g) Tanulmányi emlékérmet az a hallgató kaphat, aki mindkét félévben a vizsgaidőszak
végéig teljesítette valamennyi tanulmányi kötelezettségét.
h) Egyetemi hallgatóhoz méltatlan magatartás, hatályos fegyelmi büntetés a
Tanulmányi Emlékérem elnyerését kizárja.
(3) A Tanulmányi Emlékérem pályázati díja: Tanulmányi Emlékérem és oklevél,
valamint pénzjutalom.
(4) A Tanulmányi Emlékérem átadása minden év március 15. ünnepséghez kötött.
(5) A kitüntetésre alkalmas hallgatók névsorát a dékán vagy a tanulmányi referens
terjeszti elő.
Az előterjesztést az Egységvezetők Tanácsa bírálja. A díjat a Kari Tanács ítéli oda.
(6) A kiadható Tanulmányi Emlékérmek számát évente, a kar egységvezetőinek
tanácsa határozza meg.
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Záró rendelkezések

60.§
(1)

Jelen szabályzat a 2006. szeptember 1-jén lép hatályba. A Kari Tanács a képzés
specifikumainak figyelembevételével köteles megállapítani azokat a szabályokat,
melyek az 1993. évi felsőoktatási törvény hatálya alatt képzésüket megkezdett
hallgatók nem folyamatos képzése esetére vonatkoznak.

(2)

Minden karon valamennyi szak számára létre kell hozni, illetve tovább kell működtetni
a hallgatók egyéni tanulmánytervezését segítő tanácsadó testületeket.

(3)

A Kari Tanács e szabályzat kihirdetésétől számított 90 napon belül köteles
meghatározni azokat a szabályokat, melyeket e szabályzat a Kari Tanács hatáskörébe
utal, valamint ugyanebben az időszakban jogosult azon részletszabályok
meghatározására, melyekre e szabályzat felhatalmazást ad. E szabályokat –
megalkotásukat követően – a kar dékánja haladéktalanul megküld a tanulmányi
rektorhelyettesnek. A tanulmányi rektorhelyettes köteles mindazon kari rendelkezés
módosítása tárgyában intézkedést kezdeményezni, amely az egyetemi szabályzatot,
vagy a mindenkor hatályos jogszabályokat sérti.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Főbejárat
Könyvtár
Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet
TÜKI, SZÜV
Testnevelési Tanszék, Egyetemi Sportcsarnok
Sportpályák, Teniszpályák, Tenisz Club
Étterem, Uni-Hotel, Egyetemi Csemege, Papírbolt, Fodrászat
Informatikai Intézet
Autóparkoló
Autóbusz-megálló (22, 31)

E/1-E/6
E/7
A/4
A/1-A/3, A/5
A/6
B/1, C/1
B/2
B/3, B/4
C/2, C/3

Bolyai Kollégium, vendégszobák
Egyetemi irodaház , Nanotechnológiai Tanszék
Központi épület, Rektori Hivatal, Dékáni Hivatalok, Műszaki
Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki
Kar Tanszékei
Gépészmérnöki Kar, Műszaki Földtudományi Kar, Gazdaságtudományi
Kar Tanszékei, előadók, oktatótermek
Állam- és Jogtudományi Kar Tanszékei, Idegennyelvi Oktatási Központ
előadók, oktatótermek
Műszaki Anyagtudományi Kar Tanszékei, előadók, oktatótermek
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala, Tanszékei, előadók,
oktatótermek
Továbbképzési Központ,
Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ
Műhelycsarnok, laboratóriumok
121

Tanulmányi tájékoztató

12. Egyetemi előadótermek, tantermek

12. Egyetemi előadótermek, tantermek
Miskolci Egyetem ELŐADÓTERMEK
Előadó
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII

Épület, emelet
A2 fsz.
A2 mfsz.
A4 fsz.
A1 magasfsz.
A1 magasfsz.
A1 I. em.
A1 I. em.
A1 I. em.
A1 I. em.
A1 II. em.
A3 I. em.
A3 III. em.
A3 III. em.
C1 I. em.
C1 II. em.
C1 III. em.
A6 földszint
A6 földszint
A6 földszint
A6 földszint
E5 földszint
E5 földszint
E1 földszint
E1 földszint
Inform.I.em.
A4 IV. em.
B2 földszint
A1 I. em.
A1 III. em.
E6 földszint
A1 magasfsz.
A1 magasfsz.
C2 fsz.
C2 fsz.
C2 emelet
A3-A4 között

Ajtószám

1
3-4
101
102-103
115-116
117-118
218-219
117
313
317
101
202
301
27
29
30
32

100
405/A
10/a
119
305-6

Ülőhely
504
366
384
90
120
35
30
40
120
120
198
120
100
60
56
44
144
144
144
144
150
54
96
78
70
100
160
70
100
140
300
300
152
152
100
400

Berendezés
p,s,f
p,s,f
p,s,f
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p,s
p
p
p
p
p
p
p
p
P,s,f
P,s,f
p,s
p,s
p,s
P,s

Elosztása*
GEK
MFK
AJK
AKK
GTK
MFK
MFK
MFK
GEK
GEK
GTK
GEK
MFK
AKK
AKK
AKK
BTK
AJK
AJK
GTK
Karközi
BTK
BTK
BTK
GEK
GTK
BTK
GEK
GEK
Karközi
AJK
GTK
BTK
BTK
MFK
Karközi

p=pad, s=sötétíthető, f=filmvetítő; *: megállapodás szerinti felosztás
A III. és a XXX. előadókban alkoholos filctoll is használható!
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Miskolci Egyetem TANTERMEK
Terem
A1/ 10
A1/ 11
A1/ 12
A1/ 13
A1/ 14
A1/ 15
A1/ 16
A1/ 17
A1/ 18
A1/ 19
A1/105
A1/107
A1/109
A1/111
A1/112
A1/113
A1/114
A1/201
A1/202
A1/204
A1/207
A1/209
A1/211
A1/214
A1/216
A1/220
A1/225
A1/226
A1/227
A1/228
A1/307
A1/308
A1/309
A1/310
A1/311
A1/312
A1/313
A1/314
A1/315
A1/316
A1/317
A1/318
A1/319
A1/320
A1/324
A1/326
A3/222
A3/312
A3/314
A3/314a
A3/315

Ülő- El- (Régi
Ülő- El- (Régi
Terem
Épület, emelet Ajtószám
hely osztás szám)
hely osztás szám)
A1 magasfsz. 10
56 GTK (003) A4/a18
A4 alagsor
18
32 MFK (066)
A1 magasfsz. 11
32 GEK (004) A6/ 28
A6 földsz. K
28
20 BTK (085)
A1 magasfsz. 12
32 GEK (006) A6/117
A6 I. em. K.
117
24 AJK (090)
A1 magasfsz. 13
32 GEK (007) A6/131
A6 I. em. K.
131
24 AJK (091)
A1 magasfsz. 14
32 GEK (008) A6/203
A6 II. em.
203
24 AJK (088)
A1 magasfsz. 15
32 GEK (009) A6/204
A6 II. em.
204
25 AJK (089)
A1 magasfsz. 16
32 GEK (010) A6/216
A6 II. em.K.
216
24 AJK (092)
A1 magasfsz. 17
32 GEK (011) A6/220
A6 II. em.K.
220
24 AJK (093)
A1 magasfsz. 18
54 GEK (012) B2/ag1
B2 alagsor
1
32 BTK (113)
A1 magasfsz. 19
54 GEK (013) B2/ag2
B2 alagsor
2
30 BTK (114)
A1 I. em.
105
36 GEK (014) B2/ 10b B2 földszint
10/b
24 BTK (102)
A1 I. em.
107
18 GEK (015) B2/115
B2 I. em. K.
115
50 BTK (103)
A1 I. em.
109
18 GEK (016) B2/115a B2 I. em. K.
115/a
40 BTK (104)
A1 I. em.
111
32 AKK (017) B2/217
B2 II. em.
217
50 BTK (105)
A1 I. em.
112
32 AKK (018) B2/217a B2 II. em.K.
217/a
40 BTK (106)
A1 I. em.
113
32 AKK (019) B2/317
B2 III.em.K.
317
50 BTK (107)
A1 I. em.
114
32 AKK (020) B2/317a B2 III.em.K.
317/a
40 BTK (108)
A1 II. em.
201
22 SZK (023) B2/417
B2 IV. em.K. 417
80 BTK (109)
A1 II. em.
202-203
22 SZK (024) B5/I.
B5 Fszt.
I.
58 BTK
A1 II. em.
204-205
22 SZK (025) B5/II.
B5 Fszt.
II.
28 BTK
A1 II. em.
207-208
22 SZK (026) B5/III.
B5 Fszt.
III.
32 BTK
A1 II. em.
209-210
22 SZK (027) C1/ 1
C1 földszint
1
60 GEK (071)
A1 II. em.
211-212
22 SZK (028) C1/103A C1 I. em.
103/A
20 BTK (080)
A1 II. em.
214-215
22 SZK ( - )
105/A
18 AKK (120)
C1/105A C/I. I.em.
A1 II. em.
216-217
22 SZK ( - )
C/I. II.em.
203
54 GEK (119)
C1/203
A1 II. em.
220
54 AJK (042) C1/204
C1 II. em.
204
60 BTK (073)
A1 II. em.
225
30 MFK (041) C1/204a C1 II. em.
204/a
20 BTK (074)
A1 II. em.
226
20 AJK (038) C1/204b C1 II. em.
204/b
20 BTK (075)
A1 II. em.
227
50 MFK (035) C1/205
C1 II. em.
205
20 BTK (076)
A1 II. em.
228
22 MFK (030) C1/205A C1 II. em.
205/a
20 BTK (081)
A1 III. em.
307
32 AJK (046) C1/205b C1 II. em.
205/b
20 BTK (098)
A1 III. em.
308
32 AJK (047) C1/207
C1 II. em.
207
30 BTK (084)
A1 III. em.
309
32 AJK (048) C1/306
C1 III. em.
306
30 BTK (078)
A1 III. em.
310
32 GTK (050) C1/307
C1 III. em.
307
20 BTK (082)
A1 III. em.
311
32 GTK (051) C1/308
C1 III. em.
308
60 BTK (083)
A1 III. em.
312
32 GTK (052) C1/309
C1 III. em.
309
30 BTK (099)
A1 III. em.
313
32 GTK (053) C2/101
C2 I.em.
101
70 BTK (086)
A1 III. em.
314
32 GTK (055) E1/ 28
E1 földszint
elötér
28 BTK (097)
A1 III. em..
315
32 MFK (056) E3/104
E3 Kollégium 104
32 BTK (095)
A1 III. em..
316
32 MFK (057) E3/106
E3 Kollégium 106
32 BTK (096)
A1 III. em.
317
32 GEK (058) E6/103
E6 Kollégium 103
32 GTK (094)
A1 III. em.
318
40 GEK (059) In/102
Informatika
102
30 GEK L102
A1 III. em.
319
32 GEK (060) In/104
Informatika
104
30 GEK L104
A1 III. em.
320
54 GEK (061) In/105
Informatika
105
30 GEK L105
A1 III. em.
324
22 GTK (054)
A1 III. em.
326
22 GTK (049)
A3 II. em.
222
32 GEK (043)
A3 III. em.
312
32 GTK (062)
A3 III. em.
314
32 MFK (063)
A3 III. em.
314/a
32 MFK (064)
A3 III. em.
315
32 MFK (065)
Az A1 III. emeleti termeiben alkoholos filctoll is használható; az SZK termeiben kizárólag az!

Épület, emelet Ajtószám
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13. Tanulmányi névsor
I. évfolyam
Anyagmérnök BSc szak és Anyagmérnök MSc szak nappali

101 Tanulókör
Asztalos Julianna
Báthori Csongor
Bene Veronika
Bogyó Attila
Branyiczki
Nikoletta
Dienes Tibor

102 Tanulókör
Badak István
Bányász Boglárka
Berta Imre
Bognár Csaba

103 Tanulókör
Balogh Zsuzsanna
Barna Balázs
Bialkó Nikolett
Bodolai Márton

104 Tanulókör
Bálint Péter
Barati István
Bihari István
Bíró Zsolt

Anyagmérnök
MSc szak
105 Tanulókör
Algács Károly
Balázs Béla
Balázs Péter
Csőke Róbert

Broda Anita

Bunkóczi Balázs

Buzás Ádám

Köpöczi Anna

Derencsényi Gerda

Cseh Dávid

Czövek Csaba

Görzsöny Alíz

Dezső András

Demkó Gábor

Darabos Enikő

Gyulaházi Tamás
Hegedűs Tibor
Hegyes Tibor
Kertész Ádám
Kiss Dávid Áron
Kovács Erika

Gáspár Gergő
Horváth Anna
Kalász István
Káveczki Ádám
Kositzky Ákos
Kovács Krisztina

Godzsák Melinda
Iglai István
Inoka Balázs
Jáborcsik Levente
Juhász Nöra
Kéri Zoltán

Kovács Kinga

Kovács Mária

Fülöp Tamás
Hrenyo Ádám
Jobbágy Anikó
Juhász Szabolcs
Kohári Kornél
Koós Máté
Kovács Tamás
Dávid

László Lóránd
Mányákné Homoki
Edina
Nagy András
Németh István
Torma Krisztián
Vajda Tibor

Lázár Péter

Kovács Richárd

Lencsés Judit

Landgráf Norbert

Lengyel Ákos

László Péter

Magyari Zoltán

Marcisin Ivett

Nagy Tamás

Márkuly Adrienn

Kurucz István
Krisztián
Lengyel János
Maszler József
Dávid
Mata Maximilla

Nácsa Gábor

Márton Gábor

Nagy Gábor

Németh Attila

Nagy János

Orosz Boglárka

Nóta Dávid

Pétervári Csaba
Ruskó Balázs
Szabó Noémi
Szatmári László
Tamási Kinga
Téglás Péter
Varga István
Váradi Gyula
Veres Viktória

Ötvös Dániel
Petró Imre
Ser András
Székely Szilvia
Tálas Noémi
Tóth Anita
Varga Ádám
Virág Gábor
Vojtonovszki Endre

Oprável Ákos
Pinczés János
Zoltán
Polgári Arnold
Saláta Mária
Szegedi Norbert
Szemán Ágnes
Takács Tamás
Tóth Etelka
Vámos Zoltán
Wágner Zsuzsanna
Zsigrai Balázs

Anyagmérnök BSc szak

Kulcsár Tibor

Kiss László Csaba
Kocsa Sándor
Gergely
Kovács Zoltán
Kőhalmi Nikolett
Krajnyák Attila
Miléte Krisztina
Mokri-Kovács
Máté
Nagy Csaba
Oláh Judit
Popovics Szabolcs
Rácz Gergely
Ráky István
Szigeti Attila
Takács Csaba
Takács Sándor
Tóth Márta
Tóth Szabolcs
Mázik Károly

Anyagmérnök BSc szak levelező
Babinszki Mihály
Barna Beáta
Bán László
Bella Lajos Gábor
Bodnár Attila
Bokros Márton
Daróczi Magdolna
Döme Tibor
Erdélyi János

Erdős Zsolt
Farkasovszki Viktor
Herédi János
Hrabóczki Edina
Javora János
Kapocsi Linda
Kónya Ádám
Marton Ferenc
Mázik Károly Ferenc

Molnár Erzsébet
Oláh László
Pál Kornél
Pályi Csaba
Punk Zsolt
Rapi Richárd
Restyánszki Gábor
Rovó Róbert
Sass István
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Soós Róbert
Szabó Judit Mónika
Szmolka Ferenc
Tamás Ervinné
Varga Balázs
Végh Zoltán
Zala Ádám
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II. évfolyam
Anyagmérnök BSc szak nappali
201 Tanulókör
Bacsó Anita
Bíró Csaba
Budavári Imre
Cseh Gábor
Dobos Gábor
Farkas László
Gór Balázs
Gyenis Máté
Hochvárt Enikő
Juhász Róbert
Kiss Gabriella
Kokovai Roland
Kósa Anett
Majoros Marianna
Mester Roland
Nagy László
Nyistyák Dávid
Pásztor Csaba
Pázmándi Péter
Restyánszki Mária
Sivák Judit
Szamosvölgyi Gergő
Varga Gergő

Anyagmérnök BSc szak
202 Tanulókör
203 Tanulókör
Balogh József
Bárány Dániel
Bíró Gergely
Borotvai Zoltán
Csepely János
Czapáry Ádám
Deffend Roland
Dékány Dávid
Dobszai István
Gál Dávid
Fischer Attila
Gulyás Ádám
Gifló Dávid
Hargitai Csaba
Gór Milán
Hunyor László
György Ádám
Juhász Vendel
Horváth László
Kardinál Krisztián
Juhász Krisztina
Kecskeméti Péter
Kalász Attila
Koós Dániel
Kalász László
Kugler Balázs
Kökörcsény Tímea
Magyar János
Majtényi Gergő
Molnár Alíz
Miklós Enikő
Nagy Gábor László
Németh Viktor
Pallai Tamás
Pékó Zoltán
Pénzeli Roland
Sáfrány Marianna
Radányi László Ádám
Szilvási Péter
Stefán Dénes
Závodszky János
Tinics Zsolt
Záhorszki Gábor
Zöld Hunor

204 Tanulókör
Bejczi Balázs
Bodnár Dávid
Dobos Ádám
Dudás Gabriella
Farkas Lajos
Galambossy Andrea
Hezel Attila
Hlatky Péter
Huszár Csaba
Kelemen Gábor
Koós Tamás
Lakatos Gergely
Matusz Péter
Molnár Péter
Néző Gábor
Papp Judit
Rozsos Norbert
Somogyi Andrea
Szabó András
Szabó Viktor
Szemán András Péter
Tóth Ádám
Vég Gabaj Tibor

Anyagmérnök BSc szak levelező
Bodnár Attila
Farkas Lajos Zoltánné
Fényiné Ráky Tímea
Javora László

Kiss Gergely
Kosovics Gábor
Kovács Levente Péterné
Kőrösi Krisztián

Pásztor László
Pető Erika
Pisák Zsolt
Szakos Gábor
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Szebényi Erzsébet
Szebényi Melinda
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III. évfolyam
Anyagmérnök BSc szak és Fizikus Mérnökszak nappali
301 Tanulókör

Anyagmérnök BSc szak
302 Tanulókör

303 Tanulókör

Polimer-technológiai
szakirány – Vegyipari
technológiai szakirány
Balogh Éva Noémi
Bujdos Imre
Láda Balázs
Nevelős József
Petrigán Sándor
Szovák Rita

Öntészeti szakirány –
Hőenergia-gazdálkodási
szakirány
Barta Péter
Hudák Henrietta
Nemes Alex
Tóth Judit

Fémelőállítási szakirány
Hőenergiagazdálkodási
szakirány
Dobó Zsolt
Tóth Pál

Szilikát-technológiai
szakirány – Hőenergia.gazdálkodási szakirány
Barzó Gergely
Boros Éva
Egész Ádám
Erdélyi Gábor
Husszuhegyi Péter
Kósi Dávid
Magyar Ádám
Nagy Gábor
Tóth Gábor

Öntészeti szakirány –
Hőkezelési
szakirány
Kalyinka Roland
Tokár Mónika
Varga Gábor

Hőkezelési szakirány –
Képlékenyalakítási
szakirány
Garay Henrietta
Kurmai János
Mikó Tamás
Simon Zsuzsanna
Szombati Tamás
Szomju Annamária

Majoros István
Őzse Szabolcs
Redele Tamás

Boros Bernadett
Horváth Tibor
Kosztelnik Tekla
Lupcsa Attila
Nagy Marianna
Nagy Róbert
Orosz Ádám
Rusznyák János
Tóth János
Öntészeti szakirány –
Főmelőállítási
szakirány
Lassú Gábor
Petus Róbert
Rieger Gábor

Hőkezelési szakirány –
Hőenergiagazdálkodási
szakirány
Hegedűs Tamás
Gáspár Zoltán
Gyenes Gábor
Kis Laura
Kopcsó Gergely
Szuetta István Gergő
Toma Dávid
Varga Tibor
Fémelőállítási szakirány
– Hőkezelési szakirány
Lukács Péter
Teleczky Gabriella
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Fizikus Mérnök Szak
304 Tanulókör
Lak György Bálint
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III. évfolyam
Anyagmérnök BSc szak és Kohómérnök szak levelező
Anyagmérnök BSc szak
Vegyipari technológiai
szakirány
Bencsik Károly
Gere Tamara
Gyetvei Nándor
Hebők Zoltán
Koltai Gábor
Mester Istvánné
Szántai Tamás
Szikszai Géza

Kohómérnöki szak
ANYAGVIZSGÁLAT ÁGAZAT
Öntő szakirány
Alakítástechnológiai szakirány
Bán Attila
Kecskés Bertalan
Csizmadia Csaba
Kristály Endre
Fodor István Sándor
Lukács Ákos
Gembolya Gábor Ferenc
Pósa Márk
Kósa Zsolt
Repka Norbert
Popovits Gergely
Szalka József
Rabi László
Somogyi János

Kovács Ágnes
Molnár Gábor
Orbán Viktor
Szegedi Gábor
Szűcs Gábor
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IV. évfolyam
Anyagmérnök szak és Kohómérnök szak nappali
401 Tanulókör
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÁGAZAT
Anyagmérnöki
szak
Polimertechnológiai
szakirány
Balogh Gabriella
Hegedűs Nóra
Sípos Andrea

Kerámia- és Szilikáttechnológiai
szakirány
Boncsér Gergő
Ferenci Dániel
Márton Ágnes
Molnár Péter
Hőkezelő- és képlékenyalakító
szakirány
Balogh Csilla
Orosz Tamás
Pálmai Krisztián
Nagy Szandra

402 Tanulókör
ANYAGVIZSGÁLAT ÁGAZAT
Anyagmérnöki
Kohómérnöki
szak
szak
Polimertechnológiai
Metallurgiai és
szakirány
Öntészeti szakirány
Ekker Ádám
Borsi Péter
Kállai Imre
Fiala Csaba
Kelemen Ádám
Kulcsár Viktor
Kovács Zsolt
Molnár Mónika
Kun Éva
Nehézy Péter
Mucsi Gábor
Sallai László
Czakó Károly
Kerámia- és
Szilikáttechnológiai
szakirány
Nahaj Nikoletta

Hőkezelő- és
képlékenyalakító
szakirány
Boros Nikoletta
Láng László
Pálinkás Sándor
Szűcs Máté

Gergely Máté
Anyagdiagnosztikai
szakirány
Béres Levente
Fodor Viktor László
Dávid Csaba
Bak László
Riba Krisztián
Molnár Gábor
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IV. évfolyam
Anyagmérnök szak és Kohómérnök szak nappali
403 Tanulókör
ANYAGINFORMATIKAI ÁGAZAT
Anyagmérnöki
Kohómérnöki szak
szak
Polimertechnológiai
Metallurgiai és
szakirány
Öntészeti szakirány
Szívós Tamás
Cseh Tamás
Varannai Péter
Juhász Gergő
Terék Tamás

404 Tanulókör
ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÁGAZAT
Anyagmérnöki
Kohómérnöki
szak
szak
Polimertechnológiai
Metallurgiai és
szakirány
Öntészeti szakirány
Bene Szabolcs
Juhász Borbála
Gábor Viktória
Juhász Viktor
Kovács Balázs
Máté Csilla
Ömböli Norbert
Rimaszéki Gergő

Kerámia- és
Szilikáttechnológiai
szakirány
Arancsi Szabolcs
Bortnyik Kornél
Erdei Sándor
Gonda Gábor

Kerámia- és
Szilikáttechnológiai
szakirány
Csáki Zoltán
Rádai Gergő
Szabó Csaba
Szabó Péter

Hőkezelő- és
képlékenyalakítási
szakirány
Finta Dániel
Gyöngyösi Szilvis
Hajdú Ágnes

Hőkezelő- és
képlékenyalakító
szakirány
Balázs Anita
Vigh Zoltán

Anyagdiagnosztikai
szakirány
Albertus Dénes
Baumen Péter
Dukát Balázs
Kovács Zoltán
Szabó Gábor
Tóth Gábor

Anyagdiagnosztikai
szakirány
Vámos Krisztián
Kovács Roland

Lukács Zoltán
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁGAZAT
Anyagmérnöki
szak
Kerámia- és
Szilikáttechnológiai
szakirány
Barta Levente
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V. évfolyam
Anyagmérnök szak és Kohómérnök szak nappali
501 Tanulókör
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÁGAZAT
Anyagmérnöki szak
Kohómérnöki szak
Polimertechnológiai
Metallurgiai és
szakirány
Öntészeti szakirány
Bacskai Ádám
Lévai Gábor
Debreczeni Alex
Stiber Sándor
Jobbágy Péter

502 Tanulókör
ANYAGVIZSGÁLATI ÁGAZAT
Anyagmérnöki szak
Kohómérnöki szak
Polimertechnológiai
Metallurgaiai és
szakirány
Öntészeti szakirány
Hermann Zsolt
Fekete Gábor
Kertész Tünde
Leskó Zsolt
Nagy Gábor

Kerámia- és
szilikáttechnológiai
szakirány
Herczeg Zsuzsanna

Kerámia- és
szilikáttechnológiai
szakirány
Csitkó Zsolt
Tóth Balázs

Hőkezelő és
képlékenyalakító
szakirány
Varga Szabolcs
Márton Ágnes
Molnár Péter

Hőkezelő- és
Képlékenyalakító
szakirány
Kiss-Pál László
Kiss Gergely

Anyagdiagnosztikai
szakirány
Demján Marianna
Gergely Edina
Gribovszky Roland
Szegedi Nóra
VEGYIPARI MŰVELET ÁGAZAT
Anyagmérnöki szak
Polimertechnológiai
szakirány
Molnár Ákos
Sándor Balázs
Kerámia –és
szilikáttechnológiai
szakirány
Cseh János
Vegyipari technológiai
szakirány
Csató Gábor
Hubai László
Péter Dávid
Tóbiás Nándor
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V. évfolyam
Anyagmérnök szak és Kohómérnök szak nappali
503 Tanulókör
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁGAZAT
Anyagmérnök szak
Kohómérnök szak
Polimertechnológiai
Metallurgiai öntészeti
szakirány
szakirány
Szabó Zoltán
Czilik Melinda
Tóth Szabina
Dobos Renáta
Majtényi József
Páll Gergely
Svidró József Tamás
Székács Zoltán

504 Tanulókör
ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÁGAZAT
Anyagmérnök szak
Kohómérnök szak
Polimertechnológiai
Metallurgiai és öntészeti
szakirány
szakirány
Huszár Márton
Bálint Gergely
Nagy Szilárd
Kiskartali Roland
Tóth István
Mekler Csaba
Pataki Dániel

Kerámia- és
szilikáttechnológiai
szakirány
Csapkó Tamás
Misángyi Zoltán
Orosz Viktor
Szigetvári Miklós
Urbán Péter
Vass László

Kerámia- és
szilikáttechnológiai
szakirány
Tóth Gábor

Anyagdiagnosztikai
szakirány
Szőke Tamás
Hőkezelő és
képlékenyalakító
szakirány
Kovács Sándor
Naszrai Tamás
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Hőkezelő- és
Képlékenyalakító
szakirány
Hubi Gábor
Tarcsa Zoltán
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