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Dékáni köszöntő
Tisztelt Elsőéves Hallgatónk!
Nagyon örülök annak, hogy Önt azon hallgatók egyikeként köszönthetem, aki a
sikeres felvételit követően 2010. szeptember 6-án megkezdheti tanulmányait a Miskolci
Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán.
Meggyőződésem, hogy nagyon jól választott!
Ugyanis egy gyönyörű természeti környezetben lévő, igazi egyetem-városban
kezdhetik meg tanulmányaikat, valamint egész Európában elfogadott, egymásra épülő
felsőfokú szakképzést, egyetemi alapképzést, mesterképzést és doktori iskolát magába foglaló
oktatási folyamatnak lehetnek a részesei. Biztos vagyok abban, hogy tanulmányaik alatt olyan
ismeretek birtokába jutnak, amelyek megfelelnek a XXI. század követelményeinek, s a végzés
után elnyert diplomával vonzó szakmai pályafutás lehetősége nyílik meg Önök előtt.
Az ifjú mérnökeink, mérnökasszisztenseink közül azok, akik megfelelő nyelvtudással,
kellő szakmai elhivatottsággal rendelkeznek, rendszerint több állásajánlat közül
választhatnak. A fiatalok között vannak, akik sikeres közép- és nagyvállatoknál helyezkednek
el, vagy éppen külföldön próbálnak szerencsét, hogy az ott megszerzett magas színvonalú
tapasztalat és magabiztos nyelvtudás birtokában még jobban tudjanak idehaza érvényesülni.
Vannak olyan hallgatóink is, akik már a diploma megszerzése előtt állással
rendelkeznek. Tudniillik ma az ipari cégek fejlődésének komoly akadálya a műszaki
szakemberek 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 jelentősen ösztöndíjat
folyósítanak (az állami tanulmányi ösztöndíjon felül), s a végzés után állást ajánlanak a
részükre.
Szerencsére ma már tapasztaljuk, hogy fiatalok körében egyre népszerűbb a mérnöki
pálya, egyre többen ismerik fel – mint ahogy Önök is – ennek a hivatásnak szépségét, s az
érdeklődő fiatalok közül egyre többen találkoznak olyan hirdetésekkel, amelyekben
piacvezető vállalatok vonzó állásajánlattal pályakezdő mérnököket keresnek.
Karunkon jelenleg egy alapszak van (anyagmérnök), ebben a tanévben összesen 101
hallgatót vettünk fel nappali alapképzésre; valamint 16 főt levelező alapképzésre. Az
energetikai mérnökasszisztens képzésen 17 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A BSc
képzésre épülve már a 2007/08-as tanévben elkezdődött anyagmérnök mesterszakon az
oktatás, majd 2008 februárjában a kohómérnök mesterszak is elindult. 2010 szeptemberében 2
anyagmérnök a nappali, 25 pedig levelező tagozaton, míg 14 kohómérnök mester jelölt a
nappali tagozaton kezdheti meg az első évet. Elmondhatjuk, hogy összességében
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kiemelkedően sikeres volt az idei felvételi, mert a 2010/11 es tanévben 175 első éves kezdheti
meg tanulmányait, közülük 133 hallgató államilag támogatott képzésben vehet majd részt.
Az elmúlt két hónapban, munkatársaimmal igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy
hallgatóink megfelelő körülmények között végezhessék tanulmányaikat. Köszönöm
kollégáimnak a sok fáradtságot, és türelmet; köszönöm munkájukat. Egyúttal kérek
mindenkit, hogy őrizze meg hagyományos értékeinket, a hallgató-középpontú oktatást, a
közvetlen hallgató-oktató kapcsolatot, s a kollegiális, segítő légkört.
Az egyetemi polgárok életében több jeles esemény szerepel. Ezek közül is
kiemelkedik a hallgatóvá fogadás felemelő pillanatai. Most - amikor a 2010/11-es tanévünket
nyitjuk meg, büszkén emlékezhetünk elődeinkre, s a selmeci szokásokra. Tanulják meg, és
folytassák a hagyományokat! Ugyanakkor vegyék nagyon komolyan az Önök előtt álló
éveket. Ez a felsőoktatási környezet szabadabb ugyan, mint amit eddig a középiskolában
megszoktak, de a tananyag sokkal több. Tanuljanak az első pillanattól fogva! Sok jó
oktatóval találkoznak majd. Használják ki a lehetőséget! Legyenek mindenre kíváncsiak,
tanuljanak tőlünk minél többet!
Ne feledjék: „A tudást csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó étvággyal habzsoljuk.”
(Anatole France).
Az elmúlt két évtizedben a miskolci egyetem teljesen átalakult: hiszen a 1735
alapítású műszaki képzés mellett megjelent társadalomtudományi, a művészeti, majd végül az
egészségügyi képzés. Ez számtalan előnnyel jár, rendkívül kedvező a különböző tudomány
területek egymás mellett élése, egymásra hatása. De azt is el kell mondanom, hogy az
egyetem szellemiségét, az egyetem igazi összetartó kohéziós erejét, mindig a történelmi
hagyományok, s a szakmaszeretet jelentette, s jelenti ma is.
Kívánok Önöknek segítőkész hallgatótársakat, vidám és felszabadult diákéveket, jó
egészséget és sok sikert.
Miskolc, 2010. szeptember 3.

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 Selmecbányán 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 1762. 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 teljes hiánya miatt az oktatás továbbra is németül zajlik, bár az erdészeknél néhány
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előadás magyarul is elhangzik.
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 kohómérnökképzés 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
19-én 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
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kar addigi dékánja dr.Szádeczky-Kardoss Elemér tanszékvezető egyetemi tanár lett. A
Miskolcon önállóvá vált egykori Kohómérnöki Kar első, alapító dékánja pedig 1955 és 1965
között Dr. Horváth Zoltán, a fémkohászattan professzora volt.
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
struktúraváltoztatást 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
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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
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
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freibergi egyenruha. Ezek a ruhák fajtától függetlenül az önkéntes összetartozást jelképezték.
1892-ben 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 1951-ben 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 ezüstgomb 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.
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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 Római Császár Őfelségének udvari térképésze és építésze,
valamint a Porosz Tudományos Társaság tagja. Ő alkotta a selmeci vízfelfogó rendszert, a
csurgató kemencét, 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.
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
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szakirodalom megteremtője, több európai szabadalom kidolgozója, 1871-1881 között a
Bányászati és Kohászati lapok 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 NME 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. A Miskolcon
önállóvá vált egykori Kohómérnöki Kar első dékánjaként (1955 és 1965 között) Dr. Horváth
Zoltánnak meghatározó szerep jutott a kar korszerű oktatási és szervezeti rendszerének
kialakításában is.
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
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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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2. A Miskolci Egyetem főbb elérhetőségei
Az Egyetem vezetői
Név

Beosztás

Telefon

rektor,
Dr. Patkó Gyula

10-10, 565-010

egyetemi tanár,

10-93, 565-015

tanszékvezető

E-mail

Hely

patko@uni-miskolc.hu

A/4. 145.

jogstipt@uni-miskolc.hu

A/4. 142.

rekhely@uni-miskolc.hu

A/4. 127.

rektudrh@uni-miskolc.hu

A/4. 111.

rekhiv@uni-miskolc.hu

A/4. 103.

általános rektorhelyettes
Dr. Stipta István

egyetemi tanár,

20-03, 565-030

intézetigazgató
Dr. Andrikné

tanulmányi rektorhelyettes

10-01, 368-954

Prof. Dr. Hell Judit

egyetemi tanár

20-02, 565-032

tudományos és nemzetközi
Dr. Dobróka Mihály

rektorhelyettes

10-06

egyetemi tanár
stratégiai és fejlesztési
Dr. Deák Csaba

20-55, 565-020

rektorhelyettes,

20-20

egyetemi docens
Széll Gábor

10-17, 565-034

20-17, 369-915

gazdasági főigazgató

rekgfoig@uni-miskolc.hu

10-08, 10-07

egyetemi főtitkár,

20-01, 565-016

egyetemi adjunktus

20-07

Jámborné

humánpolitikai igazgató,

10-13, 565-023

jogerika@uni-miskolc.hu

dr. Róth Erika

egyetemi docens

10-78, 10-39

rekhpig@uni-miskolc.hu

Kovács Viktor

Dr. Tihanyi László
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Illés Béla
Dr. Szabó Miklós
Dr. Kocziszky György

dékán,
egyetemi tanár
dékán,

20-11, 565-090

egyetemi tanár

13-48

dékán,

10-21, 23-52

egyetemi tanár
dékán,

13-50, 565-170

egyetemi tanár

20-06

dékán,

10-05, 565-190

egyetemi tanár

16-44

Dr. Illésné Dr. Kovács

dékán,

Mária

egyetemi docens

Dr. Hegedűs László

10-20, 565-051

dékán,
főiskolai tanár
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tihanyil@kfgi.uni-miskolc.hu
rekbdhiv@uni-miskolc.hu
zoltan.gacsi@uni-miskolc.hu
gkdh3@uni-miskolc.hu
altilles@uni-miskolc.hu
jogdekan@uni-miskolc.hu

A/4. 119.

A/4. 142.

A/4. 210.

A/4. 140.

A/4. 136.

A/4. 131.
A/6.
Fsz/14..

gazddek@uni-miskolc.hu

A/4. 115.

22-25, 563-211

bolmari@uni-miskolc.hu

B/2. Fsz/7.

47/513-000

hegedus@ctif.hu

CTFK
főépület41.
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Név
Prof.
Dr. Barkai László

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

dékán, egyetemi tanár

46/366-560

rekefk@uni-miskolc.hu

EK Fsz. 2.

46/ 321-711

sandor.zoltan@chello.hu

igazgató,

Dr. Sándor Zoltán

főiskolai tanár

Zenepalota
igazgatás

Központi Igazgatás egységei
Rektori Titkárság
Név

Beosztás
rektor,

Dr. Patkó Gyula

egyetemi tanár,
tanszékvezető

Kelemen Katalin
Erdős Istvánné
Magyar Ágnes

főtanácsos
ügyvivő szakértő
főelőadó, igazgatási
ügyintéző

Telefon
10-10, 565-010
10-93, 565-015

E-mail

Hely

patko@uni-miskolc.hu

A/4. 145.

10-93, 565-015

A/4. 146.

10-10, 369-960

rekerdos@uni-miskolc.hu

A/4. 145.

10-32

rekmaggi@uni-miskolc.hu

A/4. 144.

Telefon

E-mail

Hely

20-03, 565-030

jogstipt@uni-miskolc.hu

A/4. 141.

10-11, 369-960

rekhoan@uni-miskolc.hu

A/4. 142.

10-11

machszj@uni-miskolc.hu

A/4. 103.

E-mail

Hely

rekhely@uni-miskolc.hu

A/4. 127.

ügyvivő szakértő

Általános Rektorhelyettesi Titkárság
Név

Beosztás
általános rektorhelyettes

Dr. Stipta István

egyetemi tanár
intézetigazgató

Horváth Anett
Dr. Szente József

főelőadó, igazgatási
ügyintéző
szakreferens
egyetemi docens

Tanulmányi Rektorhelyettesi Titkárság
Név

Beosztás

Telefon

Dr. Andrikné

tanulmányi rektorhelyettes

10-01, 368-954

Prof. Dr. Hell Judit

egyetemi tanár

20-02, 565-032

Gombos Ferencné

előadó

10-01, 368-954

rekhely@uni-miskolc.hu

A/4. 127.

Barva Beáta

előadó

10-01

rekhely@uni-miskolc.hu

A/4. 127.

Dr. Bihary Judit

szakreferens,

20-49

rekhely@uni-miskolc.hu

A/4. 126.

Fekete Sándor

szakreferens

20-49

rekhely@uni-miskolc.hu

A/4. 126.
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Név
Varga László

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

20-49

szkvlaci@uni-miskolc.hu

A/4. 126.

E-mail

Hely

rekhiv@uni-miskolc.hu

A/4. 103.

szakreferens
igazgatóhelyettes

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Titkárság
Név

Beosztás
stratégiai és fejlesztési

Dr. Deák Csaba

rektorhelyettes,

Telefon
20-55, 565-020
20-20

egyetemi docens
Lőrincz Mónika
Csiréné
Gergely Katalin

főelőadó

20-20, 565-020

rekhiv@uni-miskolc.hu

A/4. 104.

ügyvivő szakértő

20-20

rekgkata@uni-miskolc.hu

A/4. 144.

E-mail

Hely

rektudrh@uni-miskolc.hu

A/4. 110.

20-12, 10-06

rektno@uni-miskolc.hu

A/4. 112.

10-06

rekkazar@uni-miskolc.hu

A/4. 111.

10-16

rekkr@uni-miskolc.hu

A/4. 109.

Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály
Név

Beosztás

Telefon

tudományos és
Dr. Dobróka Mihály

nemzetközi rektorhelyettes, 10-17, 565-034
egyetemi tanár

Dr. Bikfalvi Péter
Kazár Lászlóné
Krasznai Józsefné
Lehoczkyné
Tóth Alexandra
Mádainé
Erdősi Krisztina
Pálfi Zita
Sándor Krisztina

osztályvezető
főelőadó,
igazgatási ügyintéző
főelőadó
igazgatási ügyintéző

10-37

igazgatási ügyintéző

10-18

rekmadai@uni-miskolc.hu

A/4. 108

10-18

rekpalfi@uni-miskolc.hu

A/4. 106.

22-76

reksando@uni-miskolc.hu

A/4. 107.

10-16

reksjj@uni-miskolc.hu

A/4. 105.

22-76

rekszoke@uni-miskolc.hu

A/4. 107.

főelőadó,
igazgatási ügyintéző
főelőadó,
igazgatási ügyintéző

Simonné

előadó,

Juhász Judit

igazgatási ügyintéző

Szőke Edit

Veres Etelka

reklneta@uni-miskolc.hu

műszaki ügyintéző

főelőadó,
ügyvivő szakértő
főelőadó,
ügyvivő szakértő

11-49, 565-367
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alapitva@uni-miskolc.hu

rekveres@uni-miskolc.hu
rekstudy@uni-miskolc.hu

A/4. 109.

A/3. 117/A

Tanulmányi tájékoztató

Hallgatói Központ
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

központvezető

10-47, 565-385

rekkolya@uni-miskolc.hu

A/1. 21.

Ferencz Tiborné

pénzügyi előadó

10-40

rekferag@uni-miskolc.hu

A/1. 22.

Kassainé Kajuha Edit

szociális főelőadó

10-46

kassai05@freemail.hu

A/.1 22.

Morvainé Ár Klára

előadó

10-40, 10-43

bence34@freemail.hu

A/1. 21.

Vásárhelyi Éva

előadó

10-46

rekat@uni-miskolc.hu

A/1. 22.

Martos Ágnes

igazgatási előadó

10-40

lilac21@freemail.hu

A/1. 21.

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Herpai Gábor

irodavezető

23-64,565-361

herpaig@uni-miskolc.hu

A/1. 6.

Hugli Emese

ügyvivő szakértő

29-54,565-368

huglie@uni-miskolc.hu

A/1. 6.

előadó

11-34,565-360

szokene@uni-miskolc.hu

A/1. 7.

gazdasági ügyintéző

11-04,565-360

Kolyankovszky
Istvánné

Diák Iroda

Szőkéné
Lovas Katalin
Molnárné
Tóth Veronika

23

molnarne@ mehok.unimiskolc.hu

A/1. 7.

Tanulmányi tájékoztató

3. A Műszaki Anyagtudományi Kar felépítése, elérhetőségei
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
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Dékáni Hivatal
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Gácsi Zoltán

dékán,
egyetemi tanár

20-11

zoltan.gacsi@uni-miskolc.hu

A/4. 136.

Dr. Palotás Árpád Bence

dékánhelyettes,
egyetemi docens

15-53

arpad.palotas@uni-miskolc.hu

A/4. 134

Dr. Dúl Jenő

ipari kapcsolatokért és
pályázatokért felelős
referens

17-84

ontdul@uni-miskolc.hu

A/4. 134

Dr. Szabó Tamás

tanulmányi referens,
egyetemi adjunktus

15-36

polsztam@uni-miskolc.hu

A/4.134

Dr. Márkus Róbert

órarend készítő
egyetemi adjunktus

15-73

vasmar@uni-miskolc.hu

B/1.II/209.

Dr. Gyulai László

NEPTUN felelős
egyetemi tanársegéd

23-43

aramgyl@uni-miskolc.hu

B/1. 405.

Molnárné Nagy Anna

igazgatási ügyintéző

20-72

rekanna@uni-miskolc.hu

A/1. 223.

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

A/4. 135.

Roneczné
Ambrus-Tóth Judit

igazgatási ügyintéző

10-24, 565-090

roneczne.judit@unimiskolc.hu

A/4 133.

Tanszékek
Anyagtudományi Intézet
Fémtani és Képlékeny-alakítástani Intézeti Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Gácsi Zoltán

intézetigazgató,
egyetemi tanár

15-41

femtangz@uni-miskolc.hu

B/1. 2.

Dr. Barkóczy Péter

egyetemi docens

15-40

fembarki@uni-miskolc.hu

B/1. 108/b.

Bán Róbert

műszaki szolgáltató

15-37

banr@freemail.hu

C/2.

Benke Márton

tudományos
segédmunkatárs

22-77

marton_benke@hotmail.com

B/1. 108.c.

Dr. Gulyás József

prof. emeritus

15-61, 565-094

kohgj@uni-miskolc.hu

B/1. 103

Vigh-Gyöngyösi Szilvia

doktorandusz

15-69

gyongyosi_szilvia@citromail.hu

B/1. 107.

Hoó Csaba

tudományos
segédmunkatárs

22-21

hoocs@freemail.hu

B/1.12.

Koncz-Horváth Dániel

kutató (UF)

15-38

femkhd@uni-miskolc.hu

B/1. 102.

Kovács Árpád

mérnöktanár

10-99

femkov@uni-miskolc.hu

B/1. 10/b.
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Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Kovács Sándor

doktorandusz

15-61

kosonick@gmail.com

B/1. 103.

Kőrösy Gergely

műszaki ügyintéző

15-63

valaki121@gmail.com

B/1. 7.

Márkus Zoltánné

műszaki szolgáltató

15-46

zocsa7@citromail.hu

B/1. 112/b..

Dr. Mertinger Valéria

egyetemi docens

15-45

femvali@uni-miskolc.hu

B/1. 3.

Pálinkás Sándor

doktorandusz

15-69

palinkassandor@yahoo.com

B/1. 107.

Puskás Csaba Sándor

kutató (UF)

19-62

csaba.puskas@freemail.hu

C/2.

Dr. Roósz András

egyetemi tanár

15-43

femroosz@uni-miskolc.hu

B/1. 6.

Szabó Gábor

doktorandusz

15-63

gabor_szabo82@freemail.hu

B/1. 7.

Szűcs Máté

doktorandusz

15-69

handrix@freemail.hu

B/1. 107.

igazgatási ügyintéző 15-34, 565-201

femtan@uni-miskolc.hu

B/1. 5.

Dr. Veres Zsolt

egyetemi adjunktus

15-04

vezso3838@gmail.com

B/1 4

Dr. Voith Márton

prof. emeritus

15-61

kohvm@uni-miskolc.hu

B/1. 103.

Dr. Zupkó István

egyetemi docens

15-61, 565-094

minzi@uni-miskolc.hu

B/1. 103

Veres Judit

MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Bodnárné Nyári Napsugár

műszaki ügyintéző

15-46

bodnarsugi@gmail.com

B/1. 112/b.

Bucz Erzsébet

ügyv. alkalmazott

15-34

erzsebet.bucz@gmailcom

B/1. 6.

Dr.Czél Györgyné

tudományos
főmunkatárs

15-06

fekjd@uni-miskoc.hu

B/1 102.

Karacs Gábor

tudományos
segédmunkatárs

15-38

femkg@uni-miskolc.hu

C/1. 102.

Kissné Dr. Svéda Mária

tudományos munkatárs

15-06

femmaria@uni-miskolc.hu

C/1 102.

Kovács Jenő

tudományos
segédmunkatárs

23-20

femkjeno@uni-miskolc.hu

B/1. 11/a.

Mende Tamás

tudományos
segédmunkatárs

15-38

kohme@freemail.hu

B/1. 102.

15-06

tomolyakinga@freemail.hu

C/1 102.

Dr. Mizser-Tomolya Kinga tudományos munkatárs
Dr. Nagy Erzsébet

tudományos
munkatárs

15-06

femzsofi@uni-miskolc.hu

C/1 102.

Rogozsán Bernadett

tudományos
segédmunkatárs

15-06

rogozsanb@gmail.com

C/1 102.

Dr. Rontó Viktória

tudományos munkatárs

15-06

femvicki@uni-miskolc.hu

C/1 102.

Sólyom Jenő

tudományos
munkatárs

15-42

femsj@uni-miskolc.hu

B/1.109.

Dr. Tranta Ferenc

tudományos
főmunkatárs

15-39

femtran@uni-miskolc.hu

B/1. 1.
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Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Kaptay György

tanszékvezető
egyetemi tanár

15-47

kaptay@bznano.hu

E/7. 606

Dr. Baumli Péter

egyetemi adjunktus

10-97

peter.baumli@gmail.com

B/1. 110/b.

Pázmán Judit

tudományos munkatárs

10-97

pazmanjuju@freemail.hu

B/1. 110/b.

Sytcheva Anna

kutató (UF)

10-97

kubaisy@mail.ru

B/1. 110/b.

Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Palotás Árpád Bence

intézetigazgató
tanszékvezető,
egyetemi docens

15-53, 565-106

arpad.palotas@unimiskolc.hu

B/1.404/a.

Baranyai Viktor Zsolt

tudományos
segédmunkatárs

11-42

tuzbvzs@uni-miskolc.hu

Dr. Bíró Attila

prof. emeritus

15-56,

tuzbiro@uni-miskolc.hu

B/1.407.

Dr. Gyulai László

egyetemi tanársegéd

23-43,

aramgyl@uni-miskolc.hu

B/1. 405.

Hafner Zsoltné

hivatalsegéd

15-23,

tuzadmin@uni-miskolc.hu

B/1.409/a.

Orosz-Fórizs Nóra

igazgatási ügyintéző

15-23, 565-108

tuznora@uni-miskolc.hu

B/1. 404.

Dr. Póliska Csaba

egyetemi adjunktus

15-56

tuzcsabi@uni-miskolc.hu

B/1. 407.

Sajti Zoltán

műszaki
szakalkalmazott

11-42, 15-23,

tuzqkac@uni-miskolc.hu

B/1. 412.

Dr. Szemmelveisz
Tamásné

egyetemi docens

15-26,

tuzszemt@uni-miskolc.hu

B/1. 409.

Dr. Szűcs István

egyetemi tanár

15-24, 565-104

tuzsi@uni-miskolc.hu

B/1. 408.

Winkler László

tudományos
segédmunkatárs

11-42

winkler_laszlo@freemail.hu

B/1. 411.

Dr. Wopera Lászlóné

nyugalmazott
egyetemi docens

15-25,

tuzdb@uni-miskolc.hu

B/1. 406.

Dr. Mikó József

ny. egyetemi docens

15-26

tuzmik@uni-miskolc.hu

B/1. 409.

Dr. Nagy Géza

ny. főiskolai tanár

15-26

nagygeza46@t-email.hu

B/1. 409.

Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Sevcsik Mónika

tanszékvezető
egyetemi docens

555-077

sevcsik@tuki.hu

B/1. 407.

Dr. Sándor Péter

egyetemi docens

25/581-095

psandor@rt.dunaferr.hu

B/1.407.

Dr. Kapros Tibor

ny. egyetemi docens

kapros.tiborendre@tonline.hu

B/1. 407.
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Név

Beosztás

Dr. Palotás Árpád

ny. egyetemi docens

Telefon

E-mail

Hely

polcos@palotas.net.hu

B/1. 404/a.

Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Koncz János

egyetemi docens,
tanszékvezető

15-68

koncz@firewall2.metalcontrol.hu

B/1. 401.

Dulichár Péter

ügyvivő szakértő

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.

Dr. Kovács Károly

ny. egyetemi docens

23-43

mc@metalcontrol.hu

B/1. 405.

Kémiai Intézet
Kémiai Intézeti Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

Dr. Lengyel Attila

intézetigazgató
egyetemi docens

12-44, 565-114

Dr. Bánhidi Olivér

egyetemi docens

Dr. Bárány Sándor

E-mail

Hely

akmla@uni-miskolc.hu

A oldal A/2.
mfsz. 1

13-77

banhidio@freemail.hu

B old. A/2.
mfsz. 4.

prof. emeritus

11-41, 565-110

akmbsab@uni-miskolc.hu

B oldal A/2.
mfsz. 3.

Császárné Türk Ilona

segédlaboráns

11-85

kemili@uni-miskolc.hu

B oldal A/2.
mfsz. 6.

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

kemlidia@uni-miskolc.hu

A oldal A/2.
mfsz. 9.

Hutkainé Göndör Zsuzsa

mérnök tanár

13-48

fkmhut@uni-miskolc.hu

B oldal A/2.
mfsz. 8.

Vanczákné Kocsis Judit

igazgatási ügyintéző

13-42

kemadmin@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 Attiláné

műszaki szakoktató

15-95

fkmgabi@uni-miskolc.hu

A oldal A/2
mfsz 5.

Leskó Imréné

hivatalsegéd

13-42

leskonemarika@citromail.hu

A oldal A/2.
mfsz. 13

Dr. Lovrity Zita

egyetemi docens

29-18

akmzita@uni-miskolc.hu

B oldal A/2.
mfsz. 6.
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Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Mogyoródy Ferenc

egyetemi adjunktus

13-40

fkmmf@uni-miskolc.hu

A oldal A/2.
mfsz. 11

Muránszky Gábor

egyetemi tanársegéd

13-80

kemmug@uni-miskolc.hu

B oldal A/2.
mfsz. 8.

Némethné
Dr. Sóvágó Judit

egyetemi docens

13-33

kemjutka@uni-miskolc.hu

A oldal A/2.
mfsz. 9

Simon Györgyné

technikus

11-85

kemsj@uni-miskolc.hu

B oldal A/2.
mfsz. 6.

Zákányiné
Dr. Mészáros Renáta

mérnöktanár

19-11

fkmmr@uni-miskolc.hu

A oldal A/2.
mfsz. 4

Vegyipari Technológiai (BorsodChem) Intézeti Kihelyezett Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Ábrahám József

tanszékvezető
egyetemi docens

46/511-652

Abraham.Jozsef@borsodchem.hu

Hely

Petrolkémiai Technológiai (TVK) Intézeti Kihelyezett Tanszék

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Gál Tivadar

tanszékvezető
egyetemi docens

49/521-315

galtdr@tvk.hu

Hely

Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Gömze A. László

tanszékvezető
egyetemi docens

15-66
fax: 565-103

femgomze@uni-miskolc.hu

C/1. 103.

Erdélyi János

tanársegéd

15-60

erdelyijanos@hdsnet.hu

C/1 102.

Gál Károly

technikus

23-92

tuzgal@uni-miskolc.hu

C/2. műhely.

24-24

femgeber@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Géber Róbert
Kocserha István

tanársegéd

15-60

fempityu@uni-miskolc.hu

C/1. 102.

Dr. Simon Andrea

mérnöktanár

24-24

femandi@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Orosz Viktor

doktorandusz

24-24

viktororosz@chello.hu

C/1. 104.

Simcsák Irén

előadó

23-77

femiren@uni-miskolc.hu

C/1. 103.

Metallurgiai és Öntészeti Tanszék
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Török Tamás

tanszékvezető,
egyetemi tanár

15-14, 15-55
565-122

fektt@uni-miskolc.hu

B/1. III

Dr. Bakó Károly

egyetemi
magántanár

30-9428283

tp.baco@hu.inter.net
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Diaconu Vasile Lucian

junior kutató

19-73

gu_mbo@yahoo.com

C/2.V. 1.em.

Dr. Dúl Jenő

egyetemi docens

17-84, 369519

ontdul@uni-miskolc.hu

B/1. III

Dr. Farkas Ottó

prof. emeritus

23-15

drfarkas.otto@chello.hu

B/1. II.

Ferenczi Tibor

mérnöktanár

19-78, 19-77

femft@uni-miskolc.hu

C/2. V. 1.em.

Halász Istvánné

hivatalsegéd

15-55

Harcsik Béla

doktorandusz

15-73

ontbela@uni-miskolc.hu

B/1.III.

Dr. Károly Gyula

egyetemi tanár

15-81

karolygy@chello.hu

B/1.III.

Dr. Kékesi Tamás

egyetemi tanár

15-76, 23-79

kekesi@uni-miskolc.hu

B/1.III.

Dr. Kiss László

c. egyetemi docens

20-5136216

drkisslaszlo1@t-online.hu

Lévai Gábor

doktorandusz

15-15

ontlevai@uni-miskolc.hu

B/1. III.

Dr. Márkus Róbert

egyetemi adjunktus

15-73

vasmar@uni-miskolc.hu

B/1.III.

Máté Csilla

doktorandusz

16-56

angelcsilla85@hotmail.com

B/1-C1. III.

Molnár Dániel

egyetemi tanársegéd

17-07

ontmdani@uni-miskolc.hu

B/1.III

Rimaszéki Gergő

doktorandusz

16-56

rimagergo@freemail.hu

B/1-C1. III.

Svidró Józsefné

technikus

19-92

ontadri@uni-miskolc.hu

C/2. V. 2.em.

Svidró József Tamás

doktorandusz

19-92

montsj@uni-miskolc.hu

C/2. II.

Szirmai Georgina

ügyvivő szakértő

19-92

montgina@uni-miskolc.hu

C/2. II.

Tisza Kálmán

mechanikus

19-95

totuka@primposta.com

C/2.V. 1. em.

Dr. Tóth Levente

ny. egyetemi docens

17-07

onttothl@uni-miskolc.hu

B/1.III

Dr. Török Béla

c. egyetemi docens

30-9857230

bela.torok@borsoditranzit.hu

Zsarnainé
Gáthi Gabriella

igazgatási ügyintéző

15-55

metont@uni-miskolc.hu

Dr. Sziklavári István

megbízott óraadó

Nyekse László

doktorandusz

19-78

Dr. Jónás Pál

ny. főiskolai docens

19-92

Dr. Fegyverneki
György

c. egyetemi docens

20/555-28-46

B/1 II. em.

B/1. III.

30/303-33-24 i.sziklavari@diosgyoriontode.com
ontsel@uni-miskolc.hu

C/2. I.
C/2. II.

gyorgy.fegyverneki@nemak.com

Polimermérnöki Tanszék
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Marossy Kálmán

tanszékvezető
egyetemi tanár

15-64,
(48)511-524

polkal01@uni-miskolc.hu
drmaross@borsodchem.hu

C/1. 104.

Dr. Bárczy Pál

egyetemi tanár

15-35, 565-098

polbar@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Dr. Czél György

egyetemi docens

11-66

femczel@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Solczi Ágnes

igazgatási ügyintéző
főtanácsos

15-16, 565-102,
29-03, 365-924

femagika@uni-miskolc.hu

C/1. 104.

Kállai Imre

doktorandusz

10-98

cannod@vipmail.hu

Kollár Mariann

egyetemi tanársegéd

15-36

femmaja@uni-miskolc.hu

Tasnádi Ildikó

laboráns

10-98

Kun Éva

doktorandusz

10-98

anyag21@gmail.com

Kuzsella László

egyetemi tanársegéd

20-74

femkuzsy@uni-miskolc.hu
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Név

Beosztás

Telefon

Márkus Zoltán

szakmunkás

15-37

Dr. Szabó Tamás József

egyetemi adjunktus

15-36

polsztam@uni-miskolc.hu

C1/104.

Zsoldos Gabriella

tudományos
segédmunkatárs

15-36

femzsgab@uni-miskolc.hu

C/2. I. em.

Dr. Felhős Dávid

tanársegéd

15-36

kohfelda@uni-miskolc.hu

E-mail

Hely
B/1. 7.

A karon az oktatási-kutatási tevékenység támogatása érdekében
működő, a Központi Könyvtár szervezetéhez tartozó
Verő József Műszaki Anyagtudományi Szakkönyvtár
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Hely

Dr. Gárdusné
Szabó Gabriella

főkönyvtáros

14-70

kongabka@uni-miskolc.hu

C/1. III.
em. 303.

Haraszti Mónika

segédkönyvtáros

14-70

kohmoni@uni-miskolc.hu

C/1. III.
em. 303.
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4. A Műszaki Anyagtudományi Kar oktatási struktúrája

Minden hallgató a BSc szint 3. félévének végén, szabadon választ a fenti három
szakiránycsoport szakirányai közül kettőt (hallgató létszám megkötés nélkül) úgy, hogy az
egy szakiránycsoportból csak egy szakirányt választ, és a másodikat a két másik
szakiránycsoport egyikéből választja hozzá.
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Minden hallgató szabadon választ a fenti szakirányokból egyet és a kiegészítő szakirányokból
szintén egyet.
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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 nappali 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
GEMAN011B

Tárgy
Matematika I.
Általános és szervetlen
kémia

K
6

E
3

GY
3

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc

5

3

2

K

Dr. Lengyel Attila

GEAGT104B

Ábrázoló geometria

4

2

2

K

MAKPOL226B
GTGKG101AKB
AJPJT10KO1NB
MAKPOL227B
METES001AK1

Anyagszerkezettan I.
Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek
Anyagvizsgálat
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott I.

5
2
2
4
0
0
2
30

3
2
2
2
0
0
2
19

2
0
0
2
3
3
0
17

K
K
GY
K
A
GY
B

MAKKEM218B

Összesen

Dr. Nándoriné
Dr. Tóth Mária
Dr. Bárczy Pál
Prill Róbert
Dr. Pusztahelyi Réka
Dr. Bárczy Pál
Dr. Főnyedi Gábor
Réti Almée

2. félév
NEPTUN kód
GEMAN012B
GEFIT056B

Tárgy
Matematika II.
Fizika I.

K
6
4

E
3
2

GY
3
2

SZ
K
K

MAKKEM222B

Fizikai kémia

6

3

3

K

MAKKEM229B
MAKFKT224B
GEGET224B
METES002AK1

Szerves kémia
Anyagszerkezettan II.
Géprajz- gépelemek
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott II.

4
5
4
0
0
2
31

2
3
2
0
0
2
17

2
2
2
2
3
0
19

K
K
K
A
GY
B

Összesen
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Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Paripás Béla
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Lovrity Zita
Dr. Roósz András
Dr. Kamondi László
Dr. Főnyedi Gábor
Réti Almée
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3. félév
NEPTUN kód
GEFIT057B
MAKETT236B
MAKFKT225B
MAKKSZ218B
MAKPOL228B
MAKMÖT254B
MAKFKT226B
METES001AK2

Tárgy
Fizika II.
Tüzeléstan
Fémtan I.
Kerámiatan
Polimertan
Fémtechnológia
Nanoanyagok
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott III.

Összesen

E
2
2
3
3
3
2
2
0
0
2
19

GY
2
2
1
1
1
3
1
2
3
0
16

SZ
K
K
K
K
K
GY
K
A
GY
B

Tárgyjegyző
Dr. Paripás Béla
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Mertinger Valéria
Dr. Gömze A. László
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Kaptay György
Dr. Főnyedi Gábor
Réti Almée

K
4

E
2

GY
2

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Kerekes István

4

2

2

K

Dr. Radács László

4
3
0
0
2
17

2
2
0
0
2
10

2
1
2
3
0
12

K
GY
A
GY
B

Dr. Gácsi Zoltán
Erdélyi János
Dr. Főnyedi Gábor
Réti Almée

E
2
2
2
2
2
10

GY
2
2
2
2
0
8

SZ
K
K
K
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Török Tamás
Dr. Lakatos János
Dr. Szűcs István

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Kovács Károly
Dr. Szemmelveisz
Tamásné

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

4. félév
NEPTUN kód
GEMET266B
GEVEE051B
MAKFKT309B
MAKKSZ231B
METES002AK2

Tárgy
Mechanika
Elektrotechnikaelektronika
Szerkezetvizsgálat
CAD alapjai
Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott IV.

Összesen

5. félév
NEPTUN kód
MAKMKT213B
MAKMÖT255B
MAKKEM231B
MAKETT237B

Tárgy
Méréstechnika
Felületkezelés
Analitikai kémia
Energetikai berendezések
Szabadon választott V.

Összesen

K
4
4
4
4
2
18

6. félév
NEPTUN kód
MAKKEM232B
MAKMKT214B

Tárgy
Környezetvédelem
Minőségügy

K
4
4

E
2
2

GY
2
2

SZ
K
K

MAKETT238B

Energiagazdálkodás

4

2

2

K

12

6

6

Összesen
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7. félév
NEPTUN kód
GTVVE608B
MAKMÖT256B

Tárgy
Vezetéselmélet
Biztonságtechnika
Szakdolgozat

K
2
2
15
19

Összesen

E
2
2
0
4

GY
0
0
15
15

Tárgyjegyző
Dr. Kiss Imre
Ferenczi Tibor

SZ
B
GY
GY

Szakdolgozatok tantárgykódjai szakirány szerint
NEPTUN kód
MAKMÖT307B
MAKETT269B
MAKFKT310B
MAKFKT311B
MAKFKT312B
MAKMÖT308B
MAKPOL237B
MAKKSZ225B
MAKKEM270B

Tárgy
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat

K
15
15
15
15
15
15
15
15
15

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GY
15
15
15
15
15
15
15
15
15

SZ
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY

Szakirány neve
Fémelőállítási szakirány
Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Hőkezelési szakirány
Képlékenyalakítási
Nanotechnológiai szakirány
Öntészeti szakirány
Polimertechnológiai szakirány
Szilikáttechnológiai szakirány
Vegyipari-technológiai szakirány

Idegen nyelvi tantárgykódok
Fv

1.

2.

3.

4.

NEPTUN kód
MIAN01MABS
MINE01MABS
MIFR01MAB
MEIOKFMBK
MIAN02MABS
MINE02MABS
MIFR02MAB
MEIOKFMBK2
MIAN03MABS
MINE03MABS
MIFR03MAB
MEIOKFMBK3
MIAN04MABS
MINE04MABS
MIFR04MAB
MEIOKFMBK4

Tárgy
Angol nyelv 1.
Német nyelv 1.
Francia nyelv 1.
Idegen nyelv felmentett 1.
Angol nyelv 2.
Német nyelv 2.
Francia nyelv 2.
Idegen nyelv felmentett 2.
Angol nyelv 3.
Német nyelv 3.
Francia nyelv 3.
Idegen nyelv felmentett 3.
Angol nyelv 4.
Német nyelv 4.
Francia nyelv 4.
Idegen nyelv felmentett 4.
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K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GY
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

SZ
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY

Tárgyjegyző

Lásd Tanulmányi osztályon
kifüggesztett táblázat
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5.1.2 Az anyagmérnök (BSC) szak szakirányai nappali munkarendben
Minden hallgató a BSc szint 3. félévének végén, szabadon választ az alábbi három szakiránycsoportból (hallgató létszám megkötés nélkül) úgy, hogy összesen két szakirányt választ, de
egy csoportból csak egyet.
1. szakirány csoport:
 Képlékenyalakítási, vezetője:
Dr. Zupkó István
 Vegyipari technológiai, vezetője: Dr. Lakatos János
 Öntészeti, vezetője:
Dr. Dúl Jenő
2. szakirány csoport:
 Hőkezelési, vezetője:
 Szilikát-technológiai, vezetője:
 Fémelőállítási, vezetője:

Dr. Roósz András
Dr. Gömze A. László
Dr. Kékesi Tamás

3. szakirány csoport:
 Hőenergia-gazdálkodási, vezetője: Dr. Szűcs István
 Nanotechnológiai, vezetője:
Dr. Kaptay György
 Polimer-technológiai, vezetője:
Dr. Marossy Kálmán
Egy adott szakirány csak akkor indul el, ha minimum 5, maximum a szakirányt választó
hallgatók 25%-a választja (kivétel a nanotechnológiai szakirány, ahol a maximális hallgatói
létszám 10 fő) az adott évben. Egyébként, a szakirány- és ágazatválasztási szabályzat
algoritmusa lép érvénybe. Az algoritmus lényege a hallgatók sorrendbe állítása addigi
tanulmányi eredményeik alapján; amely során elsőként azon hallgatók lesznek kiszűrve, akik
nem teljesítették a szakirányválasztás feltétel tantárgyakat a 3. félév végéig, majd ezek után a
hallgatók az ösztöndíjátlagok (más néven kreditindex) összehasonlításával a szakirányokra
sorba lesznek rendendezve, azzal a céllal, hogy minden induló szakirány az 5-25% sávba
kerüljön, ha ez spontán nem sikerülne. A hallgató szabadon eldöntheti, hogy a két szakirány
közül melyikből írja a szakdolgozatát.
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 4 féléven keresztül kötelezően választandó idegen nyelvoktatást biztosít a
nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatóknak. A testnevelés tárgy követelményeinek sikeres
teljesítése BSc képzés 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 45 órás tanfolyamon vesz részt.
A képzést alkotó tantárgyak részletes tantárgyleírásai a kari honlapon olvashatóak
(www.mak.uni-miskolc.hu).
A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres
záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. Az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell
mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy középfokú, C típusú általános nyelvi, államilag
elismert vizsgát tett vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, illetve oklevéllel
38
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rendelkezik. A Ftv. 62. § (1) „A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy
milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai
érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát
általános nyelvi nyelvvizsgaként köteles elfogadni.” Az anyagmérnök BSc oklevélhez az
Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvéből, vagy orosz, japán illetve kínai nyelvből tett
nyelvvizsga szükséges.
A hallgatók a képzés során kétszer 4-4 hetes nyári gyakorlaton vesznek részt. Először a
negyedik félév, majd a hatodik félév után. Ezen nyári gyakorlatokat az ötödik, illetve hetedik
félévben kell felvenni.
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5.1.3 Anyagmérnök nappali BSc szakirányos tantárgyak
Nanotechnológiai szakirány
Fv
4.

5.

6.

7.

NEPTUN kód
MAKFKT260B
MAKFKT261B
MAKFKT262B
MAKKEM221B
MAKFKT263B
MAKFKT264B
MAKFKT265B
MAKPOL236B
MAKFKT266B
Összesen

Tárgy
Határfelületi nano-jelenségek
Nanofelbontású
méréstechnika I.
Nanofelbontású
méréstechnika II.
Karbon nanostruktúrák
Nanodiszpergálás
Intenzív képlékenyalakítás
Nano-elektrokémia
Nanoporok feldolgozása
Nanotechnológiák

K
4

E
2

GY
2

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Kaptay György

3

2

1

K

Dr. Weiszburg Tamás

4

0

4

GY

Dr. Weiszburg Tamás

2
4
3
3
4
2
29

2
2
1
2
2
1
14

0
2
2
1
2
1
15

K
K
GY
K
K
GY

Dr. Lakatos János
Dr. Baumli Péter
Dr. Krállics György
Dr. Lakatosné Varsányi Mária
Dr. Czél György
Dr. Kaptay György

Polimertechnológiai szakirány
Fv

NEPTUN-kód
MAKPOL222B

4.

MAKPOL204B
MAKPOL230B

5.

MAKPOL231B
MAKPOL232B

6.

MAKPOL233B

7.

MAKPOL234B
MAKPOL235B

Tárgy
Ipari polimerizációs
technológiák
Polimer anyagismeret
Faanyagok
alkamazástechnikája
Elasztomerek
Műanyagfeldolgozás
Polimerek
alkalmazástechnikája
Műanyagfeldolgozás gyakorlat
Polimer- kompozitok

Összesen

K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

5

2

3

GY

Dr. Marossy Kálmán

2

2

0

K

Dr. Szabó Tamás

3

2

1

K

Dr. Szabó Imre

3
4

1
4

2
0

GY
K

Zsoldos Gabriella
Dr. Czél György

6

2

4

GY

Dr. Marossy Kálmán

4
2

0
1

4
1

GY
K

Dr. Czél György
Dr. Belina Károly

29
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Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Fv
4.
5.

6.

7.

NEPTUN kód
MAKETT230B
MAKETT231B
MAKETT232B
MAKETT233B
MAKETT234B
MAKETT235B
MAKETT204B
MAKETT241B
GEVEE240B

Tárgy
Égéselmélet, hőtan
Energiahordozók I.
Energiahordozók II.
Biomassza tüzelés
Tűzálló anyagok
Kemencék üzemtana
Hevítő berendezések
Energiagazdálkodás II.
Villamos melegítés

K
4
3
3
3
5
3
2
4
2

E
2
1
2
2
2
2
2
1
2

GY
2
2
1
1
3
1
0
3
0

Összesen
29 16 13
Hőenergia gazdálkodás - Hőkezelés szakiránypár esetén:
6. Félév: A második Hevítő berendezések helyett Ipari energiagazd. gyak.
7. Félév: A második Villamos melegítés helyett Ipari hőkezelések
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SZ
K
GY
K
GY
GY
K
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Árpád
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szűcs István
Dr. Szűcs Isván
Dr. Palotás Árpád
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Rónaföldi Arnold

Tanulmányi tájékoztató

Képlékenyalakítási szakirány
Fv

NEPTUN kód
MAKFKT241B

4.

MAKFKT244B

5.

6.

7.

MAKETT204B
MAKFKT245B
GEVEE240B
MAKFKT246B
MAKFKT248B
MAKFKT249B
MAKFKT250B
MAKFKT251B

Tárgy
Fémtan II.
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai
Hevítő berendezések
Hengerlés I.
Villamos melegítés
Alakítógépek üzemtana
Kovácsolás
Alakítástechnológia mérések
Képlékeny hidegalakítás
Üzemi képlékenyalakítási
gyakorlatok

K
2

E
2

GY
0

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán

3

2

1

K

Dr. Zupkó István

2
4
2
3
4
3
3

2
3
2
2
2
0
2

0
1
0
1
2
3
1

K
K
K
K
K
GY
K

Dr. Palotás Árpád
Dr. Dernei László
Dr. Rónaföldi Arnold
Dr. Tóth János
Dr. Tóth János
Dr. Zupkó István
Dr. Zupkó István

3

0

3

GY

Dr. Barkóczi István

Összesen
29 17 12
Képlékenyalakítás - Hőenergia-gazdálkodás szakiránypár esetén:
6. Félév : A második Hevítő berendezések helyett Ipari energiagazd. gyak.
7. Félév: A második Villamos melegítés helyett Ipari hőkezelési gyak.
7. Félév: A második Automatika helyett Ipari képlékeny alakítás gyak. (Barkóczi I.)

Hőkezelési szakirány
Fv
4.

5.

NEPTUN kód
MAKFKT242B
MAKFKT241B
MAKFKT243B
MAKFKT253B
MAKFKT254B
MAKFKT255B
MAKFKT256B
MAKFKT257B

6.

MAKFKT258B
MAKETT204B

7.

MAKFKT259B
GEVEE240B

Tárgy
Hőkezelés fémtani alapjai
Fémtan II.
Metallográfia
Fémtan II. gyakorlat
Fémötvözetek hőkezelése
Vasötvözetek hőkezelése
Fémes szerkezetianyagok
Vasötvözetek hőkezelése
gyakorlat
Fémötvözetek hőkezelése
gyakorlat
Hevítő berendezések
Fémes szerkezetianyagok
gyakorlat
Villamos melegítés

K
2
2
3
2
2
2
2

E
2
2
0
0
2
2
2

GY
0
0
3
2
0
0
0

SZ
K
K
GY
GY
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Roósz András
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Rontó Viktória
Dr. Barkóczy Péter
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Tranta Ferenc
Dr. Mertinger Valéria

3

0

3

GY

Dr. Veres Zsolt

3

0

3

GY

Dr. Barkóczy Péter

2

2

0

K

Dr. Palotás Árpád

4

0

4

GY

Dr. Mertinger Valéria

2

2

0

K

Dr. Rónaföldi Arnold

Összesen
29 14 15
Hőkezelés - Képlékenyalakítás szakiránypár esetén:
4. Félév : A második Fémtan II helyett Égéselmélet, hőtan
6. Félév : A második Hevítő berendezések helyett Energia gazd II
7. Félév: A második Villamos melegítés helyett Ipari hőkezelési gyak.
7. Félév: A második Automatika helyett Ipari képlékeny alakítás gyak. (Barkóczi I.)
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Szilikáttechnológiai szakirány
Fv
4.
5.

6.

NEPTUN kód
MAKKSZ227B
MAKKSZ217B
MAKKSZ219B
MAKKSZ203B
MAKETT221B
MAKKSZ222B

7.

MAKKSZ223B
MAKKSZ224B

Tárgy
Kerámiák alakadása I.
Szilikáttechnológiák
Portechnológiák
Finomkerámia technológiák
Kemencék üzemtana
Tégla- és cserépipari
technológiák
Üvegipari technológiák
Kerámia mázak

Összesen

K
4
3
6
4
3

E
3
1
3
2
2

GY
1
2
3
2
1

SZ
K
GY
K
K
K

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

3

1

2

GY

Kocserha István

3
3

2
1

1
2

K
GY

Dr. Simon Andrea
Dr. Simon Andrea

29

15

14

SZ
K
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Farkas Ottó
Dr. Károly Gyula
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Márkus Róbert

Fémelőállítási szakirány
Fv
4.

5.

6.

NEPTUN kód
MAKMÖT257B
MAKMÖT258B
MAKMÖT259B
MAKMÖT261B
MAKMÖT262B
MAKMÖT263B
MAKMÖT264B
MAKMÖT305B
MAKMÖT265B

7.

MAKMÖT266B

Tárgy
Vasmetallurgia
Acélmetallurgia alapjai
Fémkinyerés és tisztítás
Primer acélgyártás
Alumínium- és
könnyűfémtechnológiák
Üstmetallurgia
Pormetallurgia
Színesfémmetallurgia
technológia
Acélöntés, speciális
acélgyártás
Nemesfémek és bevonatok

Összesen

K
3
2
2
3

E GY
2
1
2
0
1
1
2
1

3

2

1

K

Dr. Kékesi Tamás

3
3

1
1

2
2

GY
GY

Dr. Károly Gyula
Dr. Török Tamás

4

2

2

GY

Dr. Kékesi Tamás

3

1

2

GY

Dr. Károly Gyula

3

2

1

K

Dr. Török Tamás

29

16

13

Öntészeti szakirány
Fv
4.
5.

6.

NEPTUN kód
MAKMÖT303B
MAKMÖT304B
MAKMÖT267B
MAKMÖT268B
MAKMÖT269B
MAKMÖT270B
MAKMÖT271B
MAKMÖT272B

7.

MAKMÖT273B

Tárgy
Öntészet alapjai
Öntészet alapozó gyakorlat
Öntészeti technológiák 1.
Forma- és magkészítés
Öntészeti technológiák 2.
Nyomásos és kokilla öntés
Öntészeti metallurgia
gyakorlat
Öntödei gépek üzemtana
Öntészeti technológiai
gyakorlat

Összesen
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K
4
3
3
3
3
3

E
4
0
2
2
3
3

GY
0
3
1
1
0
0

SZ
K
GY
K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Tóth Levente
Molnár Dániel
Dr. Dúl Jenő
Dr. Tóth Levente
Dr. Jónás Pál
Dr. Dúl Jenő

4

0

4

GY

Molnár Dániel

3

3

0

K

Dr. Tóth Levente

3

0

3

GY

Molnár Dániel

29

17

12
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Vegyipari-technológiai szakirány
Fv
4.
5.

6.

7.
.

NEPTUN kód
MAKKEM212B
GEVGT202B

Tárgy
Szerves kémiai technológiák
Vegyipari műveletek

K
3
4

E
2
2

GY
1
2

SZ
K
K

MAKKEM272B Szervetlen kémiai technológiák

3

2

1

GY

MAKKEM234B
Petrolkémiai technológiák
GEVGT211B Vegyipari rendszerek tervezése
Vegyipari rendszerek tervezése
GEVGT212B
gyakorlat
MAKKEM235B
Szerves kémiai analízis
Szerves kémiai analízis
MAKKEM236B
gyakorlat
Vegyipari rendszerek
GEVEE052B
folyamatirányítása
Vegyipari rendszerek
GEVGT214B
biztonság technikája
Összesen

3
2

2
2

1
0

K
K

Tárgyjegyző
Dr. Ábrahám József
Dr. Szepesi L. Gábor
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Gál Tivadar
Dr. Szepesi L. Gábor

3

0

3

GY

Dr. Szepesi L. Gábor

2

2

0

K

Dr. Emmer János

3

0

3

GY

Dr. Emmer János

3

2

1

GY

Dr. Jónap Károly

3

2

1

K

Dr. Siménfalvi Zoltán

29

16

13
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5.1.4 Anyagmérnök nappali BSc szabadon választott tantárgyak
Szabadon választott
NEPTUN kód
MAKKEM231N
MAKFKT304N
MAKMÖT1MBN
MAKFKT301N
MEREELH001
MAKFKT299N
MAKETT263N
MAKPOL238N
MAKKEM208N
MAKETT264N
MAKPOL239N
MAKKEM236N
MAKMÖT298N
MAKETT265N
MAKFKT302N
MAKFKT300N
MAKFKT298N
MAKMÖT217N
MAKKEM247N
MAKMÖT306N
MAKPOL240N
MAKMÖT219N

Tárgy
Alkalmazott
reakciókinetika
Alumíniumötvözetek
képlékenyalakítása
Archeometallurgia
Átalakulások
szilárdfázisban
Bibliaismeret – Biblia az
európai kultúrában
Cella automata módszer
alkalmazása
Égő- és lángvizsgálatok
Fémes és nemfémes
anyagok ragasztása
Hulladékgazdálkodás
Kemencék optimalizálása
Kompaundálási eljárások
Korrózió
Különleges timföldek és
hidráttermékek
Műszaki hő- és áramlástan
Anyagegyensúlyok
egyszerűen
Nanotechnológiák
Objektum orientált
programozás
Öntészeti enciklopédia
Reakciókinetika
Ultranagytisztaságú fémek
előállítása
Tribológia
Vas- és acélmetallurgiai
enciklopédia
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K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

2

2

0

B

Dr. Mogyoródy Ferenc

2

2

0

B

Dr. Dernei László

2

2

0

B

Dr. Török Béla

2

2

0

B

Dr. Barkóczy Péter

2

2

0

B

Dr. Hesz István

2

2

0

B

Dr. Barkóczy Péter

2

2

0

B

Dr. Palotás Á. Bence

2

2

0

B

Dr. Szabó Imre

2
2
2
2

2
2
2
2

0
0
0
0

B
B
B
B

Dr. Lengyel Attila
Dr. Szűcs István
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Bánhidi Olivér

2

2

0

B

Ferenczi Tibor

2

2

0

B

Dr. Gyulai László

2

2

0

B

Dr. Kaptay György

2

2

0

B

Dr. Kaptay György

2

2

0

B

Dr. Barkóczy Péter

2
2

2
2

0
0

B
B

Dr. Bakó Károly
Dr. Mogyoródy Ferenc

2

2

0

B

Dr. Kékesi Tamás

2

2

0

B

Dr. Felhős Dávid

2

2

0

B

Dr. Sziklavári István
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5.1.5 Anyagmérnök nappali BSc tantárgyi előkövetelmények

Törzsanyag
Fv

Tárgy
Matematika II.
(GEMAN012B)
Fizika I. (GEFIT056B)
Fizikai kémia
(MAKKEM222B)

2.
Szerves kémia
(MAKKEM229B)

3.

Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Géprajz- gépelemek
(GEGET224B)
Fizika II. (GEFIT057B)
Fémtan I.
(MAKFKT225B)
Kerámiatan
(MAKKSZ218B)
Polimertan
(MAKPOL228B)
Nanoanyagok
(MAKFKT226B)

Előfeltételek
Matematika I.
(GEMAN011B)
Matematika I.
(GEMAN011B)
Általános és szervetlen
kémia
(MAKKEM218B)
Általános és szervetlen
kémia
(MAKKEM218B)
Anyagszerkezettan I.
(MAKPOL226B)
Ábrázoló geometria
aláírás (GEAGT204B)
Fizika I. (GEFIT056B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)

Szerves kémia
(MAKKEM229B)

Törzsanyag
Tárgy
Mechanika (GEMET266B) Fizika II. (GEFIT057B)
CAD alapjai
Ábrázoló geometria
4.
(MAKKSZ231B)
(GEAGT204B)
Szerkezetvizsgálat
Anyagvizsgálat
(MAKFKT309B)
(MAKPOL227B)
Felületkezelés
Anyagszerkezettan II.
(MAKMÖT255B)
(MAKFKT224B)
Analitikai kémia
Fizikai kémia
5.
(MAKKEM231B)
(MAKKEM222B)
Energetikai berendezések
Tüzeléstan
(MAKETT237B)
(MAKETT236B)
Környezetvédelem
Fizikai kémia
(MAKKEM232B)
(MAKKEM222B)
6.
Energiagazdálkodás
Energetikai berendezések
(MAKETT238B)
(MAKETT237B)

Fv
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Előfeltételek

Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Szerves kémia
(MAKKEM229B)
Szerves kémia
(MAKKEM229B)
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Nanotechnológiai szakirány
Fv

4.

5.

Tárgy
Határfelületi nanojelenségek
(MAKFKT260B)
Nanofelbontású
méréstechnika I.
(MAKFKT261B)
Nanofelbontású
méréstechnika II.
(MAKFKT262B)
Karbon nanostruktúrák
(MAKKEM221B)
Nanodiszpergálás
(MAKFKT263B)

6.

Intenzív képlékenyalakítás
(MAKFKT264B)
Nano-elektrokémia
(MAKFKT265B)
Nanoporok feldolgozása
(MAKPOL236B)

7.

Nanotechnológiák
(MAKFKT266B)

Fv

Tárgy
Égéselmélet, hőtan
(MAKETT230B)
Energiahordozók I.
(MAKETT231B)
Energiahordozók II.
(MAKETT232B)
Biomassza tüzelés
(MAKETT233B)
Tűzálló anyagok
(MAKETT234B)
Kemencék üzemtana
(MAKETT235B)
Hevítő berendezések
(MAKETT204B)
Energiagazdálkodás II.
(MAKETT241B)
Villamos melegítés
(GEVEE240B)

Előfeltételek
Fizikai kémia
(MAKKEM222B)

Fizika II. (GEFIT057B)

Matematika II.
(GEMAN012B)

Elektrotechnikaelektronika (GEVEE051B)

Fizika II. (GEFIT057B)

Matematika II.
(GEMAN012B)

Határfelületi nanojelenségek
(MAKFKT260B)
Szerves kémia
(MAKKEM229B)
Határfelületi nanojelenségek
(MAKFKT260B)
Mechanika
(GEMET266B)
Határfelületi nanojelenségek
(MAKFKT260B)
Mechanika
(GEMET266B)
Határfelületi nanojelenségek
(MAKFKT260B)

Nanofelbontású
méréstechnika I.
(MAKFKT261B)
Általános és szervetlen
kémia (MAKKEM218B)
Általános és szervetlen
kémia (MAKKEM218B)
Fémtan I.
(MAKFKT225B)

Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)

Általános és szervetlen
kémia (MAKKEM218B)

Szerves kémia
(MAKKEM229B)

Géprajz- gépelemek
(GEGET224B)
Nanofelbontású
méréstechnika II.
(MAKFKT262B)

Hőenergia-gazdálkodási szakirány

4.

5.

6.

7.

Előfeltételek
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Energiahordozók I.
(MAKETT231B)
Energiahordozók I.
(MAKETT231B)
Kerámiatan
(MAKKSZ218B)
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Energiagazdálkodás
(MAKETT238B)
Elektrotechnikaelektronika (GEVEE051B)
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Fizika II.
(GEFIT057B)
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Polimertechnológiai szakirány
Fv

4.

5.

6.

7.

Tárgy
Ipari polimerizációs
technológiák
(MAKPOL222B)
Polimer anyagismeret
(MAKPOL204B)
Elasztomerek
(MAKPOL231B)
Műanyagfeldolgozás
(MAKPOL232B)
Polimerek
alkalmazástechnikája
(MAKPOL233B)
Műanyagfeldolgozás
gyakorlat (MAKPOL234B)
Polimer- kompozitok
(MAKPOL235B)

Előfeltételek
Polimertan
(MAKPOL228B)

Szerves kémia
(MAKKEM229B)

Polimertan
(MAKPOL228B)
Polimertan
(MAKPOL228B)
Polimertan
(MAKPOL228B)
Polimertan
(MAKPOL228B)
Polimertan
(MAKPOL228B)
Polimertan
(MAKPOL228B)

Hőkezelő szakirány
Fv

4.

5.

6.

7.

Tárgy
Hőkezelés fémtani alapjai
(MAKFKT242B)
Fémtan II.
(MAKFKT241B)
Metallográfia
(MAKFKT243B)
Fémtan II. gyakorlat
(MAKFKT253B)
Fémötvözetek hőkezelése
(MAKFKT254B)
Vasötvözetek hőkezelése
(MAKFKT255B)
Fémes szerkezetianyagok
(MAKFKT256B)
Vasötvözetek hőkezelése
gyakorlat
(MAKFKT257B)
Fémötvözetek hőkezelése
gyakorlat
(MAKFKT258B)
Hevítő berendezések
(MAKETT204B)
Fémes szerkezetianyagok
gyakorlat
(MAKFKT256B)
Villamos melegítés
(GEVEE240B)

Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Fémtan II.
(MAKFKT241B)
Hőkezelés fémtani alapjai
(MAKFKT242B)
Hőkezelés fémtani alapjai
(MAKFKT242B)
Hőkezelés fémtani alapjai
(MAKFKT242B)
Vasötvözetek hőkezelése
(MAKFKT255B)
Fémötvözetek hőkezelése
(MAKFKT254B)
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Fémes szerkezetianyagok
(MAKFKT256B)
Elektrotechnikaelektronika (GEVEE051B)
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Előfeltételek
Fémtan I.
(MAKFKT225B)
Fémtan I.
(MAKFKT225B)
Fémtan I.
(MAKFKT225B)

Tanulmányi tájékoztató

Képlékenyalakító szakirány
Fv

4.

5.

6.

7.

Tárgy
Fémtan II.
(MAKFKT241B)
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai (MAKFKT244B)
Hevítő berendezések
(MAKETT204B)
Hengerlés I.
(MAKFKT245B)
Villamos melegítés
(GEVEE240B)
Alakítógépek üzemtana
(MAKFKT246B)
Kovácsolás
(MAKFKT248B)
Alakítástechnológia
mérések (MAKFKT249B)
Képlékeny hidegalakítás
(MAKFKT250B)
Üzemi képlékenyalakítási
gyakorlatok
(MAKFKT251B)

Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai (MAKFKT244B)
Elektrotechnikaelektronika (GEVEE051B)
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai (MAKFKT244B)
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai (MAKFKT244B)
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai (MAKFKT244B)
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai (MAKFKT244B)
Hengerlés I.
(MAKFKT245B)

Előfeltételek
Fémtan I.
(MAKFKT225B)
Mechanika
(GEMET266B)

Hengerlés I.
(MAKFKT245B)
Fémtan II.
(MAKFKT241B)
Hengerlés I.
(MAKFKT245B)
Hengerlés I.
(MAKFKT245B)
Kovácsolás
(MAKFKT248B)

Szilikáttechnológiai szakirány
Fv
4.

5.

6.

7.

Tárgy
Kerámiák mechanikája I.
(MAKKSZ211B)
Szilikáttechnológiák
(MAKKSZ217B)
Portechnológiák
(MAKKSZ219B)
Finomkerámia
technológiák
(MAKKSZ203B)
Kemencék üzemtana
(MAKKSZ221B)
Tégla- és cserépipari
technológiák
(MAKKSZ222B)
Üvegipari technológiák
(MAKKSZ223B)
Kerámia mázak
(MAKKSZ224B)

Előfeltételek
Kerámiatan
(MAKKSZ218B)
Kerámiatan
(MAKKSZ218B)
Kerámiák alakadása I.
(MAKKSZ227B)
Portechnológiák
(MAKKSZ219B)
Tüzeléstan
(MAKETT236B)
Portechnológiák
(MAKKSZ219B)
Portechnológiák
(MAKKSZ219B)
Finomkerámia
technológiák
(MAKKSZ203B)
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Fémtan II.
(MAKFKT241B)
CAD alapjai
(MAKKSZ231B)

Képlékeny
hidegalakítás
(MAKFKT250B)

Tanulmányi tájékoztató

Fémelőállítási szakirány
Fv

4.

5.

6.

7.

Tárgy
Vasmetallurgia
(MAKMÖT257B)
Acélmetallurgia alapjai
(MAKMÖT258B)
Fémkinyerés és tisztítás
(MAKMÖT259B)
Primer acélgyártás
(MAKMÖT261B)
Alumínium- és
könnyűfémtechnológiák
(MAKMÖT262B)
Üstmetallurgia
(MAKMÖT263B)
Pormetallurgia
(MAKMÖT264B)
Színesfémmetallurgia
technológia
(MAKMÖT305B)
Acélöntés, speciális
acélgyártás
(MAKMÖT265B)
Nemesfémek és bevonatok
(MAKMÖT266B)

Előfeltételek
Fizikai kémia
(MAKKEM222B)
Fizikai kémia
(MAKKEM222B)
Fizikai kémia
(MAKKEM222B)
Acélmetallurgiai alapjai
(MAKMÖT258B)
Fémkinyerés és tisztítás
(MAKMÖT259B)
Primer acélgyártás
(MAKMÖT261B)
Fémtan I.
(MAKFKT225B)
Fémkinyerés és tisztítás
(MAKMÖT259B)
Üstmetallurgia
(MAKMÖT263B)
Felületkezelés
(MAKMÖT255B)

Öntészeti szakirány
Fv
4.

5.

6.

7.

Tárgy
Öntészet alapjai
(MAKMÖT303B)
Öntészeti technológiák 1.
(MAKMÖT267B)
Forma- és magkészítés
(MAKMÖT268B)
Öntészeti technológiák 2.
(MAKMÖT269B)
Nyomásos és kokilla öntés
(MAKMÖT270B)
Öntészeti metallurgia
gyakorlat
(MAKMÖT271B)
Öntödei gépek üzemtana
(MAKMÖT272B)
Öntészeti technológiai
gyakorlat
(MAKMÖT273B)

Előfeltételek
Géprajz- gépelemek
(GEGET224B)
Fémtan I.
(MAKFKT225B)
Fizikai kémia
(MAKKEM222B)
Anyagszerkezettan II.
(MAKFKT224B)
Öntészet alapjai
(MAKMÖT303B)
Öntészet alapozó gyakorlat
(MAKMÖT304B)
Forma- és magkészítés
(MAKMÖT268B)
Öntészeti metallurgia
gyakorlat
(MAKMÖT271B)
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Vegyipari-technológiai szakirány
Fv
4.

5.

Tárgy
Szerves kémiai technológiák
(MAKKEM212B)
Vegyipari műveletek
(GEVGT202B)
Szervetlen kémiai technológiák
(MAKKEM272B)
Petrolkémiai technológiák
(MAKKEM234B)
Vegyipari rendszerek tervezése
(GEVGT211B)

6.

7.

Vegyipari rendszerek tervezése
gyakorlat (GEVGT212B)
Szerves kémiai analízis
(MAKKEM235B)
Szerves kémiai analízis
gyakorlat (MAKKEM236B)
Vegyipari rendszerek
folyamatirányítása
(GEVEE052B)
Vegyipari rendszerek biztonság
technikája (GEVGT214B)

Előfeltételek
Szerves kémia
(MAKKEM229B)
Szerves kémia
(MAKKEM229B)
Vegyipari műveletek
(GEVGT202B)
Vegyipari műveletek
(GEVGT202B)
Szerves kémiai
technológiák
(MAKKEM212B)
Szerves kémiai
technológiák
(MAKKEM212B)
Analitikai kémia
(MAKKEM231B)
Analitikai kémia
(MAKKEM231B)
Szerves kémiai
technológiák
(MAKKEM212B)
Szerves kémiai
technológiák
(MAKKEM212B)
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Fizikai kémia
(MAKKEM222B)
Szerves kémia
(MAKKEM229B)

Szerves kémia
(MAKKEM229B)
Szerves kémia
(MAKKEM229B)
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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
GEMAN011BL

Tárgy
Matematika I.
Általános és szervetlen
kémia

K
6

E
15

GY
15

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc

5

15

10

K

Dr. Lengyel Attila

GEAGT104BL

Ábrázoló geometria

4

10

10

K

MAKPOL226BL
GTGKG101AKBL
AJPJT10KO1BL
MAKPOL227BL

Anyagszerkezettan I.
Közgazdaságtan alapjai
Jogi ismeretek
Anyagvizsgálat
Szabadon választott I.

5
2
2
4
2
30

15
10
10
10
10
95

10
0
0
10
0
55

K
K
GY
K
B

MAKKEM218BL

Összesen

Dr. Nándoriné Dr.Tóth
Mária
Dr. Bárczy Pál
Prill Róbert
Dr. Pusztahelyi Réka
Dr. Bárczy Pál

2. félév
NEPTUN kód
GEMAN012BL
GEFIT056BL

Tárgy
Matematika II.
Fizika I.

K
6
4

E
15
10

GY
15
10

SZ
K
K

MAKKEM222BL

Fizikai kémia

6

15

15

K

MAKKEM229BL
MAKFKT224BL
GEGET224BL

Szerves kémia
Anyagszerkezettan II.
Géprajz- gépelemek
Szabadon választott II.

4
5
4
2
31

10
15
10
10
85

10
10
10
0
70

K
K
K
B

Összesen
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Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Paripás Béla
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Lovrity Zita
Dr. Roósz András
Dr. Kamondi László
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3. félév
NEPTUN kód
GEFIT057BL
MAKETT236BL
MAKFKT225BL
MAKKSZ218BL
MAKPOL228BL
MAKMÖT254BL
MAKFKT226BL

Tárgy
Fizika II.
Tüzeléstan
Fémtan I.
Kerámiatan
Polimertan
Fémtechnológia
Nanoanyagok
Szabadon választott III.

Összesen

E
10
10
15
15
15
10
10
10
95

GY
10
10
5
5
5
15
5
0
55

SZ
K
K
K
K
K
GY
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Paripás Béla
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Mertinger Valéria
Dr. Gömze A. László
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Kaptay György

K
4

E
10

GY
10

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Kerekes István

4

10

10

K

Dr. Radács László

4
3
2
17

10
10
10
50

10
5
0
35

K
GY
B

Dr. Gácsi Zoltán
Erdélyi János

E
10
10
10
10
10
50

GY
10
10
10
10
0
40

SZ
K
K
K
K
B

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Török Tamás
Dr. Lakatos János
Dr. Szűcs István

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Kovács Károly
Dr. Szemmelveisz
Tamásné

K
4
4
4
4
4
5
3
2
30

4. félév
NEPTUN kód
GEMET266BL
GEVEE051BL
MAKFKT309BL
MAKKSZ231BL

Tárgy
Mechanika
Elektrotechnikaelektronika
Szerkezetvizsgálat
CAD alapjai
Szabadon választott IV.

Összesen

5. félév
NEPTUN kód
MAKMKT213BL
MAKMÖT255BL
MAKKEM231BL
MAKETT237BL

Tárgy
Méréstechnika
Felületkezelés
Analitikai kémia
Energetikai berendezések
Szabadon választott V.

Összesen

K
4
4
4
4
2
18

6. félév
NEPTUN kód
MAKKEM232BL
MAKMKT214BL

Tárgy
Környezetvédelem
Minőségügy

K
4
4

E
10
10

GY
10
10

SZ
K
K

MAKETT238BL

Energiagazdálkodás

4

10

10

K

12

30

30

Összesen
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7. félév
NEPTUN kód
GTVVE608BL
MAKMÖT256BL

Tárgy
Vezetéselmélet
Biztonságtechnika
Szakdolgozat

K
2
2
15
19

Összesen

E
10
10
0
20

GY
0
0
75
75

SZ
B
GY
GY

Tárgyjegyző
Dr. Kiss Imre
Ferenczi Tibor

Szakdolgozatok tantárgykódjai szakirány szerint
NEPTUN kód
MAKMÖT307BL
MAKETT269BL
MAKFKT310BL
MAKFKT311BL
MAKFKT312BL
MAKMÖT308BL
MAKPOL237BL
MAKKSZ225BL
MAKKEM270BL

Tárgy
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat

K
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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E
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GY
75
75
75
75
75
75
75
75
75

SZ
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY

Szakirány neve
Fémelőállítási szakirány
Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Hőkezelési szakirány
Képlékenyalakítási
Nanotechnológiai szakirány
Öntészeti szakirány
Polimertechnológiai szakirány
Szilikáttechnológiai szakirány
Vegyipari-technológiai szakirány
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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.

Nanotechnológiai szakirány
Fv
4.

5.

6.

7.

NEPTUN kód
MAKFKT215BL
MAKFKT216BL
MAKFKT262BL
MAKKEM221BL
MAKFKT263BL
MAKFKT264BL
MAKFKT265BL
MAKPOL236BL
MAKFKT266BL
Összesen

Tárgy
Határfelületi nano-jelenségek
Nanofelbontású
méréstechnika I.
Nanofelbontású
méréstechnika II.
Karbon nanostruktúrák
Nanodiszpergálás
Intenzív képlékenyalakítás
Nano-elektrokémia
Nanoporok feldolgozása
Nanotechnológiák

K
4

E GY
10 10

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Kaptay György

3

10

5

K

Dr. Weiszburg Tamás

4

0

20

GY

Dr. Weiszburg Tamás

2
4
3
3
4
2
29

10
10
5
10
10
5
70

0
10
10
5
10
5
75

K
K
GY
K
K
GY

Dr. Lakatos János
Dr. Baumli Péter
Dr. Krállics György
Dr. Lakatosné Varsányi Magda
Dr. Czél György
Dr. Kaptay György

Polimertechnológiai szakirány
Fv

NEPTUN-kód
MAKPOL911BL

4.

MAKPOL903BL
MAKPOL230BL

5.

MAKPOL231BL
MAKPOL232BL

6.

MAKPOL233BL

7.

MAKPOL234BL
MAKPOL235BL

Tárgy
Ipari polimerizációs
technológiák
Polimer anyagismeret
Faanyagok
alkamazástechnikája
Elasztomerek
Műanyagfeldolgozás
Polimerek
alkalmazástechnikája
Műanyagfeldolgozás gyakorlat
Polimer- kompozitok

Összesen

54

K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

5

10

15

GY

Dr. Marossy Kálmán

2

10

0

K

Dr. Szabó Tamás

3

10

5

K

Dr. Szabó Imre

3
4

5
20

10
0

GY
K

Zsoldos Gabriella
Dr. Czél György

6

10

20

GY

Dr. Marossy Kálmán

4
2

0
5

20
5

GY
K

Dr. Czél György
Dr. Belina Károly

29

70

75
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Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Fv
4.
5.

6.

7.

NEPTUN kód
MAKETT916BL
MAKETT917BL
MAKETT232BL
MAKETT233BL
MAKETT234BL
MAKETT235BL
MAKETT918BL
MAKETT241BL
GEVEE240BL

Tárgy
Égéselmélet, hőtan
Energiahordozók I.
Energiahordozók II.
Biomassza tüzelés
Tűzálló anyagok
Kemencék üzemtana
Hevítő berendezések
Energiagazdálkodás II.
Villamos melegítés

K
4
3
3
3
5
3
2
4
2
29

E GY
10 10
5 10
10 5
10 5
10 15
10 5
10 0
5 15
10 0
80 65

SZ
K
GY
K
GY
GY
K
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Árpád
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Szűcs István
Dr. Szűcs István
Dr. Palotás Árpád
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Rónaföldi Arnold

Összesen
Hőenergia-gazdálkodás - Hőkezelés szakiránypár esetén:
6. Félév: A második Hevítő berendezések helyett Ipari energiagazd. gyak.
7. Félév: A második Villamos melegítés helyett Ipari hőkezelések

Képlékenyalakítási szakirány
Fv

NEPTUN kód
MAKFKT211BL

4.

MAKFKT212BL

5.

6.

7.

MAKETT918BL
MAKFKT245BL
GEVEE240BL
MAKFKT246BL
MAKFKT248BL
MAKFKT249BL
MAKFKT250BL
MAKFKT251BL

Tárgy
Fémtan II.
Képlékenyalakítás elméleti
alapjai
Hevítő berendezések
Hengerlés I.
Villamos melegítés
Alakítógépek üzemtana
Kovácsolás
Alakítástechnológia mérések
Képlékeny hidegalakítás
Üzemi képlékenyalakítási
gyakorlatok

K
2

E GY
10 0

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán

3

10

5

K

Dr. Zupkó István

2
4
2
3
4
3
3

10
15
10
10
10
0
10

0
5
0
5
10
15
5

K
K
K
K
K
GY
K

Dr. Palotás Árpád
Dr. Dernei László
Dr. Rónaföldi Arnold
Dr. Tóth János
Dr. Tóth János
Dr. Zupkó István
Dr. Zupkó István

3

0

15

GY

Dr. Barkóczi István

Összesen
29 85 60
Képlékenyalakítás - Hőenergia-gazdálkodás szakiránypár esetén:
6. Félév : A második Hevítő berendezések helyett Ipari energiagazd. gyak.
7. Félév: A második Villamos melegítés helyett Ipari hőkezelési gyak.
7. Félév: A második Automatika helyett Ipari képlékeny alakítás gyak.
(Barkóczi I.)
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Hőkezelési szakirány
Fv
4.

5.

NEPTUN kód
MAKFKT213BL
MAKFKT211BL
MAKFKT214BL
MAKFKT253BL
MAKFKT254BL
MAKFKT255BL
MAKFKT256BL
MAKFKT257BL

6.

MAKFKT258BL
MAKETT918BL

7.

MAKFKT259BL
GEVEE240BL

Tárgy
Hőkezelés fémtani alapjai
Fémtan II.
Metallográfia
Fémtan II. gyakorlat
Fémötvözetek hőkezelése
Vasötvözetek hőkezelése
Fémes szerkezetianyagok
Vasötvözetek hőkezelése
gyakorlat
Fémötvözetek hőkezelése
gyakorlat
Hevítő berendezések
Fémes szerkezetianyagok
gyakorlat
Villamos melegítés

K
2
2
3
2
2
2
2

E GY
10 0
10 0
0 15
0 10
10 0
10 0
10 0

SZ
K
K
GY
GY
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Roósz András
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Rontó Viktória
Dr. Barkóczy Péter
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Tranta Ferenc
Dr. Mertinger Valéria

3

0

15

GY

Dr. Veres Zsolt

3

0

15

GY

Dr. Barkóczy Péter

2

10

0

K

Dr. Palotás Árpád

4

0

20

GY

Dr. Mertinger Valéria

2

10

0

K

Dr. Rónaföldi Arnold

Összesen
29 70 75
Hőkezelés - Képlékenyalakítás szakiránypár esetén:
4. Félév : A második Fémtan II helyett Égéselmélet, hőtan
6. Félév : A második Hevítő berendezések helyett Energia gazd II
7. Félév: A második Villamos melegítés helyett Ipari hőkezelési gyak.
7. Félév: A második Automatika helyett Ipari képlékeny alakítás gyak. (Barkóczi I.)

Szilikáttechnológiai szakirány
Fv
4.
5.

6.

NEPTUN kód
MAKKSZ227BL
MAKKSZ217BL
MAKKSZ219BL
MAKKSZ203BL
MAKETT221BL
MAKKSZ222BL

7.

MAKKSZ223BL
MAKKSZ224BL

Tárgy
Kerámiák alakadása I.
Szilikáttechnológiák
Portechnológiák
Finomkerámia technológiák
Kemencék üzemtana
Tégla- és cserépipari
technológiák
Üvegipari technológiák
Kerámia mázak

Összesen

56

K
4
3
6
4
3

E GY
3
1
5 10
15 15
10 10
10 5

SZ
K
GY
K
K
K

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

3

5

10

GY

Kocserha István

3
3

10
5

5
10

K
GY

Dr. Simon Andrea
Dr. Simon Andrea

29

75

70
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Fémelőállítási szakirány
Fv
4.

5.

6.

NEPTUN kód
MAKMÖT257BL
MAKMÖT258BL
MAKMÖT259BL
MAKMÖT261BL
MAKMÖT262BL
MAKMÖT263BL
MAKMÖT264BL
MAKMÖT305BL
MAKMÖT265BL

7.

MAKMÖT266BL

Tárgy
Vasmetallurgia
Acélmetallurgiai alapjai
Fémkinyerés és tisztítás
Primer acélgyártás
Alumínium- és
könnyűfémtechnológiák
Üstmetallurgia
Pormetallurgia
Színesfémmetallurgia
technológia
Acélöntés, speciális
acélgyártás
Nemesfémek és bevonatok

Összesen

SZ
K
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Farkas Ottó
Dr. Károly Gyula
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Márkus Róbert

5

K

Dr. Kékesi Tamás

5
5

10
10

GY
GY

Dr. Károly Gyula
Dr. Török Tamás

4

10

10

GY

Dr. Kékesi Tamás

3

5

10

GY

Dr. Károly Gyula

3

10

5

K

Dr. Török Tamás

29

80

65

K
3
2
2
3

E GY
10 5
10 0
5
5
10 5

3

10

3
3

Öntészeti szakirány
Fv
4.
5.

6.

NEPTUN kód
MAKMÖT303BL
MAKMÖT304BL
MAKMÖT267BL
MAKMÖT268BL
MAKMÖT269BL
MAKMÖT270BL
MAKMÖT271BL
MAKMÖT272BL

7.

MAKMÖT273BL

Tárgy
Öntészet alapjai
Öntészet alapozó gyakorlat
Öntészeti technológiák 1.
Forma- és magkészítés
Öntészeti technológiák 2.
Nyomásos és kokilla öntés
Öntészeti metallurgia
gyakorlat
Öntödei gépek üzemtana
Öntészeti technológiai
gyakorlat

Összesen

K
4
3
3
3
3
3

E GY
20 0
0 15
10 5
10 5
15 0
15 0

SZ
K
GY
K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Tóth Levente
Molnár Dániel
Dr. Dúl Jenő
Dr. Tóth Levente
Dr. Jónás Pál
Dr. Dúl Jenő

4

0

20

GY

Molnár Dániel

3

15

0

K

Dr. Tóth Levente

3

0

15

GY

Molnár Dániel

29

85

60

Vegyipari-technológiai szakirány
Fv

NEPTUN kód
Tárgy
MAKKEM227BL Szerves kémiai technológiák

K
3

E GY
10 5

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Ábrahám József

4.

Vegyipari műveletek
GEVGT213BL
MAKKEM272BL Szervetlen kémiai technológiák
MAKKEM234BL Petrolkémiai technológiák
GEVGT211BL Vegyipari rendszerek tervezése
Vegyipari rendszerek tervezése
GEVGT212BL
gyakorlat
MAKKEM235BL
Szerves kémiai analízis
Szerves kémiai analízis
MAKKEM236BL
gyakorlat
Vegyipari rendszerek
GEVEE052BL
folyamatirányítása
Vegyipari rendszerek
GEVGT214BL
biztonság technikája
Összesen

4

10

10

K

Dr. Szepesi L. Gábor

3
3
2

10
10
10

5
5
0

GY
K
K

Némethné Dr. Sóvágó Judit
Dr. Gál Tivadar
Dr. Szepesi L. Gábor

3

0

15

GY

Dr. Szepesi L. Gábor

2

10

0

K

Dr. Emmer János

3

0

15

GY

Dr. Emmer János

3

10

5

GY

Dr. Jónap Károly

3

10

5

K

Dr. Siménfalvi Zoltán

29

80

65

5.

6.

7.
.
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5.2.3 Az anyagmérnök levelező (BSc) szabadon választott tantárgyak

Szabadon választott
NEPTUN kód
MAKKEM231L
MAKFKT304L
MAKMÖT1MBL
MAKFKT301L
MEREELH001
MAKFKT299L
MAKETT263L
MAKPOL238L
MAKKEM208L
MAKETT264L
MAKPOL239L
MAKKEM236L
MAKMÖT298L
MAKETT265L
MAKFKT302L
MAKFKT300L
MAKFKT298L
MAKMÖT217L
MAKKEM247L
MAKMÖT306L
MAKPOL240L
MAKMÖT219L

Tárgy
Alkalmazott
reakciókinetika
Alumíniumötvözetek
képlékenyalakítása
Archeometallurgia
Átalakulások
szilárdfázisban
Bibliaismeret – Biblia az
európai kultúrában
Cella automata módszer
alkalmazása
Égő- és lángvizsgálatok
Fémes és nemfémes
anyagok ragasztása
Hulladékgazdálkodás
Kemencék optimalizálása
Kompaundálási eljárások
Korrózió
Különleges timföldek és
hidráttermékek
Műszaki hő- és áramlástan
Anyagegyensúlyok
egyszerűen
Nanotechnológiák
Objektum orientált
programozás
Öntészeti enciklopédia
Reakciókinetika
Ultranagytisztaságú fémek
előállítása
Tribológia
Vas- és acélmetallurgiai
enciklopédia
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K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

2

10

0

B

Dr. Mogyoródi Ferenc

2

10

0

B

Dr. Dernei László

2

10

0

B

Dr. Török Béla

2

10

0

B

Dr. Barkóczy Péter

2

10

0

B

Dr. Hesz István

2

10

0

B

Dr. Barkóczy Péter

2

10

0

B

Dr. Palotás Á. Bence

2

10

0

B

Dr. Szabó Imre

2
2
2
2

10
10
10
10

0
0
0
0

B
B
B
B

Dr. Lengyel Attila
Dr. Szűcs István
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Bánhidi Olivér

2

10

0

B

Ferenczi Tibor

2

10

0

B

Dr. Gyulai László

2

10

0

B

Dr. Kaptay György

2

10

0

B

Dr. Kaptay György

2

10

0

B

Dr. Barkóczy Péter

2
2

10
10

0
0

B
B

Dr. Bakó Károly
Dr. Mogyoródy Ferenc

2

10

0

B

Dr. Kékesi Tamás

2

2

0

B

Dr. Felhős Dávid

2

10

0

B

Dr. Sziklavári István
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5.3. Anyagmérnök képzés mesterszakon (MSc) nappali munkarendben
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2009/2010 tanévtől 4 féléves anyagmérnök mesterképzést
indít el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjének megfelelően az anyagmérnök MSc-ben
a hiányzó ismereteket az adott hallgatók egyeztetés után a BSc-s tárgyak közül pótolják.
A mesterképzésben az első félév elején a hallgatók szakirányt és kiegészítő szakirányt
választanak. Ez a választás meghatározza a tanulmányaik vezérfonalát. Azon hallgatók,
akiknek előtanulmányaik miatt szakirányos tárgyakat kell pótolniuk (szakirány alapozáson
kell részt venniük), kiegészítő szakirányt nem vesznek fel.
Választható szakirányok:
 Fémek hőkezelése, vezetője:
 Kerámia- és szilikátmérnök, vezetője:
 Polimermérnöki, vezetője:
 Vegyipari technológiai, vezetője:

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

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:
 Felülettechnikai kiegészítő szakirány
 Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
 Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
 Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
 Minőségirányítási kiegészítő szakirány
 Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
 Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
 Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
 Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
Az MSc képzésben részt vevő hallgatók 4 hetes kötelező nyári gyakorlaton vesznek részt, a
normál féléves hallgatók a második félévben, a keresztféléves hallgatók a harmadik félévben.
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5.3.1 Anyagmérnök nappali MSc 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.

1. félév
NEPTUN kód
GEMAN014M
MAKFKT268M
MAKFKT267M
MAKKEM237M

Tárgy
Differenciálegyenenletek
Fázisdiagrammok elmélete
Műszaki fizika
Műszaki kémia
Szabadon választott I.
Szabadon választott II.
Szabadon választott III.

Összesen

K
4
3
3
4
2
2
2
20

E
2
2
2
2
2
2
2
14

GY
2
1
1
2
0
0
0
6

SZ
K
K
K
K
B
B
B

Tárgyjegyző
Dr. Rontó Miklós
Dr. Kaptay György
Dr. Veres Zsolt
Dr. Lakatos János

E
2
2
2
2
2
2
12

GY
1
0
2
1
2
2
8

SZ
K
K
K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Lukács János
Dr. Koncz János
Dr. Jeney András
Dr. Czél György
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Kerekes István

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Kovács Károly
Dr. Török Béla
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Mertinger Valéria
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Gömze A. László
Dr. Marossy Kálmán

2. félév
NEPTUN kód
GEMTT205M
MAKMKT507M
GEMAK014M
MAKPOL240M
MAKFKT269M
GEMET267M

Tárgy
Kompozitok
Menedzsment rendszerek
Numerikus módszerek
Szellemi tulajdon védelme
Szerkezetvizsgálat II.
Szilárdságtan

Összesen

K
3
2
4
3
4
4
20

3. félév
NEPTUN kód
MAKETT247M
MAKMKT509M
MAKMÖT274M

K
2
3
2

E
0
2
2

GY
2
1
0

SZ
GY
K
K

4

2

2

K

MAKFKT270M

Tárgy
MathCAD
Minőségügy
Projekt menedzsment
Transzportfolyamatok és
szimulációjuk
Fémek hőkezelése*

3

2

1

K

MAKKEM243M

Kémiai technológiák*

3

2

1

K

MAKKSZ226M
MAKPOL241M
Összesen

Kerámiatechnológiák*
Polimertechnológiák*

3
3
20

2
2
12

1
1
8

K
K

MAKKEM242M

* megjelölt 4 tárgy közül 3 darab, a szakiránytól eltérő választása kötelező
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4. félév
NEPTUN kód

Tárgy
Diplomaterv

K
20
20

Összesen

E
0
0

GY
20
20

Tárgyjegyző

SZ
GY

Diplomatervek tantárgykódjai szakirány szerint
NEPTUN kód
MAKFKT313M
MAKPOL247M

Tárgy
Diplomaterv
Diplomaterv

K
20
20

E
0
0

GY
20
20

SZ
GY
GY

MAKKSZ232M

Diplomaterv

20

0

20

GY

MAKKEM271M

Diplomaterv

20

0

20

GY
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Szakirány neve
Fémek hőkezelése szakirány
Polimermérnöki szakirány
Kerámia és szilikátmérnöki
szakirány
Vegyipari-technológiai szakirány
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5.3.2 Anyagmérnök nappali MSc szakirányos tantárgyak

Fémek hőkezelése szakirány
Fv
1.

2.

NEPTUN kód
MAKFKT314M
MAKFKT271M
MAKETT250M
MAKFKT273M
GEVAU215M

3.

MAKFKT275M
MAKFKT276M

4.

MAKFKT277M

Tárgy
Felületmódosító eljárások
Fémtani mérések
Hőátadási folyamatok
számítása
Különleges hőkezelési
eljárások
Hőkezelő berendezések
automatizálása
Anyagminősítés
Hőkezelő folyamatok
szimulációja
Hőkezelés gyakorlat

Összesen

K
2
3

E GY
2
0
0
3

SZ
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Buza Gábor
Dr. Tranta Ferenc

3

1

2

GY

Dr. Palotás Á. Bence

2

2

0

K

Dr. Roósz András

2

2

0

K

Dr. Raffay Csaba

3

1

2

GY

Dr. Veres Zsolt

2

2

0

K

Dr. Barkóczy Péter

3

0

3

GY

Dr. Barkóczy Péter

20

10

10

SZ
GY
K
K

Tárgyjegyző
Kuzsella László
Dr. Czél György
Dr. Marossy Kálmán

Polimermérnöki szakirány

2.

NEPTUN kód
MAKPOL242M
MAKPOL243M
MAKPOL244M

3.

MAKPOL245M

4.

MAKPOL246M

Fv
1.

Tárgy
Ragasztás
Elektrotechnikai polimerek
Polimertan II.
Műanyagfeldolgozó gépek
üzemtana

K
3
2
5

E GY
1
2
2
0
3
2

5

3

2

K

Dr. Czél György

Terméktervezés

5

2

3

GY

Dr. Czél György

20

11

9

Összesen

Kerámia és szilikátmérnöki szakirány

2.

NEPTUN kód
MFFAT211M
MAKKSZ227M
MAKKSZ228M

Tárgy
Ásvány és kőzettan
Szilikátok alakadása
Szilikátipari gépek

K
2
3
5

E GY
2
0
2
1
3
2

SZ
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Szakáll Sándor
Dr. Gömze A. László
Erdélyi János

3.

MAKKSZ229M

Kerámiatan II.

5

3

2

K

Dr. Gömze A. László

4.

MAKETT248M
MAKKSZ230M

Kemencetervezés
Kerámiák anyagvizsgálata

2
3

0
1

2
2

GY
GY

Dr. Palotás Á. Bence
Kocserha István

20

11

9

Fv
1.

Összesen
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Vegyipari-technológiai szakirány
Fv
1.

NEPTUN kód
MAKKEM244M
MAKKEM245M
GEVGT224M

2.
GEVGT225M
MAKKEM246M
3.

GEVGT226M
MAKKEM247M

4.

MAKKEM248M

Tárgy
Kolloid kémia
Makromolekulák kémiája
Vegyipari műveletek II.
előadás
Vegyipari műveletek II.
gyakorlat
Reakciókinetika
Vegyipari rendszerek
modellezése
Reaktorok és kémiai
technológiák
Vegyipari rendszerek
optimalizálása

Összesen
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K
3
2

E GY
2
1
0
2

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Lakatos János
Dr. Lovrity Zita

2

2

0

K

Dr. Szepesei L. Gábor

3

0

3

GY

Dr. Szepesei L. Gábor

2

2

0

K

Dr. Gál Tivadar

3

2

1

K

Dr. Bokrosi István

3

2

1

K

Dr. Ábrahám József

2

1

1

GY

Némethné
Dr. Sóvágó Judit

20

11

9
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5.3.3 Anyagmérnök nappali MSc kiegészítő szakirányos tantárgyak

Anyagvizsgálat kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKFKT278M
GEMTT207M
MAKFKT279M
MAKKEM249M

3.

4.

MAKFKT307M
MAKFKT280M
MAKFKT281M

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Mechanikai anyagvizsgálat
Diffrakciós módszerek
Kémiai anyagvizsgáló
módszerek
Roncsolásmentes
anyagvizsgálat
Elektromikroszkópia
Anyagvizsgálat gyakorlat

Összesen

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Lukács János
Dr. Mertinger Valéria

2

K

Dr. Bánhidi Olivér

0

2

GY

Gyarmati István

2
3

0
0

2
3

GY
GY

Kovács Árpád
Dr. Mertinger Valéria

20

7

13

K
3
2
5

E GY
2
1
2
0
2
3

3

1

2

Felülettechnikai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

3.
4.

NEPTUN kód
MAKMÖT275M
MAKMÖT276M

Tárgy
Felülettechnológiák
Felületelőkészítés
Fémes és szervetlen bevonatMAKMÖT277M
technológiák
MAKFKT314M
Felületmódosító eljárások
MAKMÖT278M
Korróziós vizsgálatok
MAKPOL248M
Szerves bevonatrendszerek
Vékonyrétegek és
MAKMÖT279M
alkalmazások
Összesen

SZ
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Török Tamás
Ferenczi Tibor

1

K

Dr. Török Tamás

2
0
2

0
2
1

K
GY
GY

Dr. Buza Gábor
Dr. Török Tamás
Dr. Marossy Kálmán

5

2

3

K

Dr. Török Tamás

20

11

9

K
3
2

E GY
3
0
0
2

3

2

2
2
3

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

3.

4.

NEPTUN kód
Tárgy
MAKKEM270M Hulladékgazdálkodás alapjai
MFEET250M Hulladékkezelési technológiák
MAKMÖT280M Technológiák és hulladékok
Hulladékkezelési technológiák
MAKKEM250M
II.
MAKKEM251M Hulladékminősítő módszerek
Hulladékkezelési technológiák
MFEET252M
III.
MAKKEM252M Környezetvizsgálati módszerek
MAKKEM253M
Kockázatbecslés
Összesen

64

SZ
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Lengyel Attila
Dr. Bőhm József
Dr. Török Tamás

1

K

Dr. Lengyel Attila

2

1

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

2

0

K

Dr. Bokányi Ljudmilla

2
3

2
2

0
1

GY
GY

Dr. Emmer János
Dr. Lengyel Attila

20

16

4

K
2
3
2

E GY
2
0
2
1
2
0

3

2

3
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Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Fv

NEPTUN kód
MAKKEM254M

1.
2.
3.

MAKKEM255M
MAKKEM256M
MAKETT272M

MAKKEM258M Környezetvédelem analitikája
MAKKEM259M

4.

Tárgy
Környezetvédelem fizikai
kémiája
Hulladékgazdálkodás
Víztisztaság-védelem
Levegőtisztaság-védelem

MAKKEM260M
GEGET017M

Hatásvizsgálat és
környezetállapot értékelés
Talajvédelem
Zajvédelem

Összesen

K

E GY

SZ

Tárgyjegyző

2

2

0

K

Dr. Emmer János

3
2
3

3
2
3

0
0
0

K
K
K

Dr. Lengyel Attila
Dr. Bárány Sándor
Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes

5

2

3

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

1

1

K

Dr. Lengyel Attila

1
2

0
1

1
1

GY
GY

Dr. Bárány Sándor
Bihari Zoltán

20

14

6

Minőségirányítási kiegészítő szakirány

2.

NEPTUN kód
MAKMKT510M
MAKMKT511M
MAKMKT512M

Tárgy
Minőségelmélet
Minőségelmélet gyakorlat
Megfelelőség szabályozás

K
3
2
5

E GY
3
0
0
2
3
2

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Kovács Károly
Dr. Koncz János

3.

MAKMKT513M

Minőségfejlesztő technikák

5

2

3

GY

Dr. Kovács Károly

4.

MAKMKT514M

Vizsgálatok megfelelősége

5

2

3

GY

Dr. Koncz János

20

10

10

Fv
1.

Összesen

Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.
3.
4.

NEPTUN kód
MAKFKT282M
MAKFKT283M
MAKFKT284M
MAKFKT285M
MAKFKT286M
MAKFKT287M
MAKFKT288M
MAKFKT289M

Tárgy
Nanometrológia I.
Nanodiszperz rendszerek
Nano- anyagok egyensúlya
Nanometrológia II.
Nano- elektro- szintézis
Tömbi nanoanyagok
Nanoelektronika
Nanokompozitok

Összesen
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K
2
3
2
3
3
2
2
3

E GY
2
0
2
1
2
0
0
3
2
1
1
1
2
0
2
1

20

13

7

SZ
K
K
K
GY
K
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Baumli Péter
Dr. Kaptay György
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Sytchev Jaroslav
Dr. Krállics György
Dr. Hajtó János
Dr. Gácsi Zoltán
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5.3.4 Anyagmérnök nappali MSc szabadon választott tantárgyak

Szabadon választott
NEPTUN kód
MAKKEM262N
MAKFKT308N
MAKKEM267N
MAKKEM268N
MAKFKT274N
MAKKEM264N
MAKKEM265N
MAKKEM266N
MAKETT268N
MAKKEM263N
MAKKEM269N

Tárgy
Adatelemzés
Anyagminősítés
Egyensúlyok
termodinamikája
Elektrokémia
EU anyagnormák
Karbonstruktúrák
Korrozió
Kromatográfia
Mérnöki modellezés
Speciációs analízis
Szerves kémia

66

K
2
2

E
2
2

GY
0
0

SZ
B
B

2

2

0

B

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

B
B
B
B
B
B
B
B

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Roósz Andrásné
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Czél Györgyné
Dr. Lakatos János
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Emmer János
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Lakatos János
Dr. Lovrity Zita
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5.4. Anyagmérnök képzés mesterszakon (MSc) levelező munkarendben
5.4.1 Anyagmérnök MSc levelező 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.

1. félév
NEPTUN kód
GEMAN014ML
MAKFKT268ML
MAKFKT267ML
MAKKEM237ML

Tárgy
Differenciálegyenenletek
Fázisdiagrammok
elmélete
Műszaki fizika
Műszaki kémia
Szabadon választott I.
Szabadon választott II.
Szabadon választott III.

Összesen

K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

4

10

10

K

Dr. Rontó Miklós

3

10

5

K

Dr. Kaptay György

3
4
2
2
2
20

10
10
10
10
10
70

5
10
0
0
0
30

K
K
B
B
B

Dr. Veres Zsolt
Dr. Lakatos János

K
3

E
10

GY
5

SZ
K

Tárgyjegyző
Dr. Lukács János

2

10

0

K

Dr. Koncz János

4

10

10

K

Dr. Jeney András

3

10

5

K

Dr. Czél György

4
4
20

10
10
60

10
10
40

K
K

Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Kerekes István

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Kovács Károly
Kővágó Zoltán
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Mertinger Valéria
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Gömze A. László
Dr. Marossy Kálmán

2. félév
NEPTUN kód
GEMTT205ML
MAKMKT507ML
GEMAK014ML
MAKPOL240ML
MAKFKT269ML
GEMET267ML
Összesen

Tárgy
Kompozitok
Menedzsment
rendszerek
Numerikus módszerek
Szellemi tulajdon
védelme
Szerkezetvizsgálat II.
Szilárdságtan

3. félév
NEPTUN kód
MAKETT247ML
MAKMKT509ML
MAKMÖT274ML

K
2
3
2

E
0
10
10

GY
10
5
0

SZ
GY
K
K

4

10

10

K

MAKFKT270ML

Tárgy
MathCAD
Minőségügy
Projekt menedzsment
Transzportfolyamatok és
szimulációjuk
Fémek hőkezelése*

3

10

5

K

MAKKEM243ML

Kémiai technológiák*

3

10

5

K

MAKKSZ226ML
MAKPOL241ML
Összesen

Kerámiatechnológiák*
Polimertechnológiák*

3
3
20

10
10
60

5
5
40

K
K

MAKKEM242ML

* megjelölt 4 tárgy közül 3 darab, a szakiránytól eltérő választása kötelező
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4. félév
NEPTUN kód

Tárgy
Diplomaterv

K
20
20

Összesen

E
0
0

GY
100
100

Tárgyjegyző

SZ
GY

Diplomatervek kódjai szakirány szerint
NEPTUN kód
MAKFKT313ML
MAKPOL247ML

Tárgy
Diplomaterv
Diplomaterv

K
20
20

E
0
0

GY
100
100

SZ
GY
GY

MAKKSZ232ML

Diplomaterv

20

0

100

GY

MAKKEM271ML

Diplomaterv

20

0

100

GY
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Szakirány neve
Fémek hőkezelése szakirány
Polimermérnöki szakirány
Kerámia és szilikátmérnöki
szakirány
Vegyipari-technológiai szakirány
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5.4.2 Anyagmérnök MSc levelező szakirányos tantárgyak

Fémek hőkezelése szakirány
Fv
1.

2.

NEPTUN kód
MAKFKT314ML
MAKFKT271ML
MAKETT250ML
MAKFKT273ML
GEVAU215ML

3.

MAKFKT275ML
MAKFKT276ML

4.

MAKFKT277ML

Tárgy
Felületmódosító eljárások
Fémtani mérések
Hőátadási folyamatok
számítása
Különleges hőkezelési
eljárások
Hőkezelő berendezések
automatizálása
Anyagminősítés
Hőkezelő folyamatok
szimulációja
Hőkezelés gyakorlat

Összesen

K
2
3

E GY
10 0
0 15

SZ
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Buza Gábor
Dr. Tranta Ferenc

3

5

10

GY

Dr. Palotás Á. Bence

2

10

0

K

Dr. Roósz András

2

10

0

K

Dr. Raffay Csaba

3

5

10

GY

Dr. Veres Zsolt

2

10

0

K

Dr. Barkóczy Péter

3

0

15

GY

Dr. Barkóczy Péter

20

50

50

SZ
GY
K
K

Tárgyjegyző
Kuzsella László
Dr. Czél György
Dr. Marossy Kálmán

Polimermérnöki szakirány

2.

NEPTUN kód
MAKPOL242ML
MAKPOL243ML
MAKPOL244ML

3.

MAKPOL245ML

4.

MAKPOL246ML

Fv
1.

Tárgy
Ragasztás
Elektrotechnikai polimerek
Polimertan II.
Műanyagfeldolgozó gépek
üzemtana

K
3
2
5

E GY
5 10
10 0
15 10

5

15

10

K

Dr. Czél György

Terméktervezés

5

10

15

GY

Dr. Czél György

20

55

45

Összesen

Kerámia és szilikátmérnöki szakirány

2.

NEPTUN kód
MFFAT211ML
MAKKSZ227ML
MAKKSZ228ML

Tárgy
Ásvány és kőzettan
Szilikátok alakadása
Szilikátipari gépek

K
2
3
5

E GY
10 0
10 5
15 10

SZ
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Szakáll Sándor
Dr. Gömze A. László
Erdélyi János

3.

MAKKSZ229ML

Kerámiatan II.

5

15

10

K

Dr. Gömze A. László

4.

MAKETT248ML
MAKKSZ230ML

Kemencetervezés
Kerámiák anyagvizsgálata

2
3

0
5

10
10

GY
GY

Dr. Palotás Á. Bence
Kocserha István

20

55

45

Fv
1.

Összesen
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Vegyipari technológiai szakirány
Fv
1.

NEPTUN kód
MAKKEM244ML
MAKKEM245ML
GEVGT224ML

2.
GEVGT225ML
MAKKEM246ML
3.

GEVGT226ML
MAKKEM247ML

4.

MAKKEM248ML

Tárgy
Kolloid kémia
Makromolekulák kémiája
Vegyipari műveletek II.
előadás
Vegyipari műveletek II.
gyakorlat
Reakciókinetika
Vegyipari rendszerek
modellezése
Reaktorok és kémiai
technológiák
Vegyipari rendszerek
optimalizálása

Összesen

70

K
3
2

E GY
10 5
0 10

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Lakatos János
Dr. Lovrity Zita

2

10

0

K

Dr. Szepesei L. Gábor

3

0

15

GY

Dr. Szepesei L. Gábor

2

10

0

K

Dr. Gál Tivadar

3

10

5

K

Dr. Bokrosi István

3

10

5

K

Dr. Ábrahám József

2

5

5

GY

Némethné
Dr. Sóvágó Judit

20

55

45
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5.4.3 Anyagmérnök MSc levelező kiegészítő szakirányos tantárgyak

Anyagvizsgálat kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKFKT278ML
GEMTT207ML
MAKFKT279ML
MAKKEM249ML

3.

4.

MAKFKT307ML
MAKFKT280ML
MAKFKT281ML

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Mechanikai anyagvizsgálat
Diffrakciós módszerek
Kémiai anyagvizsgáló
módszerek
Roncsolásmentes
anyagvizsgálat
Elektromikroszkópia
Anyagvizsgálat gyakorlat

Összesen

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Lukács János
Dr. Mertinger Valéria

10

K

Dr. Bánhidi Olivér

0

10

GY

Gyarmati István

2
3

0
0

10
15

GY
GY

Kovács Árpád
Dr. Mertinger Valéria

20

35
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K
3
2
5

E GY
10 5
10 0
10 15

3

5

2

Felülettechnikai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKMÖT275ML
MAKMÖT276ML
MAKMÖT277ML

3.

MAKFKT314ML
MAKMÖT278ML
MAKPOL248ML

4.

MAKMÖT279ML

Tárgy
Felülettechnológiák
Felületelőkészítés
Fémes és szervetlen bevonattechnológiák
Felületmódosító eljárások
Korróziós vizsgálatok
Szerves bevonatrendszerek
Vékonyrétegek és
alkalmazások

Összesen

SZ
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Török Tamás
Ferenczi Tibor

5

K

Dr. Török Tamás

10
0
10

0
10
5

K
GY
GY

Dr. Buza Gábor
Dr. Török Tamás
Dr. Marossy Kálmán

5

10

15

K

Dr. Török Tamás

20

55

45

K
3
2

E GY
15 0
0 10

3

10

2
2
3

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

3.

4.

NEPTUN kód
Tárgy
MAKKEM270ML Hulladékgazdálkodás alapjai
MFEET250ML Hulladékkezelési technológiák
MAKMÖT280ML Technológiák és hulladékok
Hulladékkezelési technológiák
MAKKEM250ML
II.
MAKKEM251ML Hulladékminősítő módszerek
Hulladékkezelési technológiák
MFEET252ML
III.
MAKKEM252ML Környezetvizsgálati módszerek
MAKKEM253ML
Kockázatbecslés
Összesen
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SZ
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Lengyel Attila
Dr. Bőhm József
Dr. Török Tamás

5

K

Dr. Lengyel Attila

10

5

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

10

0

K

Dr. Bokányi Ljudmilla

2
3

10
10

0
5

GY
GY

Dr. Emmer János
Dr. Lengyel Attila

20

80

20

K
2
3
2

E GY
10 0
10 5
10 0

3

10

3
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Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Fv

NEPTUN kód
MAKKEM254ML

1.
2.
3.

MAKKEM255ML
MAKKEM256ML
MAKETT272ML

MAKKEM258ML Környezetvédelem analitikája
MAKKEM259ML

4.

Tárgy
Környezetvédelem fizikai
kémiája
Hulladékgazdálkodás
Víztisztaság-védelem
Levegőtisztaság-védelem

MAKKEM260ML
GEGET017ML

Hatásvizsgálat és
környezetállapot értékelés
Talajvédelem
Zajvédelem

Összesen

K

E GY

SZ

Tárgyjegyző

2

10

0

K

Dr. Emmer János

3
2
3

15
10
15

0
0
0

K
K
K

Dr. Lengyel Attila
Dr. Bárány Sándor
Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes

5

10

15

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

5

5

K

Dr. Lengyel Attila

1
2

0
5

5
5

GY
GY

Dr. Bárány Sándor
Bihari Zoltán

20

70

30

Minőségirányítási kiegészítő szakirány

2.

NEPTUN kód
MAKMKT510ML
MAKMKT511ML
MAKMKT512ML

Tárgy
Minőségelmélet
Minőségelmélet gyakorlat
Megfelelőség szabályozás

K
3
2
5

E GY
15 0
0 10
15 10

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Kovács Károly
Dr. Koncz János

3.

MAKMKT513ML Minőségfejlesztő technikák

5

10

15

GY

Dr. Kovács Károly

4.

MAKMKT514ML

Vizsgálatok megfelelősége

5

10

15

GY

Dr. Koncz János

20

50

50

Fv
1.

Összesen

Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.
3.
4.

NEPTUN kód
MAKFKT282ML
MAKFKT283ML
MAKFKT284ML
MAKFKT285ML
MAKFKT286ML
MAKFKT287ML
MAKFKT288ML
MAKFKT289ML

Tárgy
Nanometrológia I.
Nanodiszperz rendszerek
Nano- anyagok egyensúlya
Nanometrológia II.
Nano- elektro- szintézis
Tömbi nanoanyagok
Nanoelektronika
Nanokompozitok

Összesen
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K
2
3
2
3
3
2
2
3

E GY
10 0
10 5
10 0
0 15
10 5
5
5
10 0
10 5

20

65

35

SZ
K
K
K
GY
K
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Baumli Péter
Dr. Kaptay György
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Sytchev Jaroslav
Dr. Krállics György
Dr. Hajtó János
Dr. Gácsi Zoltán
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5.4.4 Anyagmérnök MSc levelező szabadon választott tantárgyak

Szabadon választott
NEPTUN kód
MAKKEM262L
MAKFKT308L
MAKKEM267L
MAKKEM268L
MAKFKT274L
MAKKEM264L
MAKKEM265L
MAKKEM266L
MAKETT268L
MAKKEM263L
MAKKEM269L

Tárgy
Adatelemzés
Anyagminősítés
Egyensúlyok
termodinamikája
Elektrokémia
EU anyagnormák
Karbonstruktúrák
Korrozió
Kromatográfia
Mérnöki modellezés
Speciációs analízis
Szerves kémia
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K
2
2

E
10
10

GY
0
0

SZ
B
B

2

10

0

B

2
2
2
2
2
2
2
2

10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0

B
B
B
B
B
B
B
B

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Veres Zsolt
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Czél Györgyné
Dr. Lakatos János
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Emmer János
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Lakatos János
Dr. Lovrity Zita
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5.5. Kohómérnök képzés mesterszakon (MSc) nappali munkarendben
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2009/2010 tanévtől 4 féléves kohómérnök mesterképzést
indított el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjének megfelelően az kohómérnök MScben a hiányzó ismereteket az adott hallgatók egyeztetés után a BSc-s tárgyak közül pótolják.
A mesterképzésben az első félév elején a hallgatók szakirányt és kiegészítő szakirányt
választanak. Ez a választás meghatározza a tanulmányaik vezérfonalát. Azon hallgatók,
akiknek előtanulmányaik miatt szakirányos tárgyakat kell pótolniuk (szakirány alapozáson
kell részt venniük), kiegészítő szakirányt nem vesznek fel.
Választható szakirányok:
 Fémelőállítási és hulladékfeldolgozási szakirány, vezetője:
 Hőenergiagazdálkodási szakirány, vezetője:
 Képlékenyalakító, vezetője:
 Öntészeti, vezetője:

Dr. Kékesi Tamás
Dr. Palotás Árpád Bence
Dr. Zupkó István
Dr. Dúl Jenő

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:
 Felülettechnikai kiegészítő szakirány
 Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
 Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
 Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
 Minőségirányítási kiegészítő szakirány
 Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
 Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
 Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
 Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
Az MSc képzésben részt vevő hallgatók 4 hetes kötelező nyári gyakorlaton vesznek részt, a
normál féléves hallgatók a második félévben, a keresztféléves hallgatók a harmadik félévben.
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5.5.1. Kohómérnök MSc nappali 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.

1. félév
NEPTUN kód
GEMAN014M
MAKFKT268M
MAKFKT267M
MAKKEM237M

Tárgy
Differenciálegyenenletek
Fázisdiagrammok elmélete
Műszaki fizika
Műszaki kémia
Szabadon választott I.
Szabadon választott II.
Szabadon választott III.

Összesen

E
2
2
2
2
2
2
2
14

GY
2
1
1
2
0
0
0
6

SZ
K
K
K
K
B
B
B

Tárgyjegyző
Dr. Rontó Miklós
Dr. Kaptay György
Dr. Veres Zsolt
Dr. Lakatos János

E
2
2
2
2
2
2
12

GY
2
1
0
2
1
2
8

SZ
K
K
K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Roósz András
Dr. Koncz János
Dr. Jeney András
Dr. Czél György
Dr. Kerekes István

K
2
3
2

E
0
2
2

GY
2
1
0

SZ
GY
K
K

4

2

2

K

3
3
3
3
20

2
2
2
2
12

1
1
1
1
8

K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Kovács Károly
Kővágó Zoltán
Némethné
Dr. Sóvágó Judit
Dr. Mertinger Valéria
Dr. Zupkó István
Dr. Szűcs István
Dr. Dúl Jenő

K
4
3
3
4
2
2
2
20

2. félév
NEPTUN kód
MAKMÖT281M
MAKFKT290M
MAKMKT507M
GEMAK014M
MAKPOL240M
GEMET267M

Tárgy
Kémiai metallurgia
Kristályosodás*
Menedzsment rendszerek
Numerikus módszerek
Szellemi tulajdon védelme
Szilárdságtan

Összesen

K
4
3
2
4
3
4
20

3. félév
NEPTUN kód
MAKETT247M
MAKMKT509M
MAKMÖT274M

Tárgy
MathCAD
Minőségügy
Projekt menedzsment
Transzportfolyamatok és
MAKKEM242M
szimulációjuk
MAKFKT291M Fémes szerkezeti anyagok*
MAKFKT292M
Képlékenyalakítás*
MAKETT253M Levegőtisztaság- védelem*
MAKMÖT282M
Öntészet*
Összesen

* megjelölt 4 tárgy közül 3 darab, a szakiránytól eltérő választása kötelező
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4. félév
NEPTUN kód

Tárgy
Diplomaterv

K
20
20

Összesen

E
0
0

GY
20
20

SZ
GY

Tárgyjegyző

Diplomatervek kódjai szakirány szerint
NEPTUN kód
MAKETT271M
MAKFKT315M

Tárgy
Diplomaterv
Diplomaterv

K
20
20

E
0
0

GY
20
20

SZ
GY
GY

MAKMÖT309M

Diplomaterv

20

0

20

GY

MAKMÖT310M

Diplomaterv

20

0

20

GY

76

Szakirány neve
Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Képlékenyalakító szakirány
Fémelőállítási és
hulladékfeldolgozási szakirány
Öntészeti szakirány
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5.5.2. Kohómérnök MSc nappali szakirányos tantárgyak

Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Fv
1.

NEPTUN kód
MAKETT254M
GEVAU216M
MAKETT256M

2.
MAKETT257M
3.

MAKETT258M
MAKETT259M
MAKETT261M

4.

MAKETT262M

Tárgy
Energiagazdálkodás III.
Kemencék automatizálása
Hőátadási folyamatok
számítása
Nagy hőmérsékletű
berendezések
Energetikai környezetvédelem
Hőátadás modellezése
Kemencetervezés
Energetikai rendszerek
modellezése

Összesen

K
2
3

E GY
2
0
2
1

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Sevcsik Mónika
Dr. Raffay Csaba

3

1

2

GY

Dr. Palotás Árpád

2

0

2

GY

Dr. Szűcs István

2
3
2

2
1
0

0
2
2

K
GY
GY

Dr. Szűcs István
Dr. Palotás Árpád.
Dr. Palotás Árpád

3

1

2

GY

Dr. Szemmelveisz Tamásné

20

9

11

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Zupkó István
Dr. Zupkó István
Dr. Dernei László

Képlékenyalakító szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKFKT293M
MAKFKT294M
MAKFKT295M
MAKFKT296M
MAKFKT297M

3.

MAKFKT307M
MAKFKT298M

4.
GEMET225M
Összesen

Tárgy
Képlékenyalakítás elmélete
Alakítógépek tervezése
Hengerlés II.
Alumínium ötvözetek
képlékeny alakítása
Képlékenyalakítási
technológiák optimalizlása
Roncsolásmentes
anyagvizsgálat
Képlékenyalakítási folyamatok
szimulációja

K
2
3
3

E GY
2
0
1
2
2
1

2

2

0

K

Dr. Dernei László

3

2

1

K

Dr. Dernei László

2

2

0

K

Gyarmati István

2

0

2

GY

Dr. Dernei László

Végeselem módszer

3

1

2

GY

Dr. Nándori Frigyes

20

12

8

Fémelőállítási és hulladékfeldolgozási szakirány
Fv
1.
2.

3.

NEPTUN kód
MAKMÖT283M
MAKMÖT284M
MAKMÖT285M
MAKMÖT286M
MAKMÖT287M
MAKMÖT288M
MAKMÖT289M

4.

MAKMÖT290M

Tárgy
Pirometallurgia
Hidro- elektrometallurgia
Speciális vasmetallurgia
Acélmetallurgia I.
Különleges bevonatok
Vaskohászati hulladékok
feldolgozása
Fémtartalmú hulladékok
feldolgozása
Acélmetallurgia II.

Összesen

77

K
3
2
2
3
3

E GY
2
1
1
1
2
0
3
0
2
1

SZ
K
K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Farkas Ottó
Dr. Márkus Róbert
Dr. Török Tamás

2

1

1

K

Dr. Márkus Róbert

2

2

0

K

Dr. Török Tamás

3

2

1

K

Dr. Károly Gyula

20

15

5

Tanulmányi tájékoztató

Öntészeti szakirány
Fv
1.
2.
3.

NEPTUN kód
MAKMÖT291M
MAKMÖT292M
MAKMÖT293M
MAKMÖT294M
MAKMÖT295M
MAKMÖT296M
MAKMÖT297M

4.

MAKMÖT298M

Tárgy
Öntészet elmélete
Öntészeti vizsgálatok
Nagy szilárdságú öntvények
Öntvénytervezés
Fémöntészet
Öntészeti szimuláció
Élenjáró öntészeti
technológiák
Öntészeti technológiák
tervezése

Összesen

78

SZ
K
GY
K
GY
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Tóth Levente
Molnár Dániel
Dr. Dúl Jenő
Dr. Dúl Jenő
Dr. Fegyverneki György
Molnár Dániel

1

K

Dr. Bakó Károly

1

1

GY

Dr. Dúl Jenő

10

10

K
3
2
3
2
3
2

E GY
3
0
0
2
2
1
0
2
2
1
0
2

3

2

2
20

Tanulmányi tájékoztató

5.5.3. Kohómérnök MSc nappali kiegészítő szakirányos tantárgyak

Anyagvizsgálat kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKFKT278M
GEMTT207M
MAKFKT279M
MAKKEM249M

3.

4.

MAKFKT307M
MAKFKT280M
MAKFKT281M

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Mechanikai anyagvizsgálat
Diffrakciós módszerek
Kémiai anyagvizsgáló
módszerek
Roncsolásmentes
anyagvizsgálat
Elektromikroszkópia
Anyagvizsgálat gyakorlat

Összesen

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Lukács János
Dr. Mertinger Valéria

2

K

Dr. Bánhidi Olivér

0

2

GY

Gyarmati István

2
3

0
0

2
3

GY
GY

Kovács Árpád
Dr. Mertinger Valéria

20

7

13

K
3
2
5

E GY
2
1
2
0
2
3

3

1

2

Felülettechnikai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

3.
4.

NEPTUN kód
MAKMÖT275M
MAKMÖT276M

Tárgy
Felülettechnológiák
Felületelőkészítés
Fémes és szervetlen bevonatMAKMÖT277M
technológiák
MAKFKT314M
Felületmódosító eljárások
MAKMÖT278M
Korróziós vizsgálatok
MAKPOL248M
Szerves bevonatrendszerek
Vékonyrétegek és
MAKMÖT279M
alkalmazások
Összesen

SZ
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Török Tamás
Ferenczi Tibor

1

K

Dr. Török Tamás

2
0
2

0
2
1

K
GY
GY

Dr. Buza Gábor
Dr. Török Tamás
Dr. Marossy Kálmán

5

2

3

K

Dr. Török Tamás

20

11

9

K
3
2

E GY
3
0
0
2

3

2

2
2
3

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

3.

4.

NEPTUN kód
Tárgy
MAKKEM270M Hulladékgazdálkodás alapjai
MFEET250M Hulladékkezelési technológiák
MAKMÖT280M Technológiák és hulladékok
Hulladékkezelési technológiák
MAKKEM250M
II.
MAKKEM251M Hulladékminősítő módszerek
Hulladékkezelési technológiák
MFEET252M
III.
MAKKEM252M Környezetvizsgálati módszerek
MAKKEM253M
Kockázatbecslés
Összesen

79

SZ
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Lengyel Attila
Dr. Bőhm József
Dr. Török Tamás

1

K

Dr. Lengyel Attila

2

1

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

2

0

K

Dr. Bokányi Ljudmilla

2
3

2
2

0
1

GY
GY

Dr. Emmer János
Dr. Lengyel Attila

20

16

4

K
2
3
2

E GY
2
0
2
1
2
0

3

2

3
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Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Fv

NEPTUN kód
MAKKEM254M

1.
2.
3.

MAKKEM255M
MAKKEM256M
MAKETT272M

MAKKEM258M Környezetvédelem analitikája
MAKKEM259M

4.

Tárgy
Környezetvédelem fizikai
kémiája
Hulladékgazdálkodás
Víztisztaság-védelem
Levegőtisztaság-védelem

MAKKEM260M
GEGET017M

Hatásvizsgálat és
környezetállapot értékelés
Talajvédelem
Zajvédelem

Összesen

K

E GY

SZ

Tárgyjegyző

2

2

0

K

Dr. Emmer János

3
2
3

3
2
3

0
0
0

K
K
K

Dr. Lengyel Attila
Dr. Bárány Sándor
Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes

5

2

3

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

1

1

K

Dr. Lengyel Attila

1
2

0
1

1
1

GY
GY

Dr. Bárány Sándor
Bihari Zoltán

20

14

6

Minőségirányítási kiegészítő szakirány

2.

NEPTUN kód
MAKMKT510M
MAKMKT511M
MAKMKT512M

Tárgy
Minőségelmélet
Minőségelmélet gyakorlat
Megfelelőség szabályozás

K
3
2
5

E GY
3
0
0
2
3
2

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Kovács Károly
Dr. Koncz János

3.

MAKMKT513M

Minőségfejlesztő technikák

5

2

3

GY

Dr. Kovács Károly

4.

MAKMKT514M

Vizsgálatok megfelelősége

5

2

3

GY

Dr. Koncz János

20

10

10

Fv
1.

Összesen

Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.
3.
4.

NEPTUN kód
MAKFKT282M
MAKFKT283M
MAKFKT284M
MAKFKT285M
MAKFKT286M
MAKFKT287M
MAKFKT288M
MAKFKT289M

Tárgy
Nanometrológia I.
Nanodiszperz rendszerek
Nano- anyagok egyensúlya
Nanometrológia II.
Nano- elektro- szintézis
Tömbi nanoanyagok
Nanoelektronika
Nanokompozitok

Összesen

80

K
2
3
2
3
3
2
2
3

E GY
2
0
2
1
2
0
0
3
2
1
1
1
2
0
2
1

20

13

7

SZ
K
K
K
GY
K
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Baumli Péter
Dr. Kaptay György
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Sytchev Jaroslav
Dr. Krállics György
Dr. Hajtó János
Dr. Gácsi Zoltán
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5.5.4. Kohómérnök MSc nappali szabadon választott tantárgyak

Szabadon választott
NEPTUN kód
MAKKEM262N
MAKFKT308N
MAKKEM267N
MAKKEM268N
MAKFKT274N
MAKMÖT299N
MAKMÖT300N
MAKKEM264N
MAKKEM265N
MAKKEM266N
MAKETT268N
MAKKEM263N
MAKKEM269N

Tárgy
Adatelemzés
Anyagminősítés
Egyensúlyok
termodinamikája
Elektrokémia
EU anyagnormák
Ipari aktualitások
Járműipari öntvények
Karbonstruktúrák
Korrozió
Kromatográfia
Mérnöki modellezés
Speciációs analízis
Szerves kémia

81

K
2
2

E
2
2

GY
0
0

SZ
B
B

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Veres Zsolt

2

2

0

B

Némethné Dr. Sóvágó Judit

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

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Czél Györgyné
Dr. Károly Gyula
Dr. Dúl Jenő
Dr. Lakatos János
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Emmer János
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Lakatos János
Dr. Lovrity Zita
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5.6. Kohómérnök képzés mesterszakon (MSc) levelező munkarendben
5.6.1. Kohómérnök MSc levelező törzsanyag

1. félév
NEPTUN kód
GEMAN014ML
MAKFKT268ML
MAKFKT267ML
MAKKEM237ML

Tárgy
Differenciálegyenenletek
Fázisdiagrammok
elmélete
Műszaki fizika
Műszaki kémia
Szabadon választott I.
Szabadon választott II.
Szabadon választott III.

Összesen

K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

4

10

10

K

Dr. Rontó Miklós

3

10

5

K

Dr. Kaptay György

3
4
2
2
2
20

10
10
10
10
10
70

5
10
0
0
0
30

K
K
B
B
B

Dr. Veres Zsolt
Dr. Lakatos János

K
4
3

E
10
10

GY
10
5

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Roósz András

2

10

0

K

Dr. Koncz János

4

10

10

K

Dr. Jeney András

3

10

5

K

Dr. Czél György

4
20

10
60

10
40

K

Dr. Kerekes István

K
2
3
2

E
0
10
10

GY
10
5
0

SZ
GY
K
K

4

10

10

K

Tárgyjegyző
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Kovács Károly
Kővágó Zoltán
Némethné
Dr. Sóvágó Judit

3

10

5

K

Dr. Mertinger Valéria

3

10

5

K

Dr. Zupkó István

3

10

5

K

Dr. Szűcs István

3
20

10
60

5
40

K

Dr. Dúl Jenő

2. félév
NEPTUN kód
MAKMÖT281ML
MAKFKT290ML
MAKMKT507ML
GEMAK014ML
MAKPOL240ML
GEMET267ML
Összesen

Tárgy
Kémiai metallurgia
Kristályosodás*
Menedzsment
rendszerek
Numerikus módszerek
Szellemi tulajdon
védelme
Szilárdságtan

3. félév
NEPTUN kód
MAKETT247ML
MAKMKT509ML
MAKMÖT274ML
MAKKEM242ML
MAKFKT291ML
MAKFKT292ML
MAKETT253ML
MAKMÖT282ML
Összesen

Tárgy
MathCAD
Minőségügy
Projekt menedzsment
Transzportfolyamatok és
szimulációjuk
Fémes szerkezeti
anyagok*
Képlékenyalakítás*
Levegőtisztaságvédelem*
Öntészet*

* megjelölt 4 tárgy közül 3 darab, a szakiránytól eltérő választása kötelező

82

Tanulmányi tájékoztató

4. félév
NEPTUN kód

Tárgy
Diplomaterv

K
20
20

Összesen

E
0
0

GY
100
100

SZ
GY

Tárgyjegyző

Diplomatervek kódjai szakirány szerint
NEPTUN kód
MAKETT271ML
MAKFKT315ML

Tárgy
Diplomaterv
Diplomaterv

K
20
20

E
0
0

GY
100
100

SZ
GY
GY

MAKMÖT309ML

Diplomaterv

20

0

100

GY

MAKMÖT310ML

Diplomaterv

20

0

100

GY

83

Szakirány neve
Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Képlékenyalakító szakirány
Fémelőállítási és
hulladékfeldolgozási szakirány
Öntészeti szakirány

Tanulmányi tájékoztató

5.6.2. Kohómérnök MSc levelező szakirányos tantárgyak

Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Fv
1.

NEPTUN kód
MAKETT254ML
GEVAU216ML
MAKETT256ML

2.
MAKETT257ML
3.

MAKETT258ML
MAKETT259ML
MAKETT261ML

4.

MAKETT262ML

Tárgy
Energiagazdálkodás III.
Kemencék automatizálása
Hőátadási folyamatok
számítása
Nagy hőmérsékletű
berendezések
Energetikai környezetvédelem
Hőátadás modellezése
Kemencetervezés
Energetikai rendszerek
modellezése

Összesen

K
2
3

E GY
10 0
10 5

SZ
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Sevcsik Mónika
Dr. Raffay Csaba

3

5

10

GY

Dr. Palotás Árpád

2

0

10

GY

Dr. Szűcs István

2
3
2

10
5
0

0
10
10

K
GY
GY

Dr. Szűcs István
Dr. Palotás Árpád
Dr. Palotás Árpád

3

5

10

GY

Dr. Szemmelveisz Tamásné

20

45

55

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Zupkó István
Dr. Zupkó István
Dr. Dernei László

Képlékenyalakító szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKFKT293ML
MAKFKT294ML
MAKFKT295ML
MAKFKT296ML
MAKFKT297ML

3.

MAKFKT307ML
MAKFKT298ML

4.

GEMET225ML

Tárgy
Képlékenyalakítás elmélete
Alakítógépek tervezése
Hengerlés II.
Alumínium ötvözetek
képlékeny alakítása
Képlékenyalakítási
technológiák optimalizlása
Roncsolásmentes
anyagvizsgálat
Képlékenyalakítási folyamatok
szimulációja
Végeselem módszer

Összesen

K
2
3
3

E GY
10 0
5 10
10 5

2

10

0

K

Dr. Dernei László

3

10

5

K

Dr. Dernei László

2

10

0

K

Gyarmati István

2

0

10

GY

Dr. Dernei László

3

5

10

GY

Dr. Nándori Frigyes

20

60

40

Fémelőállítási és hulladékfeldolgozási szakirány
Fv
1.
2.

3.

NEPTUN kód
MAKMÖT283ML
MAKMÖT284ML
MAKMÖT285ML
MAKMÖT286ML
MAKMÖT287ML
MAKMÖT288ML
MAKMÖT289ML

4.

MAKMÖT290ML

Tárgy
Pirometallurgia
Hidro- elektrometallurgia
Speciális vasmetallurgia
Acélmetallurgia I.
Különleges bevonatok
Vaskohászati hulladékok
feldolgozása
Fémtartalmú hulladékok
feldolgozása
Acélmetallurgia II.

Összesen

84

K
3
2
2
3
3

E GY
10 5
5
5
10 0
15 0
10 5

SZ
K
K
K
K
K

Tárgyjegyző
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Kékesi Tamás
Dr. Farkas Ottó
Dr. Márkus Róbert
Dr. Török Tamás

2

5

5

K

Dr. Márkus Róbert

2

10

0

K

Dr. Török Tamás

3

10

5

K

Dr. Károly Gyula

20

75

25
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Öntészeti szakirány
Fv
1.
2.
3.

4.

NEPTUN kód
Tárgy
MAKMÖT291ML
Öntészet elmélete
MAKMÖT292ML
Öntészeti vizsgálatok
MAKMÖT293ML Nagy szilárdságú öntvények
MAKMÖT294ML
Öntvénytervezés
MAKMÖT295ML
Fémöntészet
MAKMÖT296ML
Öntészeti szimuláció
Élenjáró öntészeti
MAKMÖT297ML
technológiák
Öntészeti technológiák
MAKMÖT298ML
tervezése
Összesen

85

SZ
K
GY
K
GY
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Tóth Levente
Molnár Dániel
Dr. Dúl Jenő
Dr. Dúl Jenő
Dr. Fegyverneki György
Molnár Dániel

5

K

Dr. Bakó Károly

5

5

GY

Dr. Dúl Jenő

50

50

K
3
2
3
2
3
2

E GY
15 0
0 10
10 5
0 10
10 5
0 10

3

10

2
20
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5.6.3. Kohómérnök MSc kiegészítő szakirányos tantárgyak

Anyagvizsgálat kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKFKT278ML
GEMTT207ML
MAKFKT279ML
MAKKEM249ML

3.

4.

MAKFKT307ML
MAKFKT280ML
MAKFKT281ML

Tárgy
Számítógépes képelemzés
Mechanikai anyagvizsgálat
Diffrakciós módszerek
Kémiai anyagvizsgáló
módszerek
Roncsolásmentes
anyagvizsgálat
Elektromikroszkópia
Anyagvizsgálat gyakorlat

Összesen

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Lukács János
Dr. Mertinger Valéria

10

K

Dr. Bánhidi Olivér

0

10

GY

Gyarmati István

2
3

0
0

10
15

GY
GY

Kovács Árpád
Dr. Mertinger Valéria

20

35

65

K
3
2
5

E GY
10 5
10 0
10 15

3

5

2

Felülettechnikai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

NEPTUN kód
MAKMÖT275ML
MAKMÖT276ML
MAKMÖT277ML

3.

MAKFKT314ML
MAKMÖT278ML
MAKPOL248ML

4.

MAKMÖT279ML

Tárgy
Felülettechnológiák
Felületelőkészítés
Fémes és szervetlen bevonattechnológiák
Felületmódosító eljárások
Korróziós vizsgálatok
Szerves bevonatrendszerek
Vékonyrétegek és
alkalmazások

Összesen

SZ
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Török Tamás
Ferenczi Tibor

5

K

Dr. Török Tamás

10
0
10

0
10
5

K
GY
GY

Dr. Buza Gábor
Dr. Török Tamás
Dr. Marossy Kálmán

5

10

15

K

Dr. Török Tamás

20

55

45

K
3
2

E GY
15 0
0 10

3

10

2
2
3

Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.

3.

4.

NEPTUN kód
Tárgy
MAKKEM270ML Hulladékgazdálkodás alapjai
MFEET250ML Hulladékkezelési technológiák
MAKMÖT280ML Technológiák és hulladékok
Hulladékkezelési technológiák
MAKKEM250ML
II.
MAKKEM251ML Hulladékminősítő módszerek
Hulladékkezelési technológiák
MFEET252ML
III.
MAKKEM252ML Környezetvizsgálati módszerek
MAKKEM253ML
Kockázatbecslés
Összesen
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SZ
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Lengyel Attila
Dr. Bőhm József
Dr. Török Tamás

5

K

Dr. Lengyel Attila

10

5

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

10

0

K

Dr. Bokányi Ljudmilla

2
3

10
10

0
5

GY
GY

Dr. Emmer János
Dr. Lengyel Attila

20

80

20

K
2
3
2

E GY
10 0
10 5
10 0

3

10

3

Tanulmányi tájékoztató

Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Fv

NEPTUN kód
MAKKEM254ML

1.
2.
3.

MAKKEM255ML
MAKKEM256ML
MAKETT272ML

MAKKEM258ML Környezetvédelem analitikája
MAKKEM259ML

4.

Tárgy
Környezetvédelem fizikai
kémiája
Hulladékgazdálkodás
Víztisztaság-védelem
Levegőtisztaság-védelem

MAKKEM260ML
GEGET017ML

Hatásvizsgálat és
környezetállapot értékelés
Talajvédelem
Zajvédelem

Összesen

K

E GY

SZ

Tárgyjegyző

2

10

0

K

Dr. Emmer János

3
2
3

15
10
15

0
0
0

K
K
K

Dr. Lengyel Attila
Dr. Bárány Sándor
Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes

5

10

15

GY

Dr. Bánhidi Olivér

2

5

5

K

Dr. Lengyel Attila

1
2

0
5

5
5

GY
GY

Dr. Bárány Sándor
Bihari Zoltán

20

70

30

Minőségirányítási kiegészítő szakirány

2.

NEPTUN kód
MAKMKT510ML
MAKMKT511ML
MAKMKT512ML

Tárgy
Minőségelmélet
Minőségelmélet gyakorlat
Megfelelőség szabályozás

K
3
2
5

E GY
15 0
0 10
15 10

SZ
K
GY
K

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Kovács Károly
Dr. Koncz János

3.

MAKMKT513ML Minőségfejlesztő technikák

5

10

15

GY

Dr. Kovács Károly

4.

MAKMKT514ML

Vizsgálatok megfelelősége

5

10

15

GY

Dr. Koncz János

20

50

50

Fv
1.

Összesen

Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
Fv
1.
2.
3.
4.

NEPTUN kód
MAKFKT282ML
MAKFKT283ML
MAKFKT284ML
MAKFKT285ML
MAKFKT286ML
MAKFKT287ML
MAKFKT288ML
MAKFKT289ML

Tárgy
Nanometrológia I.
Nanodiszperz rendszerek
Nano- anyagok egyensúlya
Nanometrológia II.
Nano- elektro- szintézis
Tömbi nanoanyagok
Nanoelektronika
Nanokompozitok

Összesen
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K
2
3
2
3
3
2
2
3

E GY
10 0
10 5
10 0
0 15
10 5
5
5
10 0
10 5

20

65

35

SZ
K
K
K
GY
K
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Baumli Péter
Dr. Kaptay György
Dr. Weiszburg Tamás
Dr. Sytchev Jaroslav
Dr. Krállics György
Dr. Hajtó János
Dr. Gácsi Zoltán
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5.6.4. Kohómérnök MSc levelező szabadon választott tantárgyak

Szabadon választott
NEPTUN kód
MAKKEM262L
MAKFKT308L
MAKKEM267L
MAKKEM268L
MAKFKT274L
MAKMÖT299L
MAKMÖT300L
MAKKEM264L
MAKKEM265L
MAKKEM266L
MAKETT268L
MAKKEM263L
MAKKEM269L

Tárgy
Adatelemzés
Anyagminősítés
Egyensúlyok
termodinamikája
Elektrokémia
EU anyagnormák
Ipari aktualitások
Járműipari öntvények
Karbonstruktúrák
Korrozió
Kromatográfia
Mérnöki modellezés
Speciációs analízis
Szerves kémia
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K
2
2

E
10
10

GY
0
0

SZ
B
B

Tárgyjegyző
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Roósz Andrásné

2

10

0

B

Némethné Dr. Sóvágó Judit

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Czél Györgyné
Dr. Károly Gyula
Dr. Dúl Jenő
Dr. Lakatos János
Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Emmer János
Dr. Palotás Á. Bence
Dr. Lakatos János
Dr. Lovrity Zita
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5.7. Energetikai mérnökasszisztens képzés felsőfokú szakképzés (FSz)
keretében nappali munkarendben
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2008/2009 tanévtől 4 féléves energetikai
mérnökasszisztens képzést indít. A képzéshez kapcsolódó tárgyakat azok követelményével és
kreditértékével táblázatos formában ismertetjük. A tárgyjegyző oszlopban a tantárgy
felelősének neve olvasható.

5.7.1 Energetikai mérnökasszisztens szak tanterv
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
GEMAN011B
GEFIT058F
MAKKEM002F

Tárgy
Matematika
Fizika
Laboratóriumi ismeretek

K
6
2
4

E
3
2
0

GY
3
0
4

SZ
K
K
GY

Tárgyjegyző
Dr. Kálovics Ferenc
Dr. Dobróka Mihályné
Hutkainé Göndör Zsuzsanna

MAKDH203F
GEAGT104F
MAKKSZ233F
MAKKEM001F
GTGVG010
MAKETT255F

Informatika

2

0

2

GY

Dr. Gyulai László

Műszaki ábrázolás
Műszaki alapismeretek
Általános kémia
Gazdálkodási ismeretek
Energiahordozók
Szabadon választott

2
3
3
2
4
2
30

1
2
2
2
2
0
14

1
1
1
0
2
2
16

GY
K
K
K
GY
B

Dr. Nándoriné Dr. Tóth Mária
Erdélyi János
Dr. Lovrity Zita
Kádárné Horváth Ágnes
Dr. Szemmelveisz Tamásné

GY
2
2
1
2
2
2
2
2
2
17

SZ
GY
GY
K
K
K
GY
K
K
K

Tárgyjegyző
Erdélyi János
Dr. Czél György
Szemán László
Hutkainé Göndör Zsuzsanna
Dr. Mertinger Valéria
Csiszárik Miklós
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Dr. Palotás Árpád Bence
Dr. Radács László

Összesen

2. félév
NEPTUN kód
Tárgy
MAKKSZ209F
CAD alapismeretek
MAKPOL220F
Anyagtechnológiák
MAKMKT801E
Méréstechnika
MAKKEM206F
Fizikai kémia
MAKFKT103F
Anyagvizsgálat
GTGVA014
Vállalkozási ismeretek
MAKETT256F
Megújuló energiák
MAKETT801E
Tüzeléstan
GEVEE051B
Elektrotechnika-elektronika
Összesen

K
2
3
3
4
4
2
4
4
4
30
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E
0
1
2
2
2
0
2
2
2
13
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3. félév
NEPTUN kód

Tárgy
Alapfokú angol nyelvi
MIAN01MAKFF
ismeret
MAKKEM232F
Környezetvédelem
MAKETT257F
Hőátadás
MAKETT247F
Tűzálló anyagok
GEAHT200F
Épületenergetika
MAKETT258F
Égők üzemeltetése
MAKETT259F Láng és füstgáz vizsgálatok
MAKETT253F
Kemencék üzemeltetése
MAKETT215F
Levegőtisztaság-védelem
Szabadon választott
Összesen

K

E

GY

SZ

Tárgyjegyző

2

0

2

GY

Réti Almée

2
3
3
4
3
4
3
4
2
30

2
1
1
2
2
2
1
2
0
13

0
2
2
2
1
2
2
2
2
17

K
GY
GY
K
K
GY
GY
K
B

Dr. Bánhidi Olivér
Dr. Palotás Árpád Bence
Dr. Póliska Csaba
Dr. Schifter Ferenc
Dr. Palotás Árpád Bence
Dr. Palotás Árpád
Dr. Palotás Árpád
Dr.Woperáné Dr. Serédi Ágnes

GY
0
2
2
1
2
12
2
21

SZ
K
GY
K
K
GY
GY
B

Tárgyjegyző
Dr. Kovács Károly
Dr. Rónaföldi Arnold
Dr. Szűcs István
Dr. Raffay Csba
Ferenczi Tibor

4. félév
NEPTUN kód
MAKMKT221F
GEVEE242F
MAKETT211F
GEVAU261F
MAKMÖT276F
MAKETT260F
Összesen

Tárgy
Minőségbiztosítás
Elektromos kemencék
Kazánok
Automatika
Biztonságtechnika
Szakdolgozat
Szabadon választott

K
3
3
4
3
3
12
2
30

90

E
3
1
2
2
1
0
0
9
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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
HUNGALU-NME Kohómérnöki Kar Alapítvány
Alapító: Magyar Alumíniumipari Tröszt
Alapítás éve: 1989
Székhelye: Budapest
Alapítói vagyon: 10.000.000,- Ft
Az Alapítvány célja: A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés színvonalának
emelése, az alumíniumipari szakemberellátáshoz szükséges szakembergárda
kinevelése, az oktatási körülmények lényeges javítása.
Kuratórium:
Elnöke: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
Tagjai: Dr. Czél György egyetemi docens,
Dr. Dúl Jenő egyetemi docens
Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi docens,
Dr. Roósz András egyetemi tanár.
A HUNGALU-NME Kohómérnöki Kar Alapítvány pályázati felhívása
Az Alapítvány célja: A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés színvonalának
emelése, az alumíniumipari szakemberellátáshoz szükséges szakembergárda
kinevelése, az oktatási körülmények lényeges javítása.
Pályázhatnak:
a) 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.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

személyi adatokat,
a Tanulmányi Osztály igazolását a legutóbbi két félév tanulmányi
átlageredményéről,
TDK vagy egyéb szakmai eredményeket,
a diplomaterv maximálisan egy oldal terjedelmű kivonatát,
a nyelvismeret fokát,
részképzés vagy külföldi tanulmányút esetén a résztvevő hallgatók adatait, a
tanulmányút, részképzés helyét, időtartamát és a kiutazás időpontját, a fogadó
intézmény adatait, fogadókészségét igazoló iratokat, a szervező, illetve a
kíséretet adó tanszék vezetőjének írásos véleményét, a kiutazás költségeit, az
igényelt támogatás összegét.

b) Oktatók, kutatók:
- korszerű alumíniumipari technológiák, ismeretek témakörében tananyagok
elkészítésének finanszírozására,
- fiatal oktatók, kutatók számára olyan lehetőségek biztosítására, melyek lehetővé
teszik nagyhírű egyetemeken és intézményekben továbbképzésen, illetve
speciális képzésben való részvételt, alumíniumipari témájú kutatásaik
befejezését, nyelvismeretük elmélyítését.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó adatait,
a pályázó tudományos tevékenységét, eredményeit,
a tervezett tananyag tematikáját,
a kiutazás helyét, időtartamát, időpontját,
a fogadó intézmény adatait, valamint a fogadókészséget tanúsító iratot,
a továbbképzés célját, jellegét,
a költségeket és az igényelt támogatás mértékét.

c) A Kar, a Kar intézetei, tanszékei és egyéb szervezeti egységei:
az
alumíniumiparral
kapcsolatos
kutatások
technikai
feltételeinek
megteremtésére, illetve fejlesztésének támogatására, illetve
- akik (amelyek) az alumíniumipar fejlődése érdekében bármely vonatkozásban
kiemelkedő eredményeket értek el, vagy érdemeket szereztek.
- A pályázatnak tartalmaznia kell:
- tudományos tevékenységet, eredményeket,
- a támogatás célját, a fejlesztéshez szükséges eszközök megnevezését, felmerülő
költségeket, az igényelt támogatás összegét.
A pályázat beadási határideje: folyamatos
A pályázat beadási helye: Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala
-
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DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány
Alapító: Dunaferr Rt.
Alapítás éve: 1995
Székhelye: Dunaújváros
Alapítói vagyon: 10 000 000 10 000 000 ,- Ft
Kuratórium:
Elnöke: Lukács Péter vezérigazgató-helyettes
Tagjai: a DUNAFERR Rt. két képviselője,
Dr. Károly Gyula egyetemi tanár,
Dr. Szűcs István egyetemi docens,
Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár,
Dr. Roósz András egyetemi tanár.
A pályázat beadási határideje: folyamatos
A DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány pályázati
felhívása
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.
A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében szükséges, illetve lehetőség
szerint gazdálkodási, vállalkozási tevékenység folytatása.
Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja:
-

-

Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. A Kuratórium az Alapítvány
készpénzvagyonát csak a készpénztőke járulékai mértékéig használhatja fel.
A Kuratórium éves költségvetés alapján dolgozik, melyben az év kezdete a
tanulmányi év kezdő napja, vége a következő tanulmányi év kezdő napját
megelőző utolsó nap.
Az adott éven belül a Kuratórium a pénzvagyont 50%-ban az első szemeszterben,
50%-ban a második szemeszterben használhatja fel.
Az egyes szemeszterekben felhasználható pénzvagyon nagyságát
Kuratóriumnak legkésőbb a tanulmányi év első napjáig kell meghatároznia.
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-

-

-

A Kuratórium pályázatot nem ír ki, hanem a benyújtott pályázati kérelmek,
kezdeményezések alapján dönt a pénzvagyon odaítéléséről.
Pályázatot nyújthat be minden egyetemi hallgató, oktató és kutató, valamint egyéb
jogi személy, természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságok.
A pályázóknak pályázatukat az első szemeszterre az előző év utolsó
szemeszterében, de legkésőbb június 1-ig, míg a második szemeszterre az első
szemeszterben, de legkésőbb december 1-ig kell és lehet benyújtaniuk.
A pályázatok rangsorát, a rájuk költhető pénzvagyon nagyságát, a támogatásban
részesítést vagy az ebből való kizárást a Kuratórium dönti el.

A Kuratórium a június 1-ig benyújtott pályázatokról ugyanazon hónap, tehát
június 15. napjáig, a december 1-ig benyújtott pályázatokról ugyanazon hónap,
tehát december 15. napjáig dönt.
A pályázatokat és támogatási igényeket a fentebb írt határidőig a Műszaki
Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatalába lehet benyújtani
-

Georgius Agricola Alapítvány a Magyar Kohómérnök-képzésért
Alapító: Zambóné Benkő Mária
Alapítás éve: 1994
Székhelye: Miskolc
Vagyona: 400 000,- Ft
Kuratórium:
Elnöke: Dr. Kaptay György egyetemi tanár,
Tagjai: Dr. Tóth Levente egyetemi docens,
a mindenkori Valétaelnök,
a HÖK kari vezetője,
a HÖK által delegált MAK nappali tagozatos hallgató.
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.
A pályázat beadási határideje: folyamatos
A pályázatokat a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatalába lehet benyújtani
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Kerpely Antal Alapítvány
Alapító: InnoFerCo Kft.
Alapítás éve: 1996
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 100.000,- Ft
Kuratórium:
Elnöke: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
Tagjai: Dr. Roósz András egyetemi tanár,
Dr. Dúl Jenő egyetemi docens,
Dr. Czél György egyetemi docens,
Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi docens.
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.
A magyar színesfémkohászat művelése iránti érdeklődés felkeltése, azon
egyetemi hallgatók munkájának, felkészültségének segítése, akik hivatást éreznek
magukban a színesfémkohászat és a féltermékgyártás technológiájának
továbbfejlesztésére és olyan kutatások támogatása, melyeket hallgatók, vagy
oktatók végeznek a színesfémkohászat tudományában való mélyebb jártasság
szerzése céljából.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait,
- a pályázat rövid leírását,
- a kért támogatás összegét.
A Kuratórium nem támogat a benyújtás idejében már lezajlott tevékenységet.
A pályázatok beadási határideje: minden év február 28., május 31., szeptember 30.,
november 30.
A pályázatok benyújtásának helye: a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala
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7. Tanulást, oktatást segítő programok
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-tõl:
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.

-

-

-

ERASMUS PROGRAM
(AZ EURÓPAI UNIÓ FELSŐOKTATÁST TÁMOGATÓ PROGRAMJA)
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.
Az Erasmus a következő tevékenységtípusok megvalósítását támogatja:
- Egyéni mobilitás
 hallgatói ösztöndíjak tanulási vagy képzési céllal egy másik EU-tagállam
felsőoktatási intézményében, illetve szakmai gyakorlatok vállalatoknál,
képzőközpontokban, kutatóintézetekben vagy más szervezeteknél;
 oktatói mobilitás egy másik EU-tagállam felsőoktatási intézményében oktatás
céljából vagy képzési céllal;
 felsőoktatási
intézmények
egyéb
munkatársainak
munkatársainak mobilitása tanítási, képzési céllal;

és

vállalatok

 többoldalú intenzív programok szervezése.
-

Többoldalú projektek, amelyek az innováció és a jó gyakorlatok átvétele
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érdekében hozzájárulnak a felsőoktatás fejlesztéséhez.
-

Tematikus szakmai hálózatok.

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.
A Leonardo program által támogatható tevékenységek a következők:
- -Mobilitás:
A külföldi szakmai gyakorlatok, illetve a tanárok és oktatók frissdiplomások,
humánerőforrás-fejlesztési
szakemberek
külföldi
továbbképzését
szolgáló
csereprogramok támogatása
- Kísérleti projektek:
Fejlesztő típusú, a szakképzési innovációt támogató projektek. A másutt bevált
modellek adaptálását elősegítő ún. innovációtranszfer pályázattípusok
-

Tematikus hálózatok
Partnerségek

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.
A Grundtvig programban a következő tevékenységtípusokat támogatják majd:
-

Egyéni mobilitás (pl. tanulmányutak, látogatások, tanárasszisztensi ösztöndíjak, a
felnőttoktatásban részt vevők csereutazása, ide értve az oktatókat is)
Partnerségek
Többoldalú projektek (az innováció és a jó gyakorlatok átvételével hozzájárulnak
a felnőttoktatási rendszerek fejlesztéséhez).
Tematikus hálózatok.

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.
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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 körû terjesztése és
hasznosítása, referenciaanyagok létrehozása.

AZ EGÉSZ ÉLETEN
PROGRAMJAI:

ÁT

TARTÓ

TANULÁS

JEAN

MONNET

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.
A tevékenységek a következő formákban valósulhatnak meg:
-

-

Egyoldalú és nemzeti projektek (Jean Monnet tanszékek, kiválósági központok és
tanítási modulok);
Az európai integrációra szakosodott professzorok és más, a felsőoktatásban
dolgozó oktatók, valamint kutatók szövetségeinek vagy fiatal kutatóknak a
támogatása;
A Közösséghez kapcsolódó tájékoztatási és kutatási tevékenységek az európai
integráció folyamatáról szóló vita, reflexió és ismeretek ösztönzése céljából.
Többoldalú projektek és hálózatok, amelyek magukban foglalhatják többoldalú
kutatócsoportok létrehozásának támogatását az európai integráció területén.
Működési támogatás az európai érdekeket szolgáló intézményeknek

.
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8. Hallgatói szervezetek
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: Varga Gábor
E-mail: makhok@uni-miskolc.hu
Tel.: 06/70/866-46-19
Feladata:
Képviselni a kohász hallgatók érdekeit karon belül és kívül egyaránt
A különböző kari hallgatói rendezvények előkészítése
Eddig elért eredmények
 2010. augusztus 22-26. Gólyatábor – Kohász Balekhét megszervezése
 2010. július 1-től a ME-HÖK kulturális alelnöke
 2010. május Miskolci Egyetemi Napok szervezése
 2010. május „Kemence Bence” felavatása a kohász kollégium mellett
 2010. tavaszán aktív részvétel és segítségnyújtás a borsodi árvízi munkálatoknál
 2009. november 27. és 2010. január 30. részvétel az Egyetemi Nyílt Nap kari
rendezvényeinek lebonyolításában
 2009. autusztus 24-29-ig KOHÁSZ bALEKHÉT megszervezése
 2009. augusztusában KOHÁSZ KLUB felújítása
 2009 kollOKA XII. pályázat elnyerése
 2009 májusában parkosítás
 2009. június 12. III. KOHÁSZ TANÁR-DIÁK SPORTNAP
 2008. május 23. II. KOHÁSZ TANÁR-DIÁK SPORTNAP
 2007 ősze BÁNYÁSZ-KOHÁSZ bALEKBÁL
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 2007 május PARKOSÍTÁS
 2007 május KOHÁSZ TANÁR-DIÁK SPORTNAP
Jövőbeli elképzelések






A beiskolázás még erőteljesebbé tétele
Egyetemi Kalibrációs Nyíltnap
Tanár –Diák Sportnap minden évben
Hallgatói rendezvények a klubban 2 hetente
Felzárkóztató foglalkozások a Klubban délutánonként







További pályázatok elnyerése
Vezeték nélküli internetkapcsolat létrehozása a kollégiumban
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,
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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
3. A MISKOLCI EGYETEM DIÁKSPORTKÖRE
Tevékenysége: A Diáksportkör célja, hogy egész évben kellemes elfoglaltságot, felhőtlen
szórakozást nyújtani az egyetem hallgatói és dolgozói számára. Vidám versenyzési
lehetőséget teremteni az egyes karok, csapatok és egyének között. Új, eddig még nem
ismert sportágakat bemutatni és népszerűsíteni, valamint támogatni az egyetemi amatőr
sportot.
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.
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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 hallgatók 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 Magyar Tudományos Akadémián 2009. november 10-én került sor a Pro Scientia
díjak és a mestertanári aranyérmek átadására. Karunk 2 hallgatója Juhász Borbála és Tóth Pál
Pro Scientia aranyéremben, Dr. Szemmelveisz Tamásné mestertanár aranyéremben részesült.
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 2009-ben a TDK konferenciát november 29.-én tartotta meg.
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A bejelentett dolgozatok száma:

33 db

A karunkra beadott dolgozatok száma:
A konferencián elhangzott előadások száma:

33 db
33 db

A dolgozatok helyezések szerinti megoszlása:
I. díjas
8 dolgozat
II. díjas
13 dolgozat
III. díjas
7 dolgozat
Különdíjas
3 dolgozat

ami 93 % és afölötti eredményt,
87-92 % közötti eredményt,
80-86% közötti eredményt,
78-79 % közötti eredményt, jelent.

Előadói díjban szekciónként 1, összesen 6 hallgató részesült.
I. DÍJASOK
Szerzők

Konzulensek

Bernáth Barbara, BSc. II. évfolyam

Dr. Barkóczy Péter, egyetemi adjunktus
Dr.Mertinger Valéria, egyetemi docens

Cseh Dávid, BSc. III. évfolyam

Dr. Nagy Erzsébet, tud. munkatárs

Egész Ádám, MSc. I. évfolyam

Dr. Gömze A. László, egyetemi docens

Kulcsár Tibor, BSc. III. évfolyam

Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár
Dr. Gömze A. László, egyetemi docens

Márkusné Szedlák Krisztina, MSc. I. évfolyam

Erdélyi János, egyetemi tanársegéd
Mende Tamás, tud. segédmunkatárs

Tokár Mónika, MSc. I. évfolyam

Dr. Dúl Jenő, egyetemi docens
Dr. Szemmelveisz Tamásné , egy.docens

Tóth Pál MAK, MSc. I. évfolyam

Muránszky Gábor, egyetemi tanársegéd
Dr. Mádai Viktor, egyetemi docens
Dr. Török Tamás, egyetemi tanár

Tóth Pál MAK, MSc. I. évfolyam

Dr. Baumli Péter, egyetemi
tanársegéd

II. DÍJASOK
Szerzők

Konzulensek

Dobó Zsolt, MSc. I. évfolyam

Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi docens
Dr. Szemmelveisz Tamásné , egy.docens

Koós Tamás, BSc. IV. évfolyam

Vécs György, stratégiai igazgató (AES
Hungary)
Dr. Barkóczy Péter, egyetemi adjunktus

Ivanics Emese, BSc. II.évfolyam

Havas Zsuzsanna, csoport vezető mérnök
Kardinál Krisztián, BSc. IV.évfolyam

(TVK Nyrt)
Dr. Szabó Tamás, egyetemi adjunktus
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Budai István, tudományos munkatárs
Mekler Csaba, ügyintéző

Madarász Dániel, MSc. II. évfolyam

(Bay Zoltán Nanotechnológiai )
Dr. Kaptay György, egyetemi tanár

Márton Gábor, BSc. III. évfolyam

Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi docens

Molnár Alíz, BSc. IV.évfolyam

Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár

Nagy Gábor, MSc. I. évfolyam

Dr. Emmer János, egyetemi docens
Bálint Tamás, környezetvédelmi vezető,

Nagy Gábor, MSc. I. évfolyam

(Holcim Hungária Zrt.)
Dr. Bánhidi Olivér, egyetemi docens
Mekler Csaba, ügyintéző
Budai István, tudományos munkatárs

Szabó József, MSc. II. évfolyam

(Bay Zoltán Nanotechnológiai )
Dr. Kaptay György, egyetemi tanár
Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi docens

Szatmáry László, BSc. III. évfolyam

Dr. Szemmelveisz Tamásné , egy. docens
Kuzsella László, egyetemi tanársegéd

Varga István, BS. III. évfolyam

Dr. Mertinger Valéria, egyetemi docens

III: DÍJASOK
Szerzők

Konzulensek

Dobó Zsolt, MSc. I. évfolyam

Dr. Gyulai László, egyetemi tanársegéd

Dezső András, BSc. III. évfolyam

Dr.Póliska Csaba, egyetemi adjunktus

Köteles Tünde, MF V. évfolyam

Dr. Szemmelveisz Tamásné , egy. docens
Dr. Emmer János, egyetemi docens

Kugler Balázs, BSc. IV. évfolyam

Vígh Ervin, vezető (TVK Nyrt.)
Dr. Kaptay György, egyetemi tanár,

Lakatos Gergely, IV. évfolyam

Dr. Baumli Péter, egyetemi adjunktus

Lékó Csaba, MF V. évfolyam

Woperáné Dr. Serédi Ágnes, egy. docens
Dr. Czél Györgyné, tud. munkatárs

Papp Judit, MSc. I. évfolyam

Dr. Mizser-Tomolya Kinga, tud. munkatárs

Tóth Márta, BSc. III. évfolyam

Dr. Veres Zsolt, egyetemi tanársegéd

KÜLÖNDÍJASOK
Szerzők

Konzulensek
Dr. Póliska Csaba, egyetemi adjunktus

Bak László,

BSc. IV. évfolyam

Bagdi István, műszaki igazgató (Guardian
Orosháza kft.)

Kuknyó Tímea, BSc. II. évfolyam

Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár
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Radányi László Ádám, BSc. IV. évfolyam

Dr. Szűcs István, egyetemi tanár
Dr. Szemmelveisz Tamásné , egy. docens

ELŐADÓI DÍJASOK
Előadó

Szekció

Papp Judit, MSc. I. évfolyam

ANYAGTECHNOLÓGIA I. SZEKCIÓ

Márkusné Szedlák Krisztina, MSc. I. évfolyam

ANYAGTECHNOLÓGIA II. SZEKCIÓ

Bernáth Barbara, BSc. II. évfolyam

ANYAGTUDOMÁNY I. SZEKCIÓ

Kugler Balázs, BSc. IV. évfolyam

ANYAGTUDOMÁNY II. SZEKCIÓ
ENERGETIKA ÉS

Tóth Pál MAK, MSc. I. évfolyam

KÖRNYEZETVÉDELEM I. SZEKCIÓ
ENERGETIKA ÉS

Márton Gábor, BSc. III. évfolyam

KÖRNYEZETVÉDELEM II. SZEKCIÓ

A 2005-2009. időszakban a TDK dolgozatot készítő hallgatók munkáját segítő oktatók
tevékenységének áttekintése után a Kari TDT javaslatára két kiemelkedő munkát végzett
oktató részesült jutalomban:
1. Dr. Marossy Kálmán egyetemi tanár, aki aki, 6 dolgozatot konzultált, és 10
dolgozat bírálatát készítette el. Ezen felül tagja volt 2009-ben az
ANYAGTUDOMÁNY II. SZEKCIÓ zsűrijének
2. Dr. Póliska Csaba, egyetemi adjunktust, Kari TDT titkárt aki, 3 dolgozatot
konzultált, és 9 dolgozat bírálatát készítette el. Ezen felül tagja volt 2009-ben
az ENERGETIKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. SZEKCIÓ zsűrijének és
közel 10 éve közmegelégedésre látja el a titkári teendőket.

A 2009. november 29-i kari TDK Konferencia díjazottai
Dr. Gácsi Zoltán dékánnal (jobb szélen) és Dr. Szemmelveisz Tamásné TDK elnökkel (bal szélen)
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A kari TDK tanáccsal és a TDK munkával kapcsolatos információk a kar honlapján
(http://mak.uni-miskolc.hu/oktatas/tdk/) elérhetőek. Ennek segítségével a hallgatók
tájékozódhatnak a tudományos diákköri munkával kapcsolatos hírekről és a TDK-val
kapcsolatos rendezvényekről. Az oldal 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. A kiadványt ingyenesen minden első díjas hallgató, konzulens és kari tanszék
megkapja.
MAK - TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS
Elnök:
Dr. Szemmelveisz Tamásné
egyetemi docens
Alelnök:
Tóth Pál
doktorandusz. hallgató
Titkár:
Dr. Póliska Csaba
egyetemi adjunktus
Tagok:
Erdélyi János
egyetemi tanársegéd
Hutkainé Göndör Zsuzsa
mérnöktanár
Kuzsella László
egyetemi tanársegéd
Molnár Dániel
egyetemi tanársegéd
Winkler László
Dr. Veres Zsolt

tudományos segédmunkatárs
egyetemi adjunktus
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10. Hallgatói követelményrendszer
A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata III. kötet Hallgatói Követelményrendszer c. részét az alábbiakban állapítja meg.
1

(1)2

(2)3
(1)4

(2)

(1)

(1)

A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA
1. §
A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) hatálya kiterjed a Miskolci
Egyetemen folytatott alapképzésre, mesterképzésre, doktori képzésre, 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.
A doktoranduszokra vonatkozó külön rendelkezéseket a VIII. fejezet tartalmazza.
2. §
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.), a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.),
továbbá a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Térítési rendelet)
mindenkor hatályos szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.
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. §5
Az átvétel és a vendéghallgatói jogviszony, létesítéséhez szükséges tanulmányok folytatásának
feltételeit a Hallgatói követelményrendszer Tanulmányi és vizsgaszabályzatának
részletszabályai alapján a karok jogosultak meghatározni.
5. §6

(1)
(2)

6. §
A mesterképzésre és a szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételeit a karok jogosultak
meghatározni.
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.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 64/2007. számú határozatával, 2007. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
3
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 64/2007. számú határozatával, 2007. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
4
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
5
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
6
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 64/2007. számú határozatával, 2007. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
1
2
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II. fejezet
A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE, A
HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOSAN BENYÚJTOTT KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA,
ÉS A JOGORVOSLAT RENDJE

(1)7
a)
b)
ba)

bb)
bc)
bd)

be)
bf)

bg)

c)

ca)

cb)

cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cj)
ck)
cl)

7

Általános rendelkezések
7. §
A hallgatói jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jogszabályoknak
megfelelően kell eljárni. Az Ftv. 46. §-a alapján a hallgatói jogok különösen:
A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben kívánja
folytatni tanulmányait.
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,
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.
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,
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cm)
d)

e)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
f)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
(2)
a)
b)
c)

d)
(3)
(4)12

vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az átvételét másik felsőoktatási intézménybe,
további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesítsen.
8
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
támogatott képzésben vesz részt - ösztöndíjban részesüljön.
A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére
tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen, e körben különösen
9
kollégiumi ellátást biztosítsanak részére,
10
a képzési formától függően szociális vagy más ösztöndíjban (így különösen tanulmányi,
doktorandusz, köztársasági), 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,
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,
11
választó és választható legyen a hallgatói önkormányzatba és más testületekbe.
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.
A hallgatói jogviszonyból eredő jogok a Miskolci Egyetemre történő beiratkozás napjától
gyakorolhatók, illetve a kötelezettségek ettől az időponttól kezdve érvényesülnek.
A szak- és szakirányválasztás során, amennyiben az Egyetem rendelkezésére álló kapacitás ezt
indokolja, a kar a hallgatókat tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolja, és a rendelkezésre
álló kapacitást a legjobban teljesítő hallgatókkal tölti fel.
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Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget
biztosító feltételek13
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.
(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;
b)
a diszlexiás - diszgráfiás hallgató
ba) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet,

13
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bb)

bc)

bd)
be)
bf)
c)

(6)
(7)

(1)
(2)15

(1)

(2)
(3)17
a)
b)
c)

d)

(1)

ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga írásbeli
követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a „B” típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele
alól,
ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga szóbeli
követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az „A” típusú (szóbeli) nyelvvizsga letétele
alól,
a hallgatónak írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított
felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt kell biztosítani,
részére az írásbeli beszámolóknál a számítógép használata megengedett,
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.
Az autista hallgató esetében a szakvélemény és a kérelme alapján a (2)-(5) bekezdésben
meghatározott kedvezmények alkalmazhatók.
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 rendje14
7/B. §
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 illetve szakértői véleményt,
melyek igazolják, hogy fogyatékossága a középfokú tanulmányai során fennállt és emiatt
kedvezményben részesült.
A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elvek16
7/C. §
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 fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló
kérelmeit a Tanulmányi Bizottság a (3) bekezdésben meghatározott koordinátor
közreműködésével jogosult első fokon elbírálni.
A Rektor határozatlan időre koordinátort bíz meg az egyetem alkalmazottai közül a
fogyatékossággal élő hallgatók segítésére. Feladata:
részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, a kérelmek elbírálásában és
nyilvántartásában,
kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel,
a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási
lehetőségek biztosítása, illetve szorgalmi időszakban a fogyatékossággal élő hallgatók által
igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív
támogatás-felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
A kérelmek benyújtása
8. §
A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmeket (a továbbiakban: kérelem) írásban kell
előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, állandó lakóhelyét,
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(2)
(3)

(4)18

(1)

(2)19

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.
A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, tekintet nélkül arra, hogy azt milyen elnevezéssel
terjesztették elő.
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.
Az egyes kérelmek elbírálására jogosult szerv vagy személy a kérelmek benyújtására
formanyomtatványt rendszeresíthet. A formanyomtatványok használata kötelező, ha annak
alkalmazását jogszabály vagy szabályzat írja elő. A kötelezően előírt formanyomtatvány
hiányában benyújtott kérelmeket az elbírálásra jogosult érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel
elutasítja.
A kérelem elbírálásának rendje
9. §
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.
A kérelmet tizenöt napon belül kell elbírálni. Amennyiben a kérelem elbírálása testület
összehívását igényli, úgy a kérelemről a testület következő ülésén, de legkésőbb harminc 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)20
A döntés közlése
10. §
21
(1)
Ha e szabályzat másként nem rendelkezik, az érdemi döntés meghozatalára jogosult szerv vagy
személy döntését közli (írásban postai úton vagy írásban hirdetmény útján vagy elektronikus
úton) 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).
(2)22 Az érdemi döntés meghozatalára jogosult szerv vagy személy az alábbi esetekben köteles
írásban közölni a döntését:
a)
amennyiben az a hallgató hallgatói jogviszonyának fennállását érinti, vagy
b)
fegyelmi, illetve kártérítési ügyben, vagy
c)
amennyiben a hallgató kérelmét – részben vagy egészében – elutasítja, és ezért a jogorvoslat
lehetősége fennáll.
Ezekben az esetekben a döntést postai úton, írásban, nyolc napon belül meg kell küldeni a hallgatónak
és az érintetteknek. 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.
(3)23 Kivételes esetben a döntés hirdetményi úton is kézbesíthető. Hirdetményi kézbesítés esetén a
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
21
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
22
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
23
Módosítva és számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától
hatályos szöveg.
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a)
b)
c)
(4)24

(1)25
(2)26
(3)27

(4)28

(1)30
a)

b)
c)
(2)
(3)

(4)
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. Mindenképpen
hirdetmény útján kell közölni az alábbi döntéseket:
a kollégiumi felvétellel kapcsolatos első fokú határozatot,
a szociális támogatások és ösztöndíjak tárgyában első fokon hozott határozatot,
a köztársasági ösztöndíj elbírálása során készített kari hallgatói rangsort.
A kötelezően írásba foglalt, az ügy érdemében hozott döntésnek tartalmaznia kell a
jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást azzal, hogy az első fokú határozatokkal szemben
fellebbezéssel lehet élni, melyet az elbírálásra jogosult szervhez kell címezni, de az első fokú
döntést hozó szervhez kell benyújtani. A méltányossági jogkörben hozott döntésnek azt kell
tartalmaznia, hogy az ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Jogorvoslat
11. §
A hallgató a döntés vagy intézkedés, valamint döntés vagy intézkedés elmulasztása ellen a
közléstől (ennek hiányában a tudomásszerzéstől) számított tizenöt napon belül fellebbezéssel
élhet.
A (3) bekezdésben foglaltak kivételével nincs helye fellebbezésnek a tanulmányok értékelésével
kapcsolatos, valamint a méltányossági jogkörben hozott döntésekkel szemben.
A tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen kizárólag akkor van helye fellebbezésnek,
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.
A fellebbezést az első fokú döntést meghozó szervhez kell benyújtani. Az első fokú döntést
meghozó szerv köteles a hozzá benyújtott fellebbezést az ügy összes iratával és véleményével
együtt a másodfokú eljárásra jogosult szervhez továbbítani a kérelem beérkezésétől számított
három napon belül. Ha a fellebbezést nem az első fokú döntést hozó szervhez nyújtották be, a
másodfokon eljárni jogosult szerv felhívására az elsőfokú szerv köteles az ügy összes iratát és
véleményét három napon belül megküldeni a másodfokon eljárni jogosult szervnek.
A fellebbezés elbírálására jogosult szervek29
12. §
A jogorvoslati kérelmek tárgyában a 3 tagú Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el, melynek
összetétele (kivéve a kollégiumi felvételi és kollégiumi térítési ügyeket) a következő:
elnöke a tanulmányi rektorhelyettes (akadályoztatása, valamint kizárási ok fennállása esetén a
az egyetem magasabb vezető vagy vezető beosztású közalkalmazottai közül a rektor által
kijelölt személy);
tagja azon kar, vagy szervezeti egység oktató képviselője, melynek hallgatója a kérelmet
benyújtotta;
tagja a Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzata (ME-HÖK) által
delegált képviselő.
A bizottságot az elnök hívja össze. A bizottsági tagok megbízatási ideje egy naptári évre szól.
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.
Kollégiumi felvételi és térítési ügyekben a 3 tagú Kollégiumi Jogorvoslati Bizottság jár el,
melynek összetétele a következő:
elnöke kollégium hallgatói ügyekért felelős igazgatóhelyettese;

Módosítva és számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától
hatályos szöveg.
25
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
26
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
27
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
28
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
29
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
30
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
24
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c)

tagja az egyetem teljes munkaidőben alkalmazott oktatói közül a tanulmányi rektorhelyettes
által kijelölt személy;
tagja a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált képviselő.

(1)
a)
b)
c)

Kizárás
13. §31
A fellebbezés elbírálása során az eljárásban nem vehet részt az,
aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,
aki az a) pontban megjelölt személy hozzátartozója,
akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

b)

(1)33
a)
b)
c)
d)
(2)34
(3)35
(4)36

(1)

(2)37

(1)38

(2)

Döntések a fellebbezés tárgyában32
14. §
A fellebbezés elbírálása során a kérelem elbírálója a következő döntéseket hozhatja:
a kérelmet elutasítja,
a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
a döntést megváltoztatja,
a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.
A fellebbezés tárgyában a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kell döntést hozni.
Amennyiben a fellebbezés elbírálására jogosult bizottság 30 napon belül nem ülésezik, a
következő ülésén, de legkésőbb 60 napon belül határoz.
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 fellebbezés elbírálására jogosult szervnek.
A jogorvoslati eljárás során a bizottság elnöke eljárási kérdésekben önállóan, a bizottság
összehívása nélkül is jogosult döntést (végzést) hozni.
Képviselet
15. §
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.
Meghatalmazott eljárása esetén a fellebbezés elbírálására jogosult szerv minden esetben köteles
vizsgálni a meghatalmazott eljárásának jogszerűségét, valamint a meghatalmazás
törvényességét. Ha az érintett az eljárás során felhívás ellenére sem csatol az (1) bekezdésben
megjelölt, szabályszerű meghatalmazást, az eljárást meg kell szüntetni.
Jogerő és bírósági felülvizsgálat
16. §
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. A keresetlevél benyújtása a végrehajtásra
halasztó hatályú.
Fegyelmi ügyben a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben az eljáró szerv ideiglenes
intézkedésről rendelkezhet különösen súlyos jogsértés megállapítása esetén.
Egyéb rendelkezések
17. §

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
33
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
34
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
35
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
36
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
37
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
38
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
31
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)39

(1)

(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

39
40

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.
A hallgató az oktatási jogok miniszteri biztosának eljárását akkor kezdeményezheti, ha a
jogorvoslati eljárás jogát – a bírósági eljárás kivételével – a hallgató kimerítette.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a felvételi kérelmek
elbírálásával kapcsolatos eljárásra is.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról szóló Ftv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapeljárásban a Ket. rendelkezései csak olyan döntések
meghozatala esetén alkalmazandók, melyeket a Vhr. alapján kötelező írásban közölni.
Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség40
17/A. §
Az a hallgató, aki a Miskolci Egyetemen önállóan vagy testület tagjaként állami, költségvetési
pénzeszközök felett javaslattételre, döntésre, ellenőrzésre jogosult, köteles az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt)
rendelkezéseinek megfelelően, vagyonnyilatkozatot tenni.
Vagyonnyilatkozat tételére köteles az a hallgató, aki:
a Szenátus tagja,
a kari tanács tagja,
a ME-HÖK választmányának tagja,
a ME-HÖK közgyűlésének tagja,
a kari HÖK közgyűlésének tagja,
a Szociális és Ösztöndíj Bizottságok tagjai,
a kollégiumi bizottságok tagjai
a Valéta bizottságok tagjai,
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó testületi tagság, tisztség esetén a
humánpolitikai Iroda köteles vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és
esedékességének időpontjáról a hallgatót legalább harminc nappal korábban tájékoztatni.
Amennyiben a kötelezett nem teljesítette a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét, úgy kari
HÖK elnök és ME-HÖK elnökségi tag esetén a Diák Iroda vezetője, illetve más tisztséget,
testületi tagságot ellátó személy esetén a kari HÖK elnök, vagy az érintett szervezet elnöke
szólítja fel a hiányosság pótlására, 8 napon belül. Amennyiben ezen ismételt felhívás ellenére
sem tesz eleget kötelezettségének, úgy testületi tagsága, tisztsége legkésőbb az ismételt
felszólítást követő 30. nappal megszűnik, figyelembe véve az (5) bekezdésben meghatározott 60
napos határidőt. A testületi tagság, tisztség megszűnéséről a Humánpolitikai Iroda
haladéktalanul értesíti az érintettet, és az érintett szervezet vezetőjét; vezető érintettsége esetén
annak helyettesét.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó testületi tagság esetén a testület
működtetéséért felelős köteles - tájékoztatni a humánpolitikai igazgatót olyan időben, ami
lehetővé teszi a tájékoztató (3) bekezdés szerinti időpontban történő megküldését.
A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését megelőzően az ehhez kötött tisztség
maximum 60 napig látható el, illetve legfeljebb ezen időtartamon belül gyakorolhatók a testületi
tagságból eredő jogosultságok.
A vagyonnyilatkozatot a Humánpolitikai Irodán kell átadni a Humánpolitikai Iroda munkatársai
részére.
A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételére akként kerül sor, hogy a lezárt és az átadó és
átvevő által aláírt borítékra a Humánpolitikai Iroda munkatársa évente 1. sorszámmal kezdődő
számozással sorszám/évszámból álló nyilvántartási számot vezet rá. Ezt a sorszámot kell
feltüntetni a vagyonnyilatkozatokról vezetett elektronikus nyilvántartásban.
Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt vagy a kötelezett új vagyonnyilatkozatot

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
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(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(1)41

(2)
(3)

(1)42

(2)43

(3)
(4)44

tett, ezt a nyilvántartásban rögzíteni kell. Ez utóbbi esetben az új vagyonnyilatkozat
nyilvántartásba vételére a (7) bekezdésben rögzítettek irányadók.
A vagyonnyilatkozatokat a Humánpolitikai Irodán – az egyéb iratoktól elkülönítetten – zárt
szekrényben kell őrizni, figyelemmel a személyes adatok védelmére. A nyilatkozatot tartalmazó
zárt borítékot a rektor csak a vagyongyarapodási vizsgálatra okot adó gyanú esetén bonthatja
fel. A vagyonnyilatkozatot az annak megtételét megalapozó tagság megszűnését követő 15
napon belül a Humánpolitikai Irodán visszaveheti a kötelezett.
A meghallgatást a rektor a vagyongyarapodási vizsgálatra okot adó gyanú tudomására jutásától
számított 15 napon belüli időpontra tűzi ki, amelyről írásban értesíti a kötelezettet.
A meghallgatást a rektor illetve az általa kijelölt rektorhelyettes vezeti.
A meghallgatáson a kötelezett jogi képviselőt vehet igénybe.
A (2) bekezdésben megjelölt személyek vagyonnyilatkozatának jogszabályban előírt esetben
történő felnyitásához a ME-HÖK elnököt, vagy általa megjelölt helyettesét meg kell hívni. A
ME-HÖK elnökének vagyonnyilatkozatába történő betekintés esetén a ME-HÖK elnök jogait az
általa korábban erre meghatalmazott személy gyakorolja. A ME-HÖK elnök vagy az általa
megjelölt helyettes jelenléte mellőzendő, ha ezt a kötelezett előzetesen írásban kéri. A
meghallgatás során jegyzőkönyvet kell vezetni.
A meghallgatás során a kötelezett részére lehetőséget kell adni, hogy észrevételeket tehessen,
illetve a meghallgatást követő három munkanapon belül iratokat csatoljon.

III. fejezet
TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT
A szabályzat hatálya
18. §
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 a Szenátus jóváhagyása után jelen
szabályzat függelékeként kell kezelni, vagy azokat e szabályzatba be kell építeni.
A nem kari, azaz intézeti keretek között folyó felsőfokú oktatásban a jelen szabályzatot
értelemszerűen kell alkalmazni.
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. §
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. Csak érdemjeggyel lezárt tantárgyhoz rendelhető kredit.
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 ajánlott
tantervben meghatározott előtanulmányi rend – kritérium- és az előzetes követelmények
teljesítésének – figyelembevételével, a választási lehetőségek felhasználásával, egyéni terv és
ütemezés alapján teljesítheti tanulmányi kötelezettségeit.
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.
Az előzetes követelmény egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik
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(5)
(6)
(7)
(8)45

tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely kritérium
követelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy csak akkor vehető fel, ha a hallgató az annak
előzetes követelményeként megjelölt kritérium követelményeket az adott tantárgy felvételét
megelőzően már teljesítette. Az előtanulmányi rend a szak ajánlott tantervében szereplő
tantárgyak előzetes követelményeinek összessége.
A tantárgyfelvétel egy tantárgy meghirdetett tanulmányi kötelezettség teljesítésére történő
jelentkezés, melynek feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek teljesítése.
Aktív félévnek számít valamennyi, a beiratkozást követő félév, amelyben a hallgató legalább
egy tantárgyat felvesz és a hallgatói jogviszonya fennáll.
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.
A kredittarifa mennyiségi kapcsolat az adott tanulmányi feladathoz rendelt tanulmányi pontok
(kreditek) és a feladat teljesítése érdekében elvárható, összes hallgatói tanulmányi munkaóra
között. Az országos kredittarifa szerint egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaórának felel
meg.

(9)46
(10)47
(11) Neptun-rendszer: a Miskolci Egyetemen használt elektronikus hallgatói információs rendszer.

(1)48

(2)

(1)
(2)49

(3)50

(4)

(1)

A KÉPZÉS ALAPVETŐ SZAKMAI DOKUMENTUMAI
Képzési és kimeneti követelmények
20. §
A megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés szakmai követelményeit jogszabályba
foglalt képzési és kimeneti követelmények, valamint a szakképzettség szakmai és
vizsgakövetelményei határozzák meg.
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. §
Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyi programok határozzák meg.
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/intézetet 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.
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/intézetnek.
A tantárgyak oktatásának értékelésében a minőségbiztosítási rendszerben szabályozott módon a
hallgatók véleményét is figyelembe kell venni.
A tanterv
22. §
A tanterv tartalmazza a szak képzési célját, a képzés időtartamát, a szakképesítés megjelölését,
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azoknak az alapvető tudománycsoportoknak a felsorolását, amelyek oktatása kötelező, az alapés szakképzés, valamint az elméleti és a gyakorlati képzés 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)51 A tanterv formája az ajánlott tanterv (a továbbiakban: ajánlott tanterv). Az akkreditációs előírást
nem érintő tanulmányi kötelezettségek változtatását (ajánlott tanterv, előfeltételek, stb.) kari
hatáskörben eljárva, felmenő rendszerben kell bevezetni.
(4)52 A ajánlott tanterv 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)53 A ajánlott tanterv 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 és a záróvizsga eredményének számítására vonatkozó
szabályokat.
(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)5455 Egy tantárgyhoz legfeljebb 3 előtanulmányi kötöttség írható elő. A szakmai gyakorlati tárgyak
tekintetében az előtanulmányi kötöttségek tárgyainak számát a Kari Tanács határozza meg a
kari HÖK egyetértésével. A tantárgyak konkrét előtanulmányi kötöttségeit az ajánlott tantervek
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.
(9)56
(10)57 A ajánlott tantervekben 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)58 A testnevelési órákat és szükség esetén 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
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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 ajánlott tanterv kredit értéket rendelhet a nyelvi
tanulmányokhoz is. Egy nyelvvizsgát legfeljebb 5 kredit ponttal kell figyelembe venni.
(12)59 A ajánlott tantervekben a szabadon választható tantárgyak vizsgái nélkül a vizsgaidőszakokban
leteendő kollokviumok vagy magasabb szintű vizsgák átlagos száma 5, maximális száma 7.
(13)60 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.
(14)61 A kar által oktatott szakok ajánlott tantervét az indítási engedély után 30 napon belül, legkésőbb
a jelentkezés meghirdetéséig a kari tájékoztató füzetekben (ennek hiányában a karon szokásos
más módon, például elektronikus dokumentum formájában), a kari honlapon, és a Neptun
rendszerben is meg kell jelentetni. A ajánlott tanterv egy példányát a ME HÖK részére is meg
kell küldeni. A megjelenésért a kar dékánja felelős. Az ajánlott tanterv módosítása estén is az
előzőek szerint kell eljárni. Az ajánlott tanterv módosítása csak felmenő rendszerben történhet.
(15) A Kari Tanács – figyelemmel a szakok sajátosságaira – fenti szabályok mellett, a vonatkozó
jogszabályok keretein belül eltérő rendelkezéseket is alkothat.

(1)

(2)

(3)

A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületek és személyek
23. §
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.
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.
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.
A Kari Tanulmányi Bizottság döntési jogköre:
a kedvezményes tanulmányi rend, áthallgatás engedélyezése;
a szorgalmi időszak zárthelyi és egyéb más feladatok beadási időpontjainak jóváhagyása;
vizsgaidőpontok jóváhagyása;
részképzés engedélyezése;
az oktatási időszak végét követően az aláírások és gyakorlati jegyek pótlásának engedélyezése;

(4)62
a)
b)
c)
d)
e)
f)63
g)64 a hallgató kérésére – ha a hallgató ezt legkésőbb a félév megkezdését követő 30 napon belül
kérte – a megkezdett félév utólagos passzív félévvé nyilvánítása;
h)
költségtérítési díj kedvezményének elbírálása, vagy részletfizetés engedélyezése;
i)65 térítések és díjak megfizetésére kötelező döntések meghozatala, és az ezekhez kapcsolódó
intézkedések megtétele,
j)66 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)67 A Tanulmányi Bizottság a hallgatói kérelmek elbírálásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően
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köteles eljárni és üléséről köteles jegyzőkönyvet vezetni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni
azokat a döntéseket, melyeket nem kötelező írásban közölni a hallgatókkal.
(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)68 A bizottság tagjai megbízatásukat egy évre a kar/intézet vezetőjétől kapják, mely megbízást az
előző év november 30. napjáig kell kiadni.
(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.
(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)69 A Kreditátviteli Bizottság döntése tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntésnek minősül,
ezért az ellen (figyelemmel az Ftv. 73. § (2) bekezdésére) nincs helye jogorvoslatnak.

(1)

(2)70

A tanév időbeosztása
24. §
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.
A szorgalmi időszakot 6 hét, de legalább 27 munkanap vizsgaidőszak követi. A karok
tanulmányi- és vizsgaszabályzatukban lehetőséget biztosíthatnak szabadnapokon történő
vizsgáztatásra. Az oktatási tanév időbeosztásának és a regisztrációs időszak időtartamának
meghatározása tanévenként a tanulmányi rektorhelyettes feladata és hatásköre, melyet az
egyetemi szenátus hagy jóvá.

(3)71
(4)72Az órarendi foglalkozások kezdő időpontja általában reggel 8 óra. Egy tanóra időtartama 45-50
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 azzal, hogy levelező rendszerű képzésben a foglalkozások
szabadnapokra is ütemezhetők.
(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.
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(6)73 A nyári szünet (július-augusztus) egy részét a tantervben is rögzített rendszeres, vagy a
képzéssel összefüggő elfoglaltságra (szakmai gyakorlat, szaktárgyi gyakorlat, zárógyakorlat
stb.) igénybe lehet venni.
A hallgatói jogviszony
25. §
(1)7475 Az egyetem hallgatójává válni felvétellel, vagy más intézmény államilag támogatott képzéséből,
és az azonos szak költségtérítéses képzéséből a 26.§ szerinti átvételi kritériumokkal lehet.
Államilag támogatott képzésből hallgatót átvenni csak akkor lehet, ha az átadó intézmény az
államilag támogatott státuszt is átadja, vagy az intézménynek van szabad kapacitása. A
költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatót csak költségtérítéses vagy – ha a feltételei
fennállnak – átsorolás folytán megüresedett államilag támogatott képzésre lehet átvenni. A
felvételi eljárást a hatályos jogszabályok és e szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével
kell lebonyolítani.
(2)7677 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 Hallgatói
Központ hatáskörébe tartozik. A jogviszony a beiratkozással jön létre és annak megszűnéséig
(Ftv. 76. § (1) bek.), illetve egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetéséig (Ftv. 76. § (2)
bek.) tart. A hallgatói jogviszony megszűnése a hallgatói névsorból való törléssel realizálódik.
(3)7879 A hallgatói jogviszonyt a Miskolci Egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti, vagy (ilyen
tartalmú kari szabályzati rendelkezés esetén) a hallgatót átsorolja költségtérítéses képzésbe,
a)
tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét megelőzően megkezdett, és azóta megszakítás nélkül
folytató hallgatók esetében, ha:
aa) 80 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);
ab) 81 a hallgató az alap- vagy a mesterképzésben az első három egymást – közvetlenül, vagy
passzív félév(ek) közbeiktatásával – követő aktív félévben nem éri el a 45 kreditpontot;
ac) 82 egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre;
ad) 83 a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait;
ae) 84
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;
b)
tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét követően megkezdett hallgatók esetében, ha:
ba) az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe átsorolt hallgató tanulmányait a
költségtérítéses képzésben nem kívánja folytatni;
bb) egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre;
bc) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait.
A bb) és bc) pont esetében a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltétele, hogy a tanulmányi
bizottság a hallgatót írásban hívja fel arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen
eleget, és tájékoztassa a mulasztás jogkövetkezményeiről. Az ebben a bekezdésben előírt
írásbeli felhívás kötelezettségének a Neptun-rendszeren keresztül is eleget lehet tenni, továbbá a
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(4)
(5)85
a)
b)
c)

d)

e)
(6)86

(7)
(8)
(9)

(1)

(2)87

(3)88

(4)
(5)

felhívás formai kritériumainak megfelel, ha abban e szabályzati rendelkezés kerül idézésre.
Kivételes méltánylást érdemlő, kellően igazolt és dokumentált esetekben a dékán eltérhet az aa)ad) és a bb) és bc) pontok alkalmazása alól.
Az intézményből való kizárás a Fegyelmi Szabályzatban rögzített fegyelmi büntetésként
szabható ki.
Szünetel a hallgatói jogviszony:
A passzív félévben.
Ha a hallgató a 29.§ szerinti bejelentkezést nem végezte el, az ott rögzített szabályok szerint.
Ha a hallgató legkésőbb a regisztrációs hét végéig 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.
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.
Ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.
Kérelme alapján a felvett, de tanulmányait még meg nem kezdett 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.
Amennyiben a halasztás időtartama az 1 évet meghaladja, a hallgatót a dékán kötelezheti a
felvételi során előírt alkalmassági vizsga megismétlésére.
A kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttének feltétele a hallgatói jogviszony létrejötte, illetve
fennállása.
A hallgatói jogviszony tartalmából fakadó jogokat és kötelezettségeket részletesen az Ftv. 46. §a, valamint a HKR.7.§-a tartalmazza.
Átvétel
26. §
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.
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 az
átvételi kérelem benyújtását megelőzően megszűnt. Az átlépési kérelemhez a leckekönyvet,
valamint az átvétel feltételeinek teljesülését igazoló esetleges egyéb iratokat kell csatolni.
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 Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz.
Írásban tájékoztatni kell a hallgatót a Felvételi Bizottság döntéséről, jogairól, kötelezettségeiről,
valamint a korábbi tanulmányi eredményeinek beszámítási lehetőségeiről.
A más szakon, karon vagy intézményben teljesített tantárgyak befogadásáról, a megszerzett
kreditek elismeréséről a fogadó kar illető szakjának Kreditátviteli Bizottsága dönt a 36.§ szerint.
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(1)89
a)
b)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(1)90
(2)91

(3)

(4)
(5)

89
90
91

További szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése, párhuzamos képzés
27. §
Más szak, kar vagy intézmény hallgatója:
kérheti, hogy a Miskolci Egyetemen a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további
szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson;
másik felsőoktatási intézménnyel, felvételi eljárás alapján további hallgatói jogviszonyt
létesíthet.
További szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok
folytatásának feltételeit a befogadó Kari Tanács határozza meg, s hirdetményben teszi közzé.
A felvételről a hallgatót befogadó kar Felvételi Bizottsága dönt.
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.
Írásban tájékoztatni kell a hallgatót a Felvételi Bizottság döntéséről, jogairól, kötelezettségeiről,
valamint a korábbi tanulmányi eredményeinek beszámítási lehetőségeiről.
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. §
A kar hallgatói számára a vendéghallgatói lehetőségeket és feltételeket a kari tanács határozza
meg és minden tanév elején hirdetményben teszi közzé.
A hallgató egyéni kérelem alapján – a saját maga által kezdeményezett, az egyetem által
meghirdetett képzésre – 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. A hallgató
jogosult külföldi tanulmányok folytatására, ebben az esetben egyéni tanrend iránti kérelmet
jogosult előterjeszteni. A külföldi tanulmányok beszámítása az általános tantárgybeszámítási
szabályok alapján történik. A külföldi tanulmányok folytatásának félévében az alapképzésben
részt vevő hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha az előírt kreditmennyiség legalább 60%-át
már teljesítette.
A részképzést a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi. Írásban tájékoztatni kell a hallgatót a
Tanulmányi Bizottság döntéséről, valamint a hallgatót megillető jogokról, és terhelő
kötelezettségekről.
A részképzés engedélyezése esetén is köteles a hallgató az adott félévre bejelentkezni a 29.§
szerint.
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:
Magyar érdemjegy
ECTS grade:
5
A
4
B
3
C
2
D
1
F
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(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)
a)

b)

(3)93

(4)94

92
93
94

Résztanulmányok folytatása92
28/A. §
Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve
mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. A hallgatói
jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik.
Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az Egyetem maximális létszámának
figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, a képzési program meghatározott
képzésekre, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthető hallgatói jogviszony olyan
személlyel, aki az Egyetemmel nem áll hallgatói jogviszonyban.
A képzés befejezését követően az Egyetem a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást
állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.
A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség
megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos)
hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát –kivéve, ha a hallgató a
hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más
váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni – szüneteltetni, államilag támogatott
képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.
A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a
jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott
időtartamba be kell számítani.
A hallgató beiratkozási és bejelentkezési kötelezettsége
29. §
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.
A bejelentkezés feltételei:
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;
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.
A hallgató köteles a számára előírt időintervallumban, de legkésőbb a regisztrációs héten
személyesen, és 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.
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, tehát legkésőbb a félév
megkezdését követő 30 napon 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.
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A beiratkozás, bejelentkezés során a hallgató a hallgatói információs rendszerben és a
leckekönyvébe felveszi
a)
a kötelező,
b)
a kötelezően választandó,
c)
valamint a szabadon választható tárgyak közül mindazokat, amelyeket a tanszékek/intézetek 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. A költségtérítéses képzésben bármely, a (2) bekezdés a) és b) pontjában
megjelölt kötelezettség teljesítése esetén a hallgatótól a költségtérítés összege jogszerűen
követelhető.
(7)95 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 mulasztási díj fizetését vonja maga után. A
tárgybejegyzések karonként központilag, nyomtatott formában is bevezethetők a leckekönyvbe.
(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)96 A hallgató részére a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatal által vagy a
Neptun-rendszer révén igazolt hallgatói jogviszony alapján a Hallgatói Központ diákigazolványt
köteles kiadni. Passzív félévre diákigazolvány nem érvényesíthető.
(10)97 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 Hallgatói
Központtal 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.
(5)

(1)98

(2)99

Tájékoztatás a követelményekről
30. §
A dékán gondoskodik arról, hogy a tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak beiratkozásuk
alkalmával olyan írásos tájékoztató álljon rendelkezésükre, amely ismerteti a tantervi
előírásokat, a ajánlott tantervet, 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.
A tantárgy tantervi követelményeiről és a számonkérés formáiról, a tankönyvekről, jegyzetekről
szóló hirdetményt a tantárgy előadójának a regisztrációs hét első napjáig a tanszéki/intézeti
hirdetőtáblán ki kell függeszteni, és a tárgy oktatójának a 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 lehet küldeni. E
tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából a hallgatót hátrányos következmények nem érhetik.
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(3)100 Minden félév szorgalmi időszaka első hetének végéig a tanszékek/intézetek 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 ajánlott tantervben 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/intézetet és a hallgatókat a döntés meghozatalát követő 1 héten belül tájékoztatni kell.
(4) A hallgatók tájékoztatását az egyetemi szervezetek (tanszékek/intézetek, a karok igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalai, rektori hivatal, oktatási egységek, könyvtár,
hallgatói önkormányzat) az egyetemi, kari illetve tanszéki/intézeti honlapon, Neptun-rendszeren
keresztül, illetve a tanszéki/intézeti hirdetőtáblákon teszik meg.

(1)101

(2)

(3)102

(4)
(5)103

(1)

Részvétel a foglalkozásokon
31. §
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 vagy intézeti hirdetőtáblán és honlapon) közzé
kell tenni. A közzétételért a dékán felel. A félév elismerésének és a vizsgára bocsátásnak a
konkrét feltételeit a tantervvel összhangban a tanszék/intézet határozza meg.
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.
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 (tanszéki vagy intézeti hirdetőtáblán és honlapon).
Amennyiben a regisztrációs héten az adott foglalkozás indításához minimálisan elengedhetetlen
létszámú hallgató nem jelentkezik, a foglalkozást a tanszék/intézet törölheti és a jelentkezőket
más foglalkozásra, illetve időpontra átirányítja.
Amennyiben a tanterv idegennyelvi órák látogatását kötelezővé teszi, ezen foglalkozások
látogatása alól (nulla kreditértékű tantárgy esetén) a hallgató akkor kap felmentést, ha az adott
félévre történő bejelentkezése előtt rendelkezik a megfelelő szintű (jogszabályban az oklevél
kiállításának feltételéül meghatározott) nyelvvizsgával, és ennek tényét igazolja. Ebben az
esetben a hallgató az adott félévre történő bejelentkezésekor felveheti a tantervben szereplő
idegennyelvi tárgyakat felmentettként. Jelen bekezdésben foglalt felmentés esetében a
tantárgyak előtanulmányi kötelezettsége tekintetében a tantárgyak egymásra épülésének
kötelezettsége alól el kell tekinteni.
A kedvezményes tanulmányi rend, egyéni felkészülés
32. §
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 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
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(2)

(3)104
(4)105

(5)

(1)

(2)

(3)

esetében a Tanulmányi Bizottság által kijelölt időpont.
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.
A kérelmet az érintett tárgy leckekönyvi jegyzője (vagy az illetékes tanszék/intézet vezetője)
véleményezi. A véleményben a tárgy teljesítésének (ha van, a kreditpont megszerzésének)
feltételeire, módjára és idejére javaslatot kell tenni.
A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemről a tanszéki/intézet 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.
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.§
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.
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.
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)106

(1)
(2)

A tanulmányi és vizsgakötelezettség beszámíthatósága
34. §
A hallgató a korábban teljesített tantárgyak tanulmányi-, illetve vizsgakötelezettség tekintetében
– a befogadó szak Kreditátviteli Bizottságától – kérheti a kreditbeszámítást.
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)107108Az aktuális félévben oktatásra kerülő tantárgyak hallgatók általi felvételének feltétele, hogy a
regisztrációs hét kezdetére végleges órarend álljon a hallgatók rendelkezésére. Az órarend
elkészítéséhez az alábbi tevékenységek végrehajtására van szükség:
Tevékenység
Aktuális félévben meghirdetésre
kerülő képzések és
tárgyak megadása

Végrehajtó
Határidő
Tanszékek/intézetek, a karok
igazgatási, ügyviteli és
Előző félév szorgalmi időszak 8.
szervezési feladatait ellátó
hetének vége
hivatalai)

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
106
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. számú határozatával, 2007. január 1. napjától hatályos szöveg.
107
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
108
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 370/2008. számú határozatával, 2009. február 1. napjától hatályos szöveg.
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Órarendi adatbázis aktualizálása,
adatlapok elkészítése,
kiküldése
Adatlapok visszaküldése
Órarendi adatbázis adatainak
korrekciója
Előzetes órarend készítése,
kiküldése a Tanszékekre
Órarendi egyeztetések,
korrekciók
Végleges órarend elkészítése,
meghirdetése

Számítóközpont
Tanszékek/intézetek, a karok
igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó
hivatalai)
Számítóközpont
(Tanszékek/intézetek)
Számítóközpont
Számítóközpont
(Tanszékek/intézetek)
Számítóközpont, EFK esetén a
Dékáni Hivatal109

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

Az órarend összeállítása során a kötelező órák időpontját egy szakon belül úgy kell meghatározni,
hogy azok a mintatanterv szerinti ütemezésben haladó hallgatóknál nem ütközhetnek. Az
órarend elkészítését egyebekben külön szabályzat tartalmazza.110
Az aktuális félévben meghirdetésre kerülő tárgyak meghatározásánál az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
a)
a meghirdetésre kerülő szabadon választható tantárgyak kreditértékének összege szakonként
minimum 5 kreditpont legyen,
b)
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 válnak 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)111 A vizsgával záruló tantárgyakat minden félévben meg kell hirdetni, az ajánlott tanterv szerinti
aktuális félévükben órarendi órák meghirdetésével, vizsgakurzus hirdetése esetében a
keresztfélévükben csak a vizsgázás lehetőségével. A gyakorlati jeggyel végződő tantárgyakat
csak az ajánlott tanterv által lerögzített félévben köteles a kar meghirdetni.

109
110
111

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 370/2008. számú határozatával, 2009. február 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 370/2008. számú határozatával, 2009. február 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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(7)112 A tantárgyak meghirdetéséért az érintett tanszék/intézetvezetők, 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.

(1)
(2)

(3)

(4)

A helyettesítő és a szabadon választható tantárgyak befogadtatása
36. §
Valamely más karon vagy intézményben meghirdetett tantárgy befogadható, ha az adott szak
képzési célját szolgálja. A befogadásáról a befogadó szak Kreditátviteli Bizottsága dönt.
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.
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.
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)113
(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.
AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A leckekönyv
37. §
(1)114 A leckekönyv vagy az azzal egyenértékű, minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentum a bejelentkezések megtörténtét, a tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítését,
az ezekkel kapcsolatos körülményeket és az abszolutóriumot igazoló közokirat. 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)115116 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/intézetek a leckekönyv tárolására, megőrzésére nem jogosultak, és nem kötelesek. A
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
114
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
115
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
116
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
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(3)117

(1)118

(2)120
(3)121

(4)123

(5)124

(6)125

hallgató minden vizsgaidőszakban köteles a leckekönyvét az utolsó vizsgáját követő
munkanapon, de legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján a kar igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalában leadni. Ennek elmulasztása mulasztási 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, kivéve ha a kar/önálló intézet a
leckekönyvek kezelésére speciális szabályokat állapít meg. A leckekönyvben szereplő
valamennyi bejegyzést a törzskönyvbe és a Neptun-rendszerbe is be kell vezetni.
A leckekönyv elvesztése esetén annak időpontjáról és körülményeiről a kar igazgatási, ügyviteli
és szervezési feladatait ellátó hivatalában jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet haladéktalanul
meg kell küldeni a Rektori Hivatalnak aki a leckekönyv elvesztésének tényét az Oktatási
Hivatalba be jelenti. 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. §
119
A leckekönyv aláírásának (a félév elismerésének) feltételeit a tanszék/intézetvezetőnek,
illetőleg a tárgyjegyzőnek a félév megkezdésekor írásban – a tanszéki/intézeti hirdetőtáblán és a
tanszéki/intézeti honlapon – közölni kell a hallgatókkal, ideértve az aláírás megtagadásának és
pótlásának feltételeit is. Félévi feladat, zárthelyi dolgozat eredménye a vizsgajegy
megállapításába beszámításra kerül.
Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásának megszerzéséért összesen legfeljebb a tantárgy
kreditértékével megegyező számú zárthelyi dolgozat tartható az adott félévben.
122
A hallgató a szorgalmi időszak utolsó két hetében a kar/önálló intézet igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalától a leckekönyvet köteles átvenni. A félév teljesítésére
vonatkozó
bejegyzéseket
(félévvégi
aláírás,
gyakorlati
jegy)
az
illetékes
tanszékeken/intézeteknél a tantárgy leckekönyvi jegyzőjével a hallgató a szorgalmi időszak
utolsó napjáig beírattatni köteles.
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 tanszék/intézetvezető vagy a
dékán teszi meg. A félévi követelmények teljesítését „jól megfelelt”, „megfelelt” minősítéssel is
lehet értékelni.
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/intézet legkésőbb a
szorgalmi időszak utolsó hetében köteles lehetőséget biztosítani. Ha a kötelezettség nem
teljesítése határidő elmulasztást (is) jelent, mulasztási díjat kell fizetni.
Az előadásokon való részvétel a félévvégi aláírás feltétele lehet. Előadások esetén legfeljebb az
órák 60 %-án való részvétel szabható feltételként, ennek pontos mértékét és ellenőrzésének
szabályait az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazva kell rögzíteni. A gyakorlati foglalkozások,
laboratóriumi foglalkozások összóraszámának 30 %-át meghaladó hiányzás esetén – kivéve az
igazolt betegség miatti hiányzás esetét – a tantárgy aláírása nem szerezhető meg. A
tanszék/intézet a tantárgy aláírásának megszerzését ennél kevesebb hiányzáshoz is kötheti.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
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(7)126 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 tanszék/intézetvezető, a tanszék/intézetvezető-helyettes vagy a dékán jogosult. A
gyakorlati jegyre egyebekben a félévi aláírásra vonatkozó szabályok az irányadók.
(8)127 A szorgalmi időszak tanulmányi kötelezettség teljesítésének minősítését (aláírás és gyakorlati
jegy) a tanszékek/intézetek a vizsgaidőszak első napjának 12. órájáig a Neptun-rendszerbe
felvezetni kötelesek. A félév lezárási adatok határidőre történő megadásáért a
tanszék/intézetvezetők a felelősek.
(9)128 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 és a hallgató kérelme alapján dönt az aláírások és gyakorlati jegyek pótlásának
ügyében. A határozati formában meghozott döntésről az érintett hallgatókat hirdetményi úton, a
tárgyat gondozó tanszékeket/intézeteket írásban, vagy elektronikus levél formájában
haladéktalanul értesíteni kell, valamint a döntést követő munkanapon a kar/önálló intézet
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.
(10) 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.
(11)129A 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/intézeteket. 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.
(12)130Jelen §-ban foglaltaknál enyhébb szabályozást a karok - tanulmányi és vizsgaszabályzatuk
keretében - az erről való kifejezett rendelkezés esetén alkalmazhatnak.

(1)131
(2)132

A vizsgaidőszak
39. §
Vizsgázni – kivéve a csak vizsgakurzusként felvett tárgy, illetve a kedvezményben
engedélyezett tárgyak vizsgáit – csak a tanulmányi rendben előre meghatározott elővizsga és
vizsgaidőszakban lehet. A regisztrációs időszakra vizsga nem szervezhető.
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/intézet által előírt időpontban egy alkalommal (második
vizsga) külön engedély nélkül, további alkalommal (harmadik vizsga) a Tanulmányi Bizottság
engedélye alapján. Háromnál több vizsga nem biztosítható. Erre az időszakra az illetékes
tanszék/intézet köteles vizsgaidőpontot kijelölni. A csak vizsgakurzusként felvett tárgyak
vizsgaidőszakát megelőző időszakra a karok – tanulmányi- és vizsgaszabályzatuk keretében –
korábbi CV-vizsgalehetőséget is biztosíthatnak. A három vizsgalehetőséget e módon is
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(3)

(4)133

(5)134

(1)135

(2)

(3)136

(4)137

biztosítani kell. A CV időszakra vonatkozó részletszabályokat a Kari Tanács jogosult
meghatározni.
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.
A vizsganapok (a vizsgával meghirdetett tárgyak esetében) kijelöléséért a tanszék/intézetvezető
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/intézeteknek megküldeni. Az érintett tanszék/intézet vezetője köteles a
jóváhagyott vizsgaidőpontoknak a Neptun-rendszerbe történő felviteléről és a tanszéki/intézeti
hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről a szorgalmi időszak 12. hetének első munkanapján
gondoskodni.
Elővizsgát tenni a szorgalmi időszak utolsó hetében lehet. Elővizsgázni a tanszék/intézet által
kiadott elővizsga időpontokban a vizsga feltételeinek megléte esetén minden 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. §
A hallgató a 39.§ szerint kitűzött vizsganapokra (vizsgahelyekre) a Neptun-rendszeren keresztül
a karok által meghirdetett időponttól jelentkezhet vizsgára. 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 (és nem vizsgázott), számára megfelelő időközzel, megismerhető
módon (Neptun-rendszer vagy tanszéki/intézeti hirdetőtábla vagy tanszéki/intézeti
adminisztráció) a tárgyat gondozó tanszék/intézet jelöl két új vizsgaidőpontot, az előre már
korábban vizsgaként jóváhagyott időpontok közül. A tanszék/intézet 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
mulasztási díj formájában meg kell térítenie.
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.
Vizsgázni csak leckekönyv (vagy azzal egyenértékű elektronikus dokumentum) 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. Szóbeli vizsga esetén, amennyiben a Neptun-rendszerben megjelölt kezdő
időpontban (amennyiben az nem korábbi, mint reggel 8 óra) nincs jelen minden hallgató, a
vizsgáztató legfeljebb a vizsga meghirdetett kezdő időpontjától számított négy órán keresztül
köteles vizsgáztatás céljából rendelkezésre állni. Az írásbeli vizsgán késésnek helye nincs. A
számonkéréskor a hallgató köteles személyazonosságát igazolni.
A vizsgáztatást a tantárgy előadója, illetve a tanszék/intézet vezető 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.
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(5)138 Egy vizsgaidőszakon belül az ismétlő javító, de a hallgató kérésére az első és a javítóvizsgát is,
illetőleg minden szigorlatot és alapvizsgát legalább kéttagú 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/intézet vezetője jelöli ki. Amennyiben a tanszék/intézetvezető a tárgyjegyző, a
kar dékánja dönt e kérdésben.
(6)139 A vizsga feltételeit (személyi és tárgyi) a vizsgáztató tanszék/intézet 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
mulasztási díj megfizetése után jelentkezhet ismét vizsgára.
(7)140 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 5 évig megőrizni.
(8)141 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.

(1)
(2)
a)
b)
c)

(3)142
a)

b)

c)

d)

Az ismeretek ellenőrzésének főbb formái
41. §
A megfelelő – a képzési célhoz igazodó, egymásra épített – ellenőrzési formákat a tanterv, ezek
tartalmi követelményeit a tantárgyi program határozza meg.
A tananyag ismeretének értékelése
ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés lehet, melyeket
osztályzatokkal is meg kell jeleníteni, továbbá
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.
A tantárgyak főbb számonkérési formái a következők:
A szorgalmi időszakot lezáró aláírás a szolgalmi időszakra előírt tanulmányi kötelezettség
elfogadás szintű teljesítésével szerezhető meg. Az aláírást a 38.§ (7) bekezdésében foglaltak
szerint lehet pótolni.
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.
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.
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 lesz-e az erre épülő további tananyag
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e)
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h)
(4)

(5)

(1)
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(2)143

(3)144

(4)
(5)
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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.
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.
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. §
Gyakorlati jegy, beszámoló vagy vizsga esetén az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban
nyújtott teljesítménye alapján
„jól megfelelt” vagy „megfelelt” értékelést, illetőleg
jeles vagy jó osztályzatot ajánlhat meg.
A megajánlott értékelést (osztályzatot) a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti vizsgára
bocsátását.
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.
A sikertelen vizsgák javítása
43. §
A hallgató sikertelen vizsga esetén ugyanabban a vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. A
sikertelen javítóvizsga egy alkalommal megismételhető (ismétlő javítóvizsga).
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 felveheti.
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 mulasztási díjat is köteles fizetni az esedékes
vizsgadíj megfizetésével egyidejűleg.
Az ismételt vizsga letételére is a 40.§-ban foglaltak vonatkoznak.
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.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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(6)

(7)

(8)145

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)146

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)147

145
146
147

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 tárgyból és csak egy alkalommal
dékáni méltányosságot kérhet a 47.§-ban leírtak szerint.
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.
Ha a 2007. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesítő 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.
A sikeres vizsga javítása
44. §
Ha a hallgató a sikeres vizsgán kapott érdemjegyet, értékelést javítani akarja, oktatási
időszakonként a Kari Tanács által meghatározott számú tantárgyból újabb vizsgát tehet.
A sikeres vizsga javításának feltételeit a Kari Tanács határozza meg.
A sikeres vizsgát javító vizsgát a normál vizsga eljárási rendje alapján az aktuális
vizsgaidőszakra megadott vizsgaalkalmakkor lehet letenni.
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. §
A hallgató tanulmányi eredményét a leckekönyvbe és a Neptun-rendszerbe írják be az arra
jogosult személyek. A hallgatói információs rendszerben lévő adatok az leckekönyv hiteles
másolatai. A leckekönyvbe és a Neptun-rendszerbe történő bármilyen illetéktelen bejegyzésnek
fegyelmi következményei vannak.
A hallgató tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a tanulmányok
kezdetétől megszerzett kreditpontok összege mutatja.
A tanulmányi munka minőségét a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag alapján határozhatjuk
meg. Egy félév vonatkozásában:
Súlyozott tanulmányi átlag = ∑ (kreditpont x érdemjegy) / teljesített kreditpontok összege
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.
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.
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.
Amennyiben a hallgató több kreditet teljesített, mint 30, úgy – ilyen tartalmú kari szabályzati
rendelkezés alapján – a kreditindex számításánál lehetőség van arra, hogy a nevezőben az összes
teljesített kredit szerepeljen. E szabály alkalmazására a kari szabályozás elfogadásáig a dékán és
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a kari HÖK egyetértésével is sor kerülhet.
(7)148 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 ajánlott tantervben előírt és az egyéni tantervben vállalt követelmények
teljesülését, és a teljesítést rögzíti a Neptun-rendszerben. 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 Neptunrendszerbe.
(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
46. §
(1) 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.
(2) A hallgatói jogviszony törléssel a hallgató kérelmére is megszüntethető.
(3)149150Az 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. A 2007. szeptember 1-je után hallgatói jogviszonyt létesített személyek
esetében az államilag támogatott képzésbe felvett hallgató jogviszonya tanulmányi okból csak
akkor szűnik meg, ha tanulmányait a költségtérítéses képzésben nem kívánja folytatni.
(4) Akit fegyelmi vétsége miatt zártak ki, a tanulmányai folytatását csak abban az esetben kérheti,
ha mentesült a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól.
(5)151
(6)152

(1)

(2)

Méltányossági engedélyek
47. §
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).
A kérelmet, az annak alapjául szolgáló indokok felmerülését követően vagy akadályoztatás
esetén az akadály megszűnését követően haladéktalanul kell benyújtani.
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(3)
(4)153
(5)

(1)

(2)
a)

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.
A kérelmet a benyújtást követő 8 napon belül a dékán/igazgató köteles elbírálni, és szükség
esetén az illetékes kari/intézeti bizottságok bevonásával érdemben elbírálni.
A döntést a hallgatónak és az érintett egyetemi szervezetek vezetőinek – esetleges további
intézkedések céljából – írásban haladéktalanul meg kell küldeni.
48. §
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.
Az (1) bekezdésben foglalt kérelem esetén, a dékán vagy az önálló intézet igazgatója
szemeszterenként legfeljebb egyszeri alkalommal, egy tantárgyból aláíráspótlást (gyakorlati
jegy pótlást) engedélyezhet az adott vizsgaidőszak utolsó napjáig terjedően;

b)154
(3) A hallgató tanulmányai során, szemeszterenként, egy adott tantárgyból dékáni
vizsgaengedélyben kizárólag egy alkalommal részesülhet.
(4)155 A döntést a hallgatónak, az érintett tanszék/intézet vezetőjének, továbbá a kari Neptun
felelősnek – további intézkedés céljából – meg kell küldeni.

(1)
(2)156
a)
b)
(3)
(4)157
(5)158
(6)159

(1)

(2)

49. §
A hallgató, ha a dékáni méltányossági engedéllyel sem tudta sikeresen teljesíteni az elmaradt
tanulmányi kötelezettségét, írásbeli kérelemmel fordulhat a rektor jogkörében eljáró tanulmányi
rektorhelyetteshez.
Ezen írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:
a méltányosságra okot adó indokokat,
a kérelem előtörténetét igazoló leckekönyvét és dokumentumokat,
E kérelmet a tanulmányi rektorhelyettes hivatali irodájában kell benyújtani.
A kérelem elbírálása során 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.
A hallgató tanulmányai során rektori méltányossági engedélyben összesen legfeljebb két
alkalommal részesülhet, figyelemmel az 55.§ (6) bekezdésére is.
A döntést a hallgatónak, a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalának, az
érintett tanszék/intézet vezetőjének és a Hallgatói Központnak – további intézkedés céljából –
meg kell küldeni, továbbá a hallgató leckekönyvébe be kell vezetni.
A TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSÉHEZ, LEZÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK
Az abszolutórium
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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(1)

(2)
(3)160

(4)161
(5)162

(6)

(7)
(8)

(9)163

(1)

(2)
(3)

(4)
a)
b)

A diplomamunka és a szakdolgozat
51. §
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.
A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzésének, elkészítésének és megvédésének
szabályait a Kari Tanács állapítja meg.
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 ajánlott tantervei határozzák meg.
A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzésének előfeltételét a szak ajánlott tantervében
kell rögzíteni. A szak ajánlott tantervébe a „Diplomamunka vagy szakdolgozat készítés”-t, mint
szabadon választott tantárgy, fel kell venni.
A hallgató az előfeltételek teljesítését követő félévtől kezdődően a „Diplomamunka vagy
szakdolgozat készítés” című 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/intézet vezetője köteles gondoskodni a diplomamunka vagy szakdolgozat
témakitűzéséről a szorgalmi időszak 6. hetének végéig.
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.
A diplomamunka vagy szakdolgozat témakitűzéséért és nyilvántartásáért a szakvezető a felelős.
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.
A diplomamunka vagy szakdolgozat elkészítésének kari előírásait, valamint a záróvizsga
szervezésének feladatait a szervezeti egységek jogosultak meghatározni azzal a megkötéssel,
hogy a diplomamunka vagy szakdolgozat benyújtását digitális formában is kötelezővé kell
tenni. E szabály alkalmazása alól a diplomamunka vagy szakdolgozat azon részei képeznek
kivételt, amelyek jellegüknél fogva nem digitalizálhatók, vagy digitalizálásuk aránytalan
nehézséget okozna.
A záróvizsga
52. §
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.
Záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megléte, valamint a képzési tervben ide
vonatkozó előírások teljesülése.
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.
A záróvizsga főbb típusai:
a hallgató (jelölt) a szakdolgozat megvédésétől elkülönítetten, a tanterv által előírt tantárgyakból
záróvizsga bizottság(ok) előtt záróvizsgát tesz,
a hallgató (jelölt) a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg a diplomamunkáját vagy
szakdolgozatát, és a tanterv által előírt tantárgyakból záróvizsgát tesz,

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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a hallgató (jelölt) a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg szakdolgozatát és felel a
szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből.
d)164 a hallgató (jelölt) írásbeli záróvizsgát tesz, ezt követően a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg
szakdolgozatát, majd gyakorlati és elméleti (szóbeli) záróvizsgát tesz.
(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)165 Az alkalmazott záróvizsga típusáról a szak ajánlott tanterve rendelkezik.
(9)166 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 – a szorgalmi időszak végétől számítva legalább négy hetet kell biztosítani.
(10)167 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. A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott záróvizsga típus esetén a
záróvizsgára bocsátás feltételeit jelen HKR kari kiegészítése tartalmazza.
(11)168 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/intézet hirdetőtábláján, illetve a
honlapján.
(12) A hallgatók záróvizsgára történő beosztását a kar hirdetőtábláján a vizsgaidőszak kezdetéig ki
kell függeszteni, illetve szükség esetén a hallgatókat írásban értesíteni kell.
c)

(1)
(2)169

(3)

(4)
(5)

A Záróvizsga Bizottság
53. §
Záróvizsgát a Záróvizsga Bizottság előtt kell tenni. A Záróvizsga Bizottság szükség esetén a
dékán által elrendelten kérdező tanárokkal egészülhet ki (eseti bizottsági tag).
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/intézet vezetője
a felelős.
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.
A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai osztályozzák, majd zárt ülésen – vita esetén
szavazással – megállapítják az osztályzatot. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
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A záróvizsga eredménye
54. §
(1)170171A záróvizsga eredményét a záróvizsgán elért érdemjegyeknek és a diplomamunka vagy
szakdolgozat osztályzatának alapulvételével, a képzési és kimeneti követelményekkel és a
tantervvel összhangban, a szak ajánlott tantervében meghatározottak szerint kell kiszámítani. Az
ajánlott tanterv záróvizsga kiszámítására vonatkozó rendelkezéseit e szabályzat függelékeként
kell kezelni.
(2) A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki a záróvizsga napján.

(l)172

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)173

(1)

A sikertelen záróvizsga megismétlése
55. §
A Záróvizsga Bizottság által el nem fogadott diplomamunka pótlásának feltételeit – az illetékes
tanszék/intézet javaslatára – a Tanulmányi Bizottság határozza meg. A határozatról a hallgatót
és az érintett tanszéket/intézetet írásban három héten belül értesíteni kell. A diplomamunka
újbóli benyújtására a 51.§ (6)-(8) bekezdései vonatkoznak.
Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet ismételt záróvizsgát,
ahány tantárgyból a záróvizsga áll, egy tantárgyból azonban legfeljebb két alkalommal.
Ismételt záróvizsga a következő záróvizsga időszakban tehető. Ettől a rendelkezéstől a Kari
Tanács – indokolt kari sajátosság esetén – eltérhet.
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.
Megismételt záróvizsga alkalmával a jelöltnek külön meghatározott vizsgadíjat kell fizetnie.
Megismételt vizsgát csak az ennek teljesítését igazoló jeggyel lehet megkezdeni.
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.
A (6) bekezdésben foglalt lehetőség kimerítése után a Kari Tanács határoz a záróvizsga
ismétlésének feltételeiről.
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.
174
(2)
(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.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. számú határozatával, 2007. január 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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(4)175 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.
(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.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Az oklevélmelléklet
57/A. §176177
Az oklevélmelléklet olyan biztonsági okmányként kezelt közokirat, amelyet a Miskolci
Egyetem az oklevél mellé állít ki (oklevélmelléklet-minta: 2/a. sz. melléklet). Az
oklevélmelléklet a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi
keretéről (Europass) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004.
december 15.) szerinti okirat. A dokumentum részletes tájékoztatást nyújt az oklevél
tulajdonosának végzettségéről és szakképzettségéről, a tanult tantárgyakról, a megszerzett
kreditpontokról, az elért tanulmányi eredményekről, a diplomát kiállító felsőoktatási
intézményről, a magyar felsőoktatás rendszeréről, tehát mindarról, amely fontos információ
lehet a munkavállalás és a továbbtanulás szempontjából.
Az oklevélmelléklet célja, hogy a felsőoktatásban szerzett képesítést igazoló oklevél
mellékleteként részletes és tárgyszerű információt adjon az oklevél tulajdonosa által folytatott és
sikeresen befejezett tanulmányok jellegéről, szintjéről, tartalmáról és ez által segítséget nyújtson
a képesítések átláthatóságához és megalapozott elismeréséhez külföldön. Az oklevélmelléklet
nem tartalmaz értékítéletet, nem tartalmazza az ekvivalencia, az egyenértékűség megállapítását,
és nem sugallja az elismerés tényét.
Az oklevélmelléklet – önmagában véve – jogi hatállyal nem bír. Az oklevélmellékletnek
elsősorban információs értéke van.
Az oklevélmellékletet magyar és angol nyelven kell kiadni a hallgatónak az oklevéllel
egyidejűleg és az első kiadás mindkét esetben ingyenes.
Az oklevélmelléklet kiadása kötelező az alapképzésben és a mesterképzésben egyaránt.
Az oklevélmelléklet kiállítása szorosan kapcsolódik a kreditrendszerhez és a számítógépes
tanulmányi rendszer (Neptun) működéséhez, ezért az európai modellnek megfelelő teljes értékű
oklevélmelléklet kiállítására csak azoknál a hallgatóknál van lehetőség, akik kreditrendszerű
tanterv szerint és a Neptun nyilvántartásban szerepelve 2006. március 1. után szerezték
oklevelüket.
A 2003. július 1. és 2006. március 1. között oklevelet szerzettek részére írásbeli kérésre, angol
nyelven, aktív félévenként normatíva havi összegének 10%-ának megfelelő költség ellenében
csak akkor állítható ki teljes értékű oklevélmelléklet, ha a (6) bekezdésben foglalt feltételek
teljesülnek.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 211/2006. számú határozatával, 2007. január 1. napjától hatályos szöveg.
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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(8)

(1)

(2)
a)
b)
(3)
(4)
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

(1)
a)

b)

c)

d)
da)

178
179

A 2003. július 1. előtt oklevelet szerzettek részére írásbeli kérésre, nyelvenként, aktív
félévenként normatíva havi összegének 10%-ának megfelelő költség ellenében csak akkor
állítható ki teljes értékű oklevélmelléklet, ha a (6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek.
Az oklevélmelléklet tartalma és formája
57/B. §178
A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet alapján az
oklevélmelléklet „B” kategóriájú biztonsági okmány, felsorolását a jogszabály 1. melléklete
tartalmazza.
Az oklevélmelléklet nyomtatvány a következő részekből áll:
tört-fehér színű vastag borítólapból, amely az Oklevélmelléklet, Diploma Supplement címet
viseli, és a magyar címer található rajta;
szürkés-zöld színű, vékony belső lapokból, amelyekre sorszám, keret, Europass logó és vízjel
van nyomtatva.
A Neptun-rendszer oklevélmelléklet funkciója szolgál a magyar és angol nyelvű
oklevélmellékletek elkészítésére és archiválására.
Az oklevélmelléklet tartalma – a főiskola címerén és az oklevél törzskönyvi számán kívül –
nyolc kérdéscsoportot foglal magában, amelyek a következők:
az oklevél megszerzőjének adatai (név; születési dátum; hallgatói azonosító szám);
az oklevél adatai (szakképzettség és a vele járó cím, az elvégzett szak/szakok, az oklevelet
kibocsátó intézmény, a képző intézmény; a képzés nyelve);
a képzés szintjének adatai (a képzés szintje; a képzés ideje, a képzésbe való bejutás feltételei);
a képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok (a képzés módja, a képzési
program követelményei: képzési cél, megszerzendő kreditérték, ismeretek ellenőrzési rendszere,
szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke; az egyes tantárgyak, a heti óraszámok, a
követelmények, a kreditpontok, az érdemjegyek; a megszerzett összes kredit; az értékelés
rendszere; az oklevél minősítése);
az oklevéllel járó jogosultságok (jogosultságok a továbbtanulásra);
további információk (az oklevél tulajdonosára vonatkozó, az előzőekben nem közölt
információk a felsőoktatási intézmény rövid leírása; egyéb információforrások megjelölése);
a melléklet hitelesítése (a hitelesítő személy aláírása, az intézmény bélyegzője);
a magyar felsőoktatási rendszer leírása (az Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyar
Ekvivalencia és Információs Központjának rövid ismertetése a magyar felsőoktatás
rendszeréről).
Az oklevélmelléklet kiállítása és nyilvántartása
57/C. §179
Az oklevélmelléklet kiállításának előkészítése:
Az elektronikus nyilvántartási rendszer üzemeltetője értekezletet tart az oklevélmelléklettel
összefüggő aktuális feladatokról és határidőkről a karok /önálló intézetek igazgatási, ügyviteli
és szervezési feladatait ellátó hivatalainak, az oklevélmelléklet felelősöknek és a Neptunfelelősöknek;
a karok/önálló intézetek védett munkahelyeket alakítanak ki a karok /önálló intézetek
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalukban, ahol az oklevélmelléklet
felelősük biztonságos körülmények között tudják előállítani és tárolni az oklevélmellékleteket,
illetve az oklevélmelléklet nyomtatványokat;
a karok /önálló intézetek igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalai
megrendelik (illetve korábbi rendeléseiket ellenőrzik) az oklevélmelléklethez szükséges
nyomtatványokat;
a karok a záróvizsgát követően, az oklevél kiadása előtt elvégzik az archivált tanulmányi adatok
karbantartását magyar és angol nyelven egyaránt;
a képzésre vonatkozó információkat a dékánhelyettesek ellenőrzik, és szükség esetén javítják a
kari Neptun-felelősök közreműködésével;
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a tárgyakra vonatkozó információkat az intézeti adminisztrátorok ellenőrzik és javítják;
a hallgató tanulmányaira vonatkozó adatokat a kar /önálló intézet igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatal alkalmazottai ellenőrzik és javítják;
Az oklevélmelléklet felelősök ellenőrzik azok helyességét a leckekönyvvel összevetve ellenőrzi,
és a hibákat jelölik, illetve javítják a Neptun-rendszerben.
a tanulmányi rektorhelyettes gondoskodik arról, hogy fel legyen töltve a Neptun-rendszerbe az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott „A felsőoktatás rendszere Magyarországon” c.
leírás („Országinformáció – 2/b. sz. melléklet), illetve a Miskolci Egyetemre vonatkozó leírás
(„Intézményi adatok” – 2/c. sz. melléklet);
a Számítóközpont felkészíti és karbantartja a Neptun-rendszert az oklevélmellékletek
kezelésére;
Az oklevélmelléklet kiállítása:
az oklevélmelléklet kiállítására az adatok ellenőrzését követően a kar /önálló intézet igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalának vezetője ad engedélyt;
az oklevélmelléklet kiállítását az oklevélmelléklet felelős végzi a megfelelő formanyomtatvány
felhasználásával egy védett munkahelyen;
a kiállított oklevélmellékletet, az utóellenőrzést követően a kar dékánja/önálló intézet igazgatója
aláírásával és a kar bélyegzőlenyomatával hitelesíti;
az elektronikus aláírás bejegyzését követően a Neptun-rendszer archiválja a végleges
oklevélmellékletet az adatbázisba, így később azon változtatni nem lehet;
az oklevélmellékletet az oklevéllel egyidejűleg kell kiadni a hallgató részére;
az oklevélmelléklet lapjainak azonosító számát a Neptun rendszerben rögzíteni kell.
az archivált adatok alapján, írásbeli kérésre (3. § (3) bekezdés) ismételten kiadható az
oklevélmelléklet;
ismételten kiadott oklevélmellékletet a nyilvántartó könyvbe „másodlat” megjelöléssel és a
kiadás dátumával kell bevezetni.
Az oklevélmelléklet ismételt kiadása:
elveszett vagy megsemmisült oklevélmelléklet ismételt kiadását a hallgató írásban kérheti;
az írásbeli kérelmet személyesen kell leadni a kar /önálló intézet igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalában, vagy postai úton kell elküldeni;
az írásbeli kérelemben a kérelmező hallgató azonosításához meg kell adni a hallgató
nevét,
anyja nevét,
születési helyét és időpontját,
Neptun kódját
a sikeres záróvizsgával lezárt szak elnevezését,
a sikeres záróvizsga időpontját,
az oklevél számát és dátumát,
az oklevélmelléklet másodlat nyelvét (magyar vagy angol)
az elkészült oklevélmelléklet átvételének kért módját (személyes átvétel vagy postai úton
történő elküldés);
a c) pontban meghatározott adatok tekintetében hiányos kérelem esetén a kar /önálló intézet
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala hiánypótlásra szólítja fel a
kérelmezőt;
az oklevélmelléklet másodlat kiállításáért a kar /önálló intézet igazgatási, ügyviteli és szervezési
feladatait ellátó hivatalánál beszerezhető csekk felhasználásával nyelvenként, aktív félévenként
hallgatói normatíva havi összegének 10%-anak megfelelő térítési díjat kell fizetni.
Az oklevélmelléklet kiállításáért beszedett összeg a kiállító kart illeti.
Az oklevélmelléklet kiadásának felelősségrendszere
57/D. §180
A Miskolci Egyetemen az oklevélmelléklettel összefüggő feladatok koordinálásáért és az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal való kapcsolattartásért felelős vezető a tanulmányi
rektorhelyettes, mint oklevélmelléklet koordinátor. A tanulmányi rektorhelyettes felügyeli jelent
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szabályzat előírásainak betartását, kapcsolatot tart a karok igazgatási, ügyviteli és szervezési
feladatait ellátó hivatalokban dolgozó oklevélmelléklet felelősökkel.
A Számítóközpont alkalmazottja látja el az informatikai (üzemeltetési) felelős feladatkörét. Az
informatikai felelős határozza meg a program kezelőinek körét és a programhoz való
hozzáférésük feltételét, karbantartja a programban használt intézményi és szaksablonokat,
gondoskodik a tárolt anyagok mentéséről, archiválásáról, a biztonságos és ellenőrzött
hozzáférésről és kapcsolatot tart a karokon dolgozó Neptun-felelősökkel.
A kar/önálló intézet igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalában dolgozó
oklevélmelléklet felelősöket a kar dékánja bízza meg az oklevélmelléklettel kapcsolatos
feladatok ellátására. Az oklevélmelléklet felelősök nyomtatják ki és osztják szét az
oklevélmellékleteket kar/önálló intézet igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó
hivatalának alkalmazottai között ellenőrzésre és hibajavításra, mentik a helyesen kitöltött
oklevélmellékleteket a Neptun-rendszerben, kinyomtatják az elkészült oklevélmellékleteket
biztonsági papírra, bekötik a kinyomtatott dokumentumokat és aláíratják a mindenkori kari
dékánnal/önálló intézet igazgatójával. Az oklevélmelléklet felelősök felelnek az
oklevélmelléklet tanulmányi adataiért és a tanulmányi nyilvántartással való megegyezéséért.
A Neptun-felelősök feladata, hogy ismerjék a Neptun-rendszer oklevélmelléklet funkcióját és
segítsék kar/önálló intézet igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalában
dolgozó oklevélmelléklet felelősök munkáját olyan problémák esetén, amelyek megoldásához
az oklevélmelléklet felelősöknek már nincs jogosultságuk.
Az oklevélmellékletbe kerülő szövegek szakfordítására és az idegennyelvű szövegek
szakfordítására a karok megbízást adnak a Miskolci Egyetem Idegennyelvű Oktatási
Központjának.
Az oklevélmelléklet „B” kategóriájú biztonsági okmány, így a biztonsági okmányok védelméről
szóló 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet értelmében kell kezelni. A kezelésért a tanulmányi
rektorhelyettes, az informatikai felelős, a karok igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait
ellátó hivatalaiban dolgozó oklevélmelléklet felelősök, a kari Neptun-felelősök és karok/önálló
intézetek igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalaiban dolgozó alkalmazottak
felelősek.
A kitüntetéses oklevél
58. §
Kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsgán minden tantárgyból jeles eredményt ért el,
diplomamunkájának vagy szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles,
valamint összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének tanulmányi átlaga legalább 4.00.
Jogászképzés során kitüntetéses oklevél nem adható.
További szabályok
59. §
A szak képzési céljaihoz kapcsolódó tantárgyak kredit értékének összege a ajánlott tantervben
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.
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
ajánlott tanterve alapján a szak Kreditátviteli Bizottsága dönt.
Egy adott szakon a teljesítendő kreditek száma valamennyi képzési forma, illetve tagozat
(nappali, levelező, esti, távoktatás) esetén azonos.
Záró és átmeneti rendelkezések184
60. §
Jelen szabályzat 2006. szeptember 1-jén lép hatályba. Az 1993. évi felsőoktatási törvény hatálya
alatt képzésüket megkezdett hallgatók, amennyiben képzésük folyamatos, a A nem folyamatos
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képzés esetén az új Ftv. és e szabályzat rendelkezései irányadók azzal, hogy az érintett hallgatók
az általános szabályok szerint jogosultak korábbi tanulmányaik beszámítását kérni. Amennyiben
időközben olyan változás állt be az ajánlott tantervben, mely következtében a kreditbeszámítás
szabályai nem alkalmazhatóak, akkor egyedi kérelem alapján a Kreditátviteli Bizottság
szaktanszéki vélemény birtokában különbözeti vizsgát engedélyezhet. Különbözeti
vizsgaengedély hiányában, vagy sikertelen különbözeti vizsga esetén a hallgató köteles az új
ajánlott tanterv szerinti tárgyakat felvenni.
Minden karon valamennyi szak számára létre kell hozni, illetve tovább kell működtetni a
hallgatók egyéni tanulmánytervezését segítő tanácsadó testületeket.
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.
IV. fejezet
TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

A Miskolci Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
törvény), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az
alábbi szabályzatot alkotja185:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)186

185
186

A szabályzat hatálya
61. §
A szabályzat hatálya kiterjed a törvényben, valamint a rendeletben meghatározottakra. A
költségtérítés szabályait, valamint a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatában rögzített tanulmányi kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes
teljesítése esetén fizetendő díjakat jelen szabályzat tartalmazza.
A jelen szabályzatban meghatározott, valamint egyéb, a szabályzat által nem érintett
kérdésekben – e szabályzattal nem ellentétes módon – a Kari Tanács a kari HÖK egyetértésével
hozott határozattal további szabályokat állapíthat meg az Egyetemi Szenátus jóváhagyásával. A
jogszabályokkal vagy egyetemi szabályzatokkal ellentétes szabályokat nem lehet alkalmazni; az
ellentétes tartalom kérdéséről kétség esetén a tanulmányi rektorhelyettes dönt. A tanulmányi
rektorhelyettes a döntéséről tájékoztatja az érintetteket, valamint a Szenátust.
A jelenleg nem kari keretek között, vagy karközi együttműködésben megvalósuló képzésben ki
kell jelölni a képzésért felelős kart vagy egyéb szervezeti egységet és a jelen szabályzatot
értelemszerűen kell alkalmazni.
Támogatási idő, államilag támogatott képzés
62. §
Egy személy legfeljebb tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat államilag támogatott
képzésben, beleértve a felsőfokú szakképzést is.
A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha
betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a
félévet.
Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb,
mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja
befejezni tanulmányait, vagy kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, tanulmányait
csak költségtérítéses képzési formában folytathatja.
A támogatási időre vonatkozó további részletszabályokat a törvény 53.-56. §-ai, és a rendelet 3.
§-a tartalmazzák.
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Általános rendelkezések
63. §
A hallgató tanulmányainak teljes időtartama alatt köteles a rá megállapított díjakat és térítéseket
fizetni, illetve juttatások igénybevételére jogosult. A képzési időbe be kell számítani azokat a
féléveket, amelyekre a hallgató beiratkozott, és amelyekben a márciusi, illetve októberi
statisztikai adatközlés során hallgatóként nyilvántartották.
Átvétel esetén az újabb szakra megállapított képzési időt kell figyelembe venni, azonban a
támogatás időtartamát csökkenteni kell azzal az időtartammal, amelynek során a hallgató már
támogatásban részesült.
Akinek a hallgatói jogviszonya az (1) bekezdésben jelölt fordulónapon szünetel, vagy megszűnt,
az – adott időszakra – támogatásban nem részesül, és díjakat vagy térítéseket nem kell fizetnie.

(4)187
188

(1)

(2)189

(3)190
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(2)192
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(6)193

64. §
A ME-HÖK az e szabályzatban, illetve más szabályzatokban foglalt módon és tárgykörben
javaslatot tesz, véleményt nyilvánít és egyetértési jogot gyakorol.
A kari HÖK javaslatot tesz, és véleményt nyilvánít a Kari Tanács döntéseivel kapcsolatban. A
kari HÖK a jelen szabályzatban, illetve más szabályzatokban foglalt módon és tárgykörben
javaslatot tesz, véleményt nyilvánít és egyetértési jogot gyakorol. A kari HÖK szükség esetén
kifogást emel a Kari Tanács döntése ellen a Szenátus előtt.
A Szenátus a hozzá benyújtott kifogás alapján a jogszabályoknak, illetve az egyetemi
szabályzatoknak megfelelő döntést hoz. Sürgős esetben a rektor ennek megtörténtéig a
kifogásolt döntés végrehajtását felfüggesztheti.
A hallgatói önkormányzatnak a kollégium irányításában való részvételét a Kollégiumok
Működésére Vonatkozó Szabályzat állapítja meg.
Szociális és Ösztöndíj Bizottság
65. §
A hallgatói támogatásokkal kapcsolatos, a jelen szabályzatban megállapított kérdésekben
történő döntések előkészítésében, valamint egyedi döntések meghozatalára a karokon Szociális
és Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban SZÖB) kell szervezni. A SZÖB-ben biztosítani kell az
évfolyamok, illetve szakok megfelelő arányú képviseletét.
A kari HÖK gondoskodik a SZÖB létrehozásáról, ellenőrzi annak működését. A SZÖB hallgató
tagjait a kari HÖK választja meg egy tanévre.
A SZÖB létrehozását úgy kell megszervezni, hogy évente legkésőbb szeptember 30-ig meg
tudja kezdeni működését.
A jogszabályoktól és szabályzatoktól eltérő működés esetén a kari HÖK jogosult a SZÖB
tevékenységét felfüggeszteni és gondoskodni új SZÖB létrehozásáról. A döntést a rektor vagy
dékán is kezdeményezheti az egyetemi vagy kari HÖK-nél.
A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos kérdésekben – eltérő rendelkezés hiányában – a
döntésre alapot adó körülmény tudomásra jutásától számítva a SZÖB haladéktalanul, de
legkésőbb tizenöt napon belül köteles dönteni.
Minden, a jelen szabályzat alkalmazása során a SZÖB által hozott első fokú határozat (egyedi
döntés vagy annak elmaradása) ellen a közléstől számított 15 napon belül hallgatói jogviszonyra
vonatkozó rendelkezés megsértésére hivatkozva fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés
elbírálása tárgyában a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.
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Ügyviteli feladatok
66. §
(1)
a)
b)
c)

(2)
a)194

b)

c)

d)
(3)

(4)
(5)
(6)

194

Az ügyviteli munkát:
a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala,
a hallgatói juttatásokkal (ösztöndíjjal) kapcsolatos feladatokat a Hallgatói Központ (HK),
a fizetendő díjakra és térítésekre vonatkozó feladatokat a karok igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatait ellátó hivatalai, a HK, valamint a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság a
Számítóközpont szolgáltatásának igénybevételével végzik.
Az ügyviteli feladatok megoszlása különösen:
A kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala vezeti és aktualizálja a
hallgatói nyilvántartást (alapnyilvántartás), adatot szolgáltat a HK-nak félévenként legkésőbb
szeptember és február utolsó munkanapjáig (statisztika, kötelezettségek, letiltások, tanulmányi
eredmények stb.), a kari HÖK-nek és a kari SZÖB-nek. Figyelemmel kíséri a hallgatói
befizetéseket, írásban tájékoztatja az első éves hallgatókat az évkezdéssel kapcsolatos
határidőkről, a térítési díjak mértékéről és a befizetési határidőkről, valamint a hallgatói
jogviszonyhoz kapcsolódó igazolások beszerzésének módjáról; a kollégiumi elhelyezés
feltételeiről, a jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéshez szükséges egyéb
ismeretekről. Az éves adóbevalláshoz igazolást ad ki a költségtérítéses hallgatók számára.
A HK kiszámítja a hallgatói előirányzat keretösszegét kari bontásban, melyről havi bontásban a
tárgyhót követő 15. napig írásos tájékoztatót készít, és melyet megküld a ME-HÖK és a karok
számára. Összegzi és nyilvántartja a hallgatói kifizetéseket, az éves adóbevalláshoz igazolást ad
ki az államilag támogatott hallgatók számára. Az éves statisztikához, költségvetési
beszámolóhoz és előirányzatokhoz adatokat szolgáltat a Pénzügyi Osztálynak, valamint a kari
HÖK-nek, a kari SZÖB-nek, és a kari Kollégiumi Bizottságnak. Haladéktalanul tájékoztatja a
fent megjelölt, érintett hallgatói szervezeteket a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszegről. A
tanulmányi ösztöndíj összegét a kari SZÖB-bel egyetértésben a keretösszeg függvényében
megállapítja. Az éves szinten képződött ösztöndíj-maradványról december elsejéig karonkénti
kimutatást készít a Pénzügyi Osztály kimutatása alapján. A hallgatói hitellel kapcsolatos
tájékoztatást a hirdetőtábláján közzéteszi, illetve a tanulmányi átlagot – a kar igazgatási,
ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalának jelentése alapján – megállapítja. Végzi az
ösztöndíj jogcímenkénti nyilvántartását. A banki kimutatások alapján tájékoztatja a karokat és a
ME-HÖK-öt a különböző jogcímen történt befizetések összegéről. Kiszámítja a hallgatói
előirányzat alapján a keretösszeget, és tájékoztatja a HÖK-öt, a SZÖB-öt, valamint a karok
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalait.
A Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Pénzügyi Osztálya a HK jelentése alapján a (6)
bekezdésben meghatározott időpontig intézkedik a számlavezető pénzintézet felé a juttatások
átutalásáról. Szervezi, ellenőrzi és biztosítja az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges
adatszolgáltatást. Kiszámítja a díjakból és térítésekből származó bevételek mértékét és
felhasználását.
A Számítóközpont biztosítja a nyilvántartási, ügyvitel-szervezési és technikai feltételeket
(hardver, szoftver, rendszerfelügyelet).
A gazdasági főigazgató – a jóváhagyást követően – köteles gondoskodni arról, hogy a HK által
kiszámított hallgatói előirányzat, valamint a díjakból és térítésekből származó bevételek
mértékéről és felhasználásáról havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig írásos tájékoztató
készüljön kari bontásban, amelyet a gazdasági főigazgató megküld a tanulmányi rektorhelyettes,
a ME-HÖK és a karok számára.
A tárgykörben a gazdasági főigazgató az évközi és az éves gazdálkodási beszámolók keretében
ad tájékoztatást a Szenátus részére.
A ME-HÖK elnökének kérésére a rektor további adatok szolgáltatását, vagy a szolgáltatott
adatok részletesebb bontását is elrendelheti.
A különböző juttatások átutalása iránt a jogszabályokban meghatározott időpontig kell
intézkedni. Amennyiben jogszabály külön rendelkezést nem tartalmaz, úgy a rendszeres jellegű
juttatások átutalása iránt a tárgyhó 10. napjáig kell intézkedni. Az eseti jellegű juttatások
átutalása iránt a jogosultságról való tudomásszerzést követően, legkésőbb 15 napon belül kell
intézkedni.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
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Ellenőrzés
67. §
(1) A juttatásokra és támogatásokra szolgáló pénzügyi források és más támogatások jogszabályok
és szabályzatok szerinti felhasználását, valamint a díjakból és térítésekből származó bevételek
ugyanilyen felhasználását a Miskolci Egyetem belső ellenőrzést végző szervezeti egysége éves
munkatervébe illesztve ellenőrzi. Megállapításait írásban közli a rektorral és a ME-HÖK
elnökével.
(2) A rektor indokolt esetben soron kívüli vizsgálatot is elrendelhet. A rektor köteles a vizsgálatot
elrendelni, ha a ME-HÖK elnöke, vagy az érintett hallgatók 10%-a kezdeményezi, és a
kezdeményezés alapjául általuk megjelölt körülmények indokolttá teszik a vizsgálatot. A
célvizsgálat revizori jelentésének egy példányát a rektornak és a ME-HÖK elnökének meg kell
küldeni a szükségessé vált intézkedésekről szóló tájékoztatással együtt.
A rektor soron kívüli vizsgálatot rendelhet el az érintett hallgatók 10%-ának együttes, írásba foglalt és
megindokolt, eredeti aláírásokkal ellátott kezdeményezésére, ha az abban foglaltak a ME-HÖK
vagy valamelyik SZÖB működésével kapcsolatosak. Ebben az esetben ki kell kérni a ME-HÖK
vagy a SZÖB írásos nyilatkozatát is a beadványban foglaltakról.
A hallgatói juttatások
68. §
(1)
a)
b)
c)
d)195
e)
f)
g)
h)
i)
j
k)
(2)

(1)
(2)
(3)197
(4)198

195

A hallgatói juttatások különösen:
tanulmányi ösztöndíj,
rendszeres szociális ösztöndíj,
rendkívüli szociális ösztöndíj,
szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj,
köztársasági ösztöndíj,
eseti hallgatói támogatás,
tankönyv- és jegyzettámogatás,
a sporttevékenység támogatása,
a kulturális tevékenység támogatása
196
szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.
Amennyiben a hallgató egyidejűleg a Miskolci Egyetemen kívül más felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, abban az intézményben részesül támogatásban, mellyel korábban
létesített jogviszonyt.
A juttatások intézményi összege, a folyósítás módja
69. §
A támogatások összegét úgy kell megállapítani (kerekíteni), hogy az százzal maradéktalanul
osztható legyen.
A rendszeres hallgatói juttatásokat az egyetem a hallgatók által megjelölt bankszámlára utalja.
A tankönyv- és jegyzettámogatás összegének 56%-át a szociális ösztöndíjak kifizetésére kell
felhasználni.
Az eseti hallgatói támogatás kifizetése a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően vagy a
rektor által a ME-HÖK elnök egyetértésével meghatározott más módon történik, amely a
hallgatók életminőségének javítására és a hallgatók jutalmazására szolgál a kari HÖK döntése
alapján a HK egyidejű tájékoztatásával.

Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
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(5)

(6)

(7)
(8)199

Ha a hallgató egy hónapon túl gyógyintézeti ápolásban részesül, ösztöndíját, illetve pénzbeli
szociális támogatását külön kérelem esetén kaphatja tovább. A folyósítás a gyógyintézeti ápolás
időtartama alatt, de legfeljebb öt hónapon át tarthat abban az esetben, ha hallgatói jogviszonya
időközben nem szűnik meg vagy nem kezd szünetelni.
Az a hallgató, aki a pénzbeli juttatásokat 30 napon belül önhibájából a korábban megjelölt
számláján nem veszi át, a fel nem vett összegre való jogosultságát és a mulasztás okát igazolnia
kell, és ezzel egyidejűleg meg kell jelölnie azt a bankszámlaszámot, ahova a juttatás átutalását
kéri.
Külföldi részképzés esetén a hallgatónak járó juttatásokat ki kell fizetni, ha szerepel a hallgatói
nyilvántartásban, és nem kért évhalasztást vagy évkihagyást.
Az intézményi keretösszeg felhasználása az alábbi arányok alapján történik:
Keret

Jogcím
a) Tanulmányi ösztöndíj

A./
Hallgatói normatíva

b) szociális
ösztöndíjak
(rendszeres-, rendkívüli szociális
ösztöndíj, alaptámogatás)
c) Szakmai, tudományos
és
közéleti ösztöndíj
d) Eseti hallgatói támogatás

B./
Tankönyv- és
jegyzettámogatás;
sport és kulturális tevékenység
támogatása

C./
Lakhatási támogatás

(9)

199

a) szociális
ösztöndíjak
(rendszeres-, rendkívüli szociális
ösztöndíj, alaptámogatás,
szakmai gyakorlaton való
részvétel támogatása)
b) Kulturális, valamint
sporttevékenység támogatása
c) Jegyzet-előállítás támogatása,
elektronikus tankönyvek,
tananyagok és a felkészüléshez
szükséges elektronikus
eszközök beszerzése, valamint
a fogyatékossággal élő
hallgatók tanulmányait segítő
eszközök beszerzése

Támogatás százaléka
56%
(ebből maximum 5% kiemelt
tanulmányi ösztöndíj)
30%

6%

8% (5+3%)

56%

20%

24%

a) PPP férőhely bérlése

55%

b) szociális
ösztöndíjak
(rendszeres-, rendkívüli szociális
ösztöndíj, alaptámogatás)

45%

A (8) bekezdés A./ keret c)-d) pontja szerint felhasznált keretösszegek maradványa a (8)
bekezdés A./ keret a) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíjra és a b) pontjában
meghatározott rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra használható fel a tárgyév november
10. napjáig, majd ezt követően a (8) bekezdés A./ keret a)-c) pontja szerint felhasznált
keretösszegek maradványa a (8) bekezdés A./ keret d) pontjában meghatározott eseti hallgatói
támogatásra használható fel, a kari HÖK döntése alapján a HK egyidejű tájékoztatásával.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
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(10) A normatíva szerint megállapított éves szintű összeget a karok között a hallgatói létszámnak
(szeptember, illetve február utolsó munkanapja szerinti állapot) megfelelően kell elosztani.
(11)200 A karok rendelkezésére álló - a (9) bekezdés szerint megállapított - pénzügyi keret összegéről
a Szociális és Ösztöndíj Bizottságot írásban, valamint a hallgatókat a karok/önálló intézetek
igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalok és a HK hirdetőtábláján vagy más
dokumentált módon (pl. honlap) haladéktalanul tájékoztatni kell.
(12) 201
(13) A kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatala, a tárgyév február hónapjának
utolsó munkanapjáig értesíti a HK-t a tárgyévben szakmai gyakorlatra kötelezett államilag
támogatott hallgatók létszámáról.
(14) A hallgatói támogatások forrását elkülönítve kell kezelni, és az más célra nem használható fel.
(15)202
(16) A hallgatóknak a beiratkozáskor, és szükség esetén minden bejelentkezéskor hirdetményi, vagy
más módú írásbeli tájékoztatást kell adni:
a)
az évkezdéssel kapcsolatos határidőkről,
b)
a térítési díjak mértékéről és befizetési határidőkről,
c)
a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó igazolások beszerzésének módjáról,
d)
a kollégiumi elhelyezés feltételeiről,
e)
a jogaik gyakorlásához és kötelességeik teljesítéséhez szükséges egyéb ismeretekről.
(17) A rendszeres támogatást félévente öt, teljes évre tíz hónapon keresztül kell folyósítani.
(18) A tanulmányi ösztöndíj folyósításának időtartamát a tanulmányi időszakon kívül tartott szakmai
gyakorlat arányosan meghosszabbítja.
(19) A képzés utolsó tanévében a támogatást a hallgatói jogviszony megszűnéséig, legfeljebb
azonban tíz hónapon át kell folyósítani.
(20) Arra a hónapra, amelyben a hallgatói jogviszony szünetelni kezd vagy megszűnik, a támogatás
időarányos része jár.
(21) Ha a hallgatói jogviszony szünetel vagy megszűnik – kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat –, az
állami támogatás nem folyósítható.
(22)203204A pályázat alapján elnyerhető támogatásokat a Szöbsys internet alapú elektronikus pályázati
rendszeren keresztül lehet benyújtani a regisztrációs hetet követően, a ME-HÖK által
meghatározott időpontig. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő nem lehet rövidebb, mint
két hét.
(23) A kollégiumi elhelyezést, illetve a jelen szabályzatban nem szabályozott támogatásokat az arra
meghatározott külön szabályzat szerinti eljárásban kell kérni.

(1)205

(2)207

(3)

Tanulmányi ösztöndíj
70. §
206
A tanulmányi ösztöndíjra a hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján jogosult. A
tanulmányi ösztöndíjra jogosultság alsó határát és sávjait, a szak tanulmányi átlagának
figyelembevételével a SZÖB javaslatára a Kari HÖK – a dékán egyetértésével – állapítja meg.
Az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a
hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A tanulmányi ösztöndíj legmagasabb
összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva jogszabályban megállapított havi összegének
négyszeresét.
Tanulmányi ösztöndíj a kari tanács vagy a dékán döntése szerint a karon, illetve szakon vagy
évfolyamon belül azonos tanulmányi eredmény (teljesítmény) elérése esetén azonos mértékben
jár. Ennek összegét a SZÖB javaslatára a kari HÖK – a dékán egyetértésével –állapítja meg.
Az éves szinten képződött ösztöndíj-maradványról a HK a Pénzügyi Osztállyal egyeztetve
december elsejéig karonkénti kimutatást készít, melyet a kari SZÖB rendelkezésre bocsát. Az
ösztöndíj maradványt a kari SZÖB-ök, a kari HÖK-ök egyetértésével, a jelen szabályzat keretei
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között más egyszeri juttatásként használják fel, mely döntésről tárgyév december 10-ig
tájékoztatják a HK-t.
(4)208 A tanulmányi átlageredményt a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint kell
kiszámítani.
(5)209 A korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatóra ugyanezek a
szabályok és feltételek vonatkoznak azzal, hogy a Miskolci Egyetemre történő beiratkozás
félévében a hallgató nem jogosult ösztöndíjra.
(6)210 Az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja
megállapítására és folyósítására az általános szabályokat kell alkalmazni.
211
(7) A tanulmányaikat a mesterképzésben megszakítás nélkül folytató hallgatók tanulmányi
ösztöndíjban csak akkor részesülhetnek, ha a Miskolci Egyetem által szervezett alapképzésben
vettek részt. Ebben az esetben az első tanulmányi félévben a tanulmányi ösztöndíj mértéke
havonta a hallgatói normatíva 5%-a.

(1)

(2)

Alaptámogatás212
70/A. §
Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése
alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra
jogosult, amennyiben a rendelet 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt
létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a rendelet 16. § (2)–(3)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
Rendszeres szociális ösztöndíj
71. §

(1)213
(2)214 Helyzetéhez képest megállapított mértékű rendszeres szociális ösztöndíjban részesíthető az a
hallgató, aki hátrányos anyagi helyzete miatt arra rászorul. A hallgatók által benyújtott
pályázatokat a kari SZÖB ellenőrzi, majd javaslatot tesz a ME-HÖK Választmányának, amely a
rendszeres szociális ösztöndíj mértékét, és az abban részesülő hallgatók körét intézményi
szinten állapítja meg.
215
(3) Ha a rendszeres szociális ösztöndíj indoka megszűnt vagy alaptalannak bizonyult, a ME-HÖK
Választmánya haladéktalanul a folyósítás megszüntetése - szükség esetén a folyósított összeg
visszafizettetése - iránt intézkedik, és szükség esetén fegyelmi vagy egyéb eljárást
kezdeményez.
(4)216217218A jogorvoslati eljárás fedezetéül a 69. § (8) bekezdésében megjelölt szociális ösztöndíjakra
fordítható források 2-5%-a szolgál.
(5)219 Szociális alapú juttatás csak a hallgató kérelmére adható.
(6)220 A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság
(SZÖB, KB), majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a
kollégiumi felvételek elbírálásához.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 191/2009. számú határozatával, 2009. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 191/2009. számú határozatával, 2009. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
211
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 191/2009. számú határozatával, 2009. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
212
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
213
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
214
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 40/2010. számú határozatával, 2010. április 1. napjától hatályos szöveg.
215
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 40/2010. számú határozatával, 2010. április 1. napjától hatályos szöveg.
216
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
217
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
218
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
219
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
220
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 40/2010. számú határozatával, 2010. április 1. napjától hatályos szöveg.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása221
71/A. §
Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása (a továbbiakban szakmai gyakorlati ösztöndíj)
címén az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj címén a képzési és kimeneti követelményben meghatározott
legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb
egy tanulmányi félévre adható juttatás.
A szakmai gyakorlati ösztöndíj iránti kérelmek elbírálására a rendszeres szociális ösztöndíj
odaítélése során előírt szabályok szerint kell eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy szakmai
gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a Miskolci Egyetem
székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi
ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének a helye és a lakóhely közötti távolság
mértéke több mint 50 km.
A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10 %-át
nem haladhatja meg.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
72. §
(1)222223224A rendkívüli szociális ösztöndíj fedezetéül a 69. § (8) bekezdésében megjelölt szociális
ösztöndíjakra fordítható források 1-4%-a szolgál.
(2) Helyzetéhez képest megállapított mértékű rendkívüli szociális ösztöndíjban részesíthető az a
hallgató, aki kiemelkedően hátrányos anyagi helyzete miatt arra fokozottan rászorul, vagy
szociális helyzete váratlanul romlott. A rendkívüli szociális ösztöndíj mértékét, tartamát és az
abban részesülő hallgatók körét a kari SZÖB a kérelem benyújtását követő legkésőbb 15 napon
belül állapítja meg. A kérelmet csak szorgalmi és vizsgaidőszakban lehet benyújtani.
(3) Ha a rendkívüli szociális ösztöndíj indoka alaptalannak bizonyult, a SZÖB haladéktalanul a
folyósítás megszüntetése – szükség esetén a folyósított összeg visszafizettetése – iránt
intézkedik, és szükség esetén fegyelmi vagy egyéb eljárást kezdeményez.

(1)226

(2)
(3)

(4)227

Egyéb, céljellegű ösztöndíjak225
Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíja
72/A. §
A Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíj célja, hogy szociálisan hátrányos helyzetben
lévő, tanulmányait hatékonyan végző, műszaki képzésben részt vevő (Műszaki Földtudományi
Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar) nappali tagozatos
hallgatókat támogasson. A támogatás összege havonta 20000,- Ft/fő, mely tanévre, azaz 10
hónapra jár. A támogatásban részesülők száma az aktív hallgatói állományban lévők közül
legfeljebb a Demján Sándor Alapítvány és a Miskolci Egyetem között lérejött szerződésben
meghatározott létszám lehet.
Az egyes karokra jutó támogatás összegét az adott tanévben az aktív hallgatók létszámaránya
alapján kell meghatározni.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik, melynek elbírálására eseti bizottság jogosult. A
bizottság tagjai (tisztségük alapján) az érintett karok Szociális és Ösztöndíj Bizottságainak
elnökei, a ME-HÖK által delegált egy hallgató, az érintett karok dékánjai által delegált egy-egy
személy, valamint a rektor által delegált egy személy.
Pályázatot a ME-HÖK által meghatározott módon lehet beadni, melyről tájékoztatja a
hallgatókat. Feltétlenül csatolni kell minden olyan dokumentumot, melyek alkalmasak a
hátrányos szociális helyzet kétséget kizáró alátámasztására, valamint meg kell jelölni
(igazolásokkal alátámasztva) az egy főre jutó, havi rendszerességű jövedelmet.

Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
224
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
225
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 179/2007. számú határozatával, 2007. november 1. napjától hatályos szöveg.
226
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
227
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
221
222
223

154

Tanulmányi tájékoztató

(5) 228 A pályázat elutasítása esetén jogorvoslattal a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fordulni,
mely a jogorvoslati kérelem kérdésében az általános szabályok alapján jár el azzal a
kiegészítéssel, hogy a jogorvoslati eljárásban legfeljebb a támogatás teljes, egyévi összegének
5%-áról lehet dönteni.
(6) A támogatás folyósítását a HK biztosítja, így a támogatás odaítéléséről szóló jogerős határozat
megküldésével a HK-t a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni kell.
(7) A pályázati dokumentumok archiválását, valamint a támogatások kifizetésének
adminisztrációját a HK végzi, és a tanév lezárását követő 45 napon belül a rendelkezésre álló
adatokat, valamint az elszámolást megküldi a Demján Sándor Alapítvány részére.

(1)230

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

A hallgató szociális helyzete229
72/B. §
A hallgató szociális helyzetének megállapításakor a rendelet 16. és 21. §§-ainak rendelkezéseit
értelemszerűen alkalmazni kell.
Gazdasági társaság által alapított kutatási ösztöndíj231
72/C. §
A gazdasági társaság által alapított ösztöndíj célja, hogy a Miskolci Egyetem doktori iskoláiban
folyó költségtérítéses doktorandusz képzést támogassa. A támogatás összegét a gazdasági
társaság a Miskolci Egyetemmel kötött együttműködési megállapodásban határozza meg, mely
egész évre, azaz 12 havi bontásban jár annak a doktorandusz hallgatónak, akinek a kutatandó
témája a gazdasági társaság által meghatározott témakörbe tartozik.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik, melynek elbírálására eseti bizottság jogosult. A
bizottság tagjai (tisztségük alapján) a Miskolci Egyetem tudományos ügyekkel foglalkozó
rektorhelyettese, a Miskolci Egyetem azon doktori iskolájának vezetője, amely doktori iskola
hallgatói nyújthattak be pályázatot a gazdasági társaság által alapított ösztöndíjra és a ME-HÖK
által delegált hallgatói képviselő.
A pályázati kérelem benyújtásának formai követelményei nincsenek, de a kérelemhez feltétlenül
csatolni kell minden olyan dokumentumot, mely alkalmas a doktorandusz kutatási témájának
megállapítására.
A pályázat elutasítása esetén jogorvoslattal a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fordulni,
mely a jogorvoslati kérelem kérdésében az általános szabályok alapján jár el.
A támogatás folyósítását a HK biztosítja, így a támogatás odaítéléséről szóló jogerős határozat
megküldésével a HK-t a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni kell.
A pályázati dokumentumok archiválását, valamint a támogatás kifizetésének adminisztrációját a
HK végzi, és az adott év lezárását követő 45 napon belül a rendelkezésre álló adatokat, valamint
az elszámolást megküldi azon gazdasági társaság részére, amely az ösztöndíjat alapította.

Lakhatási támogatás keretösszege232
73. §
(1)233234A lakhatási feltételek támogatására a szociális ösztöndíj keretében kerül sor.
(2)235236237A lakhatási támogatás keretösszegének minimum 45%-át a szociális ösztöndíjak kifizetésére
kell felhasználni.
(3)238239A szociális ösztöndíjra felhasználható összeget a Pénzügyi Osztály – félévente szeptember és
február utolsó munkanapjáig – haladéktalanul elkülönítve a HK és a kari SZÖB rendelkezésére
bocsátja.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
230
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
231
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 179/2007. számú határozatával, 2007. november 1. napjától hatályos szöveg.
232
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
233
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
234
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
235
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
236
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
237
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
238
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
239
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
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(4)240241A lakhatási támogatás nemcsak pénzbeli támogatásként használható fel, hanem azt a ME-HÖK
– a ME-HÖK KB javaslata alapján – kollégium-fejlesztésére és/vagy PPP férőhely bérlésére is
fordíthatja. Ennek forrását a 69. § (8) C./ pontja biztosítja. A 69. § (8) C./ pontjában
meghatározott százalékos megosztás a ME-HÖK döntése alapján átcsoportosítható.
(5)242243A nem pénzbeli támogatásként felhasznált keret mértékéről a rektor a ME-HÖK egyetértésével
dönt. Az esetleges szerződések megkötéséről, azok tartalmáról a gazdasági főigazgató dönt a
ME-HÖK egyetértésével.
(6)244245Amennyiben a ME-HÖK úgy dönt, hogy kollégiumi férőhelyek biztosítására használja fel a
rendelkezésre álló pénz egy részét, az ez által biztosított férőhelyeket igénybe vevő hallgatók
kollégiumi térítési díjat fizetnek.

(1)

(1)
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
74. §246
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésére vonatkozó szabályok
tekintetében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-20. §-aiban foglaltak értelemszerűen
irányadók.
Szakmai, tudományos és közéleti (a továbbiakban: közösségi) ösztöndíj
75. §
A (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett és a vonatkozó jogszabályok alapján a
hallgatók közösségi ösztöndíjban részesíthetők.
A közösségi ösztöndíj odaítélésének feltétele a szükséges igazolásokkal alátámasztott, formailag
megfelelő pályázat, és az alábbiak:
kiemelkedő egyetemi-közéleti vagy érdekképviseleti tevékenység, vagy
egyetemi öntevékeny csoport munkájában való kiemelkedő részvétel, vagy
kiemelkedő egyetemi művészeti-kulturális tevékenység, illetve művészeti-kulturális szervező
tevékenység, vagy
kiemelkedő sporttevékenység, illetve sportszervező tevékenység, amennyiben egyetemi
vonatkozású vagy az egyetem jó hírének emelését szolgálja, vagy
kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység.
A tanulmányi eredmény nem lehet a közösségi ösztöndíj odaítélésének szempontja.
A közösségi ösztöndíj adományozásakor minden esetben vizsgálni kell, hogy a méltatott
tevékenységek mennyiben szolgálják az egyetem hallgatóinak jólétét, kulturális szellemi-fizikai
fejlődését, közösségi életük előmozdítását, illetve az egyetem jó hírének növekedését.
A közösségi ösztöndíjat egyéni pályázat alapján a Kari HÖK adományozza egy félév (5 hónap)
időtartamra, és döntéséről haladéktalanul - de legkésőbb a pénzbeli szociális támogatás
elbírálásáig - értesíti a SZÖB-öt és a HK-t.
A közösségi ösztöndíj legmagasabb összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva
jogszabályban megállapított havi összegének háromszorosát. A közösségi ösztöndíj
differenciáltan is adományozható, és mellette tanulmányi ösztöndíjat is folyósítani kell.
A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei247
A köztársasági ösztöndíjak odaítélésének rendje
76. §
A köztársasági ösztöndíjra vonatkozó pályázat benyújtása, és annak elbírálása az oktatási és
kulturális miniszter felhívása alapján a ME-HÖK egyetértésével az e szabályzatban
meghatározottak szerint történik.

Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
243
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
244
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
245
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
246
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
247
Módosítva és az új §-ok beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 191/2009. számú határozatával, 2009. június 11. napjától hatályos
szöveg. E rendelkezések hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Köztársasági ösztöndíjak odaítélésének rendjéről szóló rektori
utasítás.
240
241
242
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A köztársasági ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatási miniszter
személyre szólóan adományozza. Köztársasági ösztöndíjban az egyetem tárgyévet megelőző év
október 15-i létszámstatisztikájában szereplő hallgatóinak 0,8 %-a részesülhet.
A köztársasági ösztöndíj összege és folyósításának időtartama
76/A §
A köztársasági ösztöndíj havi összege a mindenkor hatályos költségvetési törvény által
meghatározott összeg.
A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónapos) időtartamára lehet elnyerni, amely csak
az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból
megszűnik, vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. A képzési időnek
megfelelően páratlan tanulmányi (tavaszi) félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági
ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második
félévében a Miskolci Egyetemen folytatja.
A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki más ösztöndíjból.
A köztársasági ösztöndíjak odaítélésének ügyrendje a Miskolci Egyetemen
76/B §
A köztársasági ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatos kari/intézeti szintű döntéseket a
Tanulmányi Bizottságok, az egyetemi szintű döntéseket pedig a – Tanulmányi Bizottságok
elnökeiből, a Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat delegált
tagjából és a tanulmányi rektorhelyettesi szakreferensből álló Köztársasági Ösztöndíj Bizottság
készíti elő (ME KÖB). A testület üléseit a szakreferens hívja össze és vezeti le, valamint
gondozza az ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat.
A köztársasági ösztöndíjak intézésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat –dokumentumok
leírása, postázása stb. – a tanulmányi rektorhelyettesi iroda munkatársai látják el.
A pályázat formai és tartalmi követelményei
76/C §
A pályázatnak az e §-ban foglalt dokumentumokat és mellékleteket kell tartalmaznia.
A géppel kitöltött, a kar dékánja/intézet igazgatója által hivatalosan aláírt és lepecsételt
„Köztársasági ösztöndíj …./….. tanév – Pályázati adatlap” -ot (amely letölthető a Miskolci
Egyetem honlapjáról: www.uni-miskolc.hu).
A leckekönyv megfelelő oldaliról készített fénymásolatokat, a kar/intézet által hitelesítve.
A hallgató nyelvismeretét igazoló bizonyítványok/dokumentumok fénymásolatát.
Szakmai és tudományos tevékenységek ismertetését – a referenciát nyújtó személyek rövid
véleményével és aláírásával ellátva.
Demonstrátori tevékenységet a tanszékvezető/intézetigazgató az aláírásával ellátott igazolással –
a végzett munkák tényszerű felsorolásával (zárthelyi javítás, egyéni feladat javítás, gyakorlatok
tartása, részvétel oktatási anyagok készítésében stb.) – mutatja be.
A szakmai és tudományos publikációk felsorolását (szerzők sorrendben, cím, megjelenés helye,
megjelenés ideje, oldalszámok), a publikációk és a programfüzetek fénymásolatát.
A hallgató által végzett közéleti, sport- és egyéb tevékenységek igazolását (tagsági igazolvány,
elért helyezések dokumentumainak fénymásolatát) és az igazolást kiállító személy aláírásával,
beosztásának megjelölésével.
A dokumentumok sorszám szerinti felsorolását tartalmazó jegyzéket, a pályázó aláírásával
ellátva.
A pályázat feltételei, benyújtása
76/D §
Köztársasági ösztöndíjban azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben részt vevő, hallgatói
jogviszonnyal rendelkezők részesülhetnek, akiknek legalább két aktív féléve van, és legalább 55
kreditpontot megszereztek. A pályázat feltétele mindkét félévben legalább 4,00 súlyozott
tanulmányi átlag.
A pályázatot az oktatási és kulturális miniszternek címezve két – egy eredeti és egy másolati –
példányban, két külön A4-es lezáratlan borítékban a kar/intézet dékáni/intézeti hivatalába kell

157

Tanulmányi tájékoztató

(3)
a)
b)
c)
d)
e)
(4)
(5)

(6)
(7)
a)
b)
(8)

benyújtani.
A borítékokon nyomtatott betűvel, vagy géppel írva fel kell tüntetni:
„Eredeti” vagy „Másolati” példány-e,
a pályázó nevét,
a pályázó Neptun kódját,
a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül követő tanulmányi félévben várhatóan milyen
képzésben vesz részt (Alapszak, Mesterszak, Osztatlan képzés, szak megnevezése),
a pályázó karának/intézetének megnevezését.
Csak a határidőig beérkező pályázatok bírálhatóak el. Az OKM-be közvetlenül – az ME
kihagyásával – megküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázat beadása után hiánypótlásra lehetőség nincs, a pályázat hiánytalanságáért, tartalmáért
a pályázó a felelős. Amennyiben a hallgató a pályázatában nem valós adato(ka)t írt be, vagy a
pályázó ellen jogerős bírósági vagy a Miskolci Egyetemmel összefüggő fegyelmi büntetést
tartalmazó határozatot hoztak, úgy – a büntetés hatálya alatt – pályázata kizárandó.
A pályázat benyújtásakor a dékáni/intézeti hivatal átvételi elismervénnyel, vagy a pályázati
anyag másolatán elhelyezett érkeztető bélyegzővel igazolja az átvételt a pályázónak.
A pályázat nem vehető át, ha:
a 76/C § (2) bekezdésben meghatározott pályázati adatlap hiányzik, vagy a mellékletek
nincsenek az adatlapon feltüntetettek szerint számozva;
a beadás dátuma, vagy a hallgató aláírása hiányzik.
A pályázat a pályázati lap kitöltésével, az intézmény értékelésének feltüntetésével, a kar/intézet
vezetőjének aláírásával és bélyegző pecsétjével ellátva érvényes.

A pályázat pontozási rendszere
76/E §
(1) Pontozni csak a pályázati lapra beírt, mellékelt fénymásolt dokumentumokkal alátámasztott
eredményeket lehet.
(2) A pályázati adatlapon feltüntetett kategóriákat figyelembe véve a pályázatokra a következő
pontokat kell adni.
I. Kategória (Tanulmányok)
Tanulmányi eredmény
A tanulmányi átlageredményre a következő pontszámokat kell adni:
4,00
50 pont, felette tizedenként +2 pont a következők szerint
4,01 – 4,10
52 pont
4,11 – 4,20
54 pont
4,21 – 4,30
56 pont
4,31 – 4,40
58 pont
4,41 – 4,50
60 pont
4,51 – 4,60
62 pont
4,61 – 4,70
64 pont
4,71 – 4,80
66 pont
4,81 – 4,90
68 pont
4,91 – 5,00
70 pont
Tanulmányi emlékéremért, vagy kari tanulmányi versenyért adható pontok
Arany fokozat: 7 pont
Ezüst fokozat: 5 pont
Bronz fokozat: 3 pont
Külföldi részképzésért, a kinn-töltött idő hosszától függően:
2 pont/hónap
Idegen nyelvvizsgákért adandó pontok
Minden nyelvből az elmúlt két félévben megszerzett legmagasabb szintű nyelvvizsgára adható pont,
az előző években szerzett nyelvvizsgálért az alábbi pontok felét lehet beszámítani.
középfokú „C” nyelvvizsgánként
12 pont
középfokú „A” vagy „B” nyelvvizsgánként
6 pont
felsőfokú „C” nyelvvizsgánként
16 pont
felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsgánként
8 pont
szakmaival bővített nyelvvizsgáért a fenti ponton felül:
2 pont
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II. Kategória (Szakmai tevékenység)
Szakmai tevékenységért maximum 35 pont számítható be.
TDK dolgozatokért adandó pontok
ME verseny I. helyezés:
10 pont
ME verseny II. helyezés:
5 pont
ME verseny III. helyezés:
2 pont
ME verseny különdíj, jutalom:
1 pont
OTDK verseny I. helyezés:
15 pont
OTDK verseny II. helyezés:
12 pont
OTDK verseny III. helyezés:
8 pont
OTDK verseny különdíj, jutalom:
4 pont
Az előző két félév során kapott Pro Sciencia díj:
20 pont
Hazai, vagy nemzetközi szakmai folyóiratban vagy konferencia kiadványban – legalább 4 oldalas
terjedelemben – megjelent cikkenként a következő pontszámokat kell adni.
Magyar-nyelvű cikk, pályázó elsőhelyes szerző:
6 pont
Magyar-nyelvű cikk, pályázó nem elsőhelyes szerző:
2 pont
Hazai cikk idegen-nyelven, pályázó elsőhelyes szerző:
10 pont
Hazai cikk idegen-nyelven, pályázó nem elsőhelyes szerző:
5 pont
Külföldön megjelent cikk, pályázó elsőhelyes szerző:
15 pont
Külföldön megjelent cikk, pályázó nem elsőhelyes szerző:
8 pont
Hazai, vagy nemzetközi szakmai konferencián szereplésért előadásonként, poszterenként, és 1-3 oldal
terjedelmű absztraktokért (az előadás alappontján kívül) a következő pontszámokat kell adni.
Előadás magyar nyelvű konferencián, ha a pályázó adta elő:
5 pont
absztrakt idegen-nyelven
2 pont
absztrakt magyar nyelven
1 pont
magyar nyelvű poszter
3 pont
Idegen nyelven előadott előadás hazai nemzetközi konferencián: 8 pont
absztrakt idegen-nyelven
3 pont
poszter idegen-nyelven
5 pont
Előadás külföldi konferencián, ha a pályázó adta elő:
10 pont
absztrakt idegen-nyelven
4 pont
idegen-nyelvű poszter
6 pont
Tanszéki, egyetemi kutató munkában való igazolt részvételért:
4 pont/munka
Pályamunkák, szakmai verseny dolgozatok
Hazai szakmai pályázaton, versenyen elért helyezések
I. hely:
10 pont
II. hely:
8 pont
III. hely:
4 pont
Nemzetközi szakmai pályázaton, versenyen elért helyezések
I. hely:
20 pont
II. hely:
16 pont
III. hely:
8 pont
Nemzetközi szakmai pályázaton elért helyezések
I. hely:
20 pont
II. hely:
16 pont
III. hely:
12 pont
Demonstrátori tevékenység, tanszéki munka:
5 pont/félév/tantárgy
Részvétel egyetemi vagy kari szintű pályázat összeállításában:
4 pont/pályázat
Egyéb szakmai tevékenység
Hazai tudományos egyesületben, illetve szakmai körben végzett tevékenységért
elnök:
8 pont/félév
vezetőségi tag:
4 pont/ félév
tag:
2 pont/félév
Nemzetközi tudományos egyesületben végzett tevékenységért
elnök:
12 pont/félév
vezetőségi tag:
8 pont/ félév
tag:
4 pont/félév
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III. Kategória (Közéleti, sport és egyéb tevékenység)
Közéleti (politikai vagy ideológiai szervezet, valamint párttagság kivételével!) sport és egyéb
tevékenységekre maximum 20 pont számítható be.
HÖOK tisztségviselője
6 pont
ME vagy kari Hallgatói Önkormányzat tisztségviselője:
4 pont
Nemzetközi vagy hazai ifjúsági szervezet vezetőségének tagja:
8 pont
Nemzetközi vagy hazai ifjúsági szervezet tagja:
4 pont
Igazolt sportegyesületi tagságért
Olimpiai kerettag:
10 pont
Hazai válogatott:
5 pont
MEAFC egyesület:
1 pont
Sportversenyen való részvétel
Olimpia:
12 pont
VB:
10 pont
EB:
8 pont
országos
5 pont
ME házi
1 pont
helyezés elérése esetén az alapponton felül
I. helyezésért:
3 pont (Olimpia, VB, EB: 10 pont)
II. helyezésért:
2 pont (Olimpia, VB, EB: 8 pont)
III. helyezésért:
1 pont (Olimpia, VB, EB: 6 pont)
Bejegyzett, igazolt kulturális egyesületi tagságért
országos:
4 pont
megyei:
3 pont
városi
2 pont
egyetemi:
1 pont
kulturális versenyen elért egyéni helyezésért a fenti alapponton túl
I. helyezésért:
3 pont (országos, megyei: 5 pont)
II. helyezésért:
2 pont (országos, megyei: 3 pont)
III. helyezésért:
1 pont (országos, megyei: 2 pont)
csapatban elért helyezésekért a fenti egyéni pontszámok fele jár.
(4) Az egyes kategóriák közötti esetleges átfedések esetén a több kategóriához tartozó
teljesítményre csak egyszer adható pont.
(5) Pont csak az adott tanévben (előző év július 1. – tárgyév június 30. között) végzett,
dokumentumokkal alátámasztott, befejezett tevékenységekre adható.
(6) Azonos teljesítményre, azonos pontszámot kell adni.

(1)

(2)

(3)

A karoknak/intézetnek odaítélhető köztársasági ösztöndíjak számának megállapítása
76/F §
A karonként/intézetként köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát az Egyetemi
Köztársasági Ösztöndíj Bizottság az előző év október 15-i statisztikai adatközlés szerinti
államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, egyetemi és főiskolai szintű képzésben részesülő hallgatói létszámok – két tizedes
pontossággal meghatározott – arányában számítja ki. A karok/intézet hallgatói részére
odaítélhető köztársasági ösztöndíjak számát a matematikai kerekítés szabályai szerint úgy kell
meghatározni, hogy karok/intézet legalább egy fő ösztöndíj lehetőséget kapjanak.
Amennyiben az előző pont alapján kiszámított egyetemi ösztöndíjak összes száma eggyel
haladja meg a jogszabályban megállapított keretszámot, akkor a legnagyobb létszámú kar
jogosultjainak számát kell csökkenteni. Ha kettővel nagyobb a számított, egyetemi szinten
összegzett ösztöndíjak összes száma, akkor a második ösztöndíj lehetőséget a sorrendben
második legnagyobb létszámú kartól kell elvonni.
Ha a kerekítéssel kapott intézményi összes köztársasági ösztöndíjak száma kisebb a jogszabály
alapján megállapított keretszámnál, akkor a (2) bekezdés értelmében kell a maradék helyeket a
legnagyobb létszámarányú karok között elosztani.
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A pályázatok rangsorolása
76/G §
A rangsoroláson csak azok a pályázók vehetnek részt, akik az I. és II. kategóriában összesen
legalább 65 pontot elértek.
A kari rangsor kialakításakor a pályázatokat az összpontszámok csökkenő sorrendje szerint kell
rendezni.
Azonos pontszám esetén az a pályázat sorolandó előbbre, amelynél a „Tanulmányok (I.
kategória) pontszáma a nagyobb, ha az is megegyezik, akkor a szakmai tevékenység (II.
kategória) a nagyobb pontszámú.
Jogorvoslat
76/H §
A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak rangsorát a
kar/intézet honlapján megtekinteni.
Jogorvoslati kérelem írásos formában a kar dékáni hivatalába nyújtható be. A fellebbezés
elbírálása az e szabályzatban foglaltak szerint történik.
Végleges rangsor
76/I §
Az intézményi rangsort a ME Köztársasági Ösztöndíj Bizottsága a kari Ösztöndíj Bizottságok és
a Jogorvoslati Bizottság döntése után állapítja meg 76/G § előírásai szerint.
A fellebbezés után kialakított, az Oktatási és Kulturális Minisztériumba megküldött intézményi
rangsort a Miskolci Egyetem a honlapján teszi közzé.
Pályázók kiértesítése, oklevél átadása
76/J §
A köztársasági ösztöndíjról az Oktatási és Kulturális Miniszter dönt, a döntésről a Pályázót a kar
dékánja/intézet igazgatója írásban értesíti.
A nyertes hallgatók oklevelét a kar dékánja/intézet igazgatója adja át.
Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
77. §
A kari HÖK egyetértésével a dékán által meghatározott - de a nappali tagozatos hallgatók
számának 3 %-át meg nem haladó - számban és feltételek mellett egy félévre (5 hónapra)
kiemelt tanulmányi ösztöndíj adható.
Az erre irányuló pályázatot első fokon a SZÖB bírálja el, és határozatáról írásban
haladéktalanul értesíti a HK-t, valamint a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó
hivatalát.
A kiemelt tanulmányi ösztöndíj mértéke a tanulmányi ösztöndíj maximuma lehet, de a
tanulmányi ösztöndíj és a kiemelt tanulmányi ösztöndíj egyhavi, együttes összege nem lehet
magasabb a hallgatói normatíva négyszeresének egyhavi összegénél.
Eseti hallgatói támogatás
78. §
A hallgatók életminőségének javítására és hallgatói jutalmazásra a hallgatói normatíva 8%-a
szolgál. A hallgatói normatíva 3%-a a ME-HÖK döntése alapján használható fel, melyről a HKt egyidejűleg tájékoztatni kell.
A hallgatói jutalomra jogosultak köréről, valamint a jutalom esetenkénti összegéről a kari HÖK
jogosult döntést hozni, melyről a HK-t egyidejűleg tájékoztatni kell.
Az eseti hallgatói támogatás félévente ugyanazon hallgatónak maximum 3 alkalommal
adományozható és összege esetenként legfeljebb az éves hallgatói normatíva kétszerese lehet.
A hallgatók önhibájából fel nem vett juttatások összege az eseti hallgatói támogatás keretét
növeli, és e jogcímen kell a hallgatók támogatására fordítani.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
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(2)
(3)253
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Tankönyv- és jegyzettámogatás keretösszege250
79. §251
A tankönyv- és jegyzettámogatás keretösszegének 56%-át a szociális ösztöndíjak kifizetésére
kell felhasználni.
A szociális ösztöndíjra felhasználható összeget a Pénzügyi Osztály – félévente szeptember és
február utolsó munkanapjáig – haladéktalanul elkülönítve a HK és a kari SZÖB rendelkezésére
bocsátja.
A tankönyv- és jegyzettámogatás összegének 24%-át jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus
tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése,
valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell
felhasználni.
Az így kiszámított összeg 50 %-át központi felhasználásra, 50 %-át pedig kari felhasználásra
kell csoportosítani.
A jegyzettámogatás keretéből korábban mágneskártyán rendelkezésre bocsátott, de a hallgatói
jogviszony fennállása alatt fel nem használt maradványt PPP konstrukcióban bérelt kollégiumi
férőhelyek bérleti díjára kell fordítani.

(1)

Sporttevékenység támogatása
80. §255
A sporttevékenység támogatási keretösszegének felhasználásáról a ME-HÖK dönt.

(1)

Kulturális tevékenység támogatása
81. §256
A kulturális tevékenység támogatási keretösszegének felhasználásáról a ME-HÖK dönt.

A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek
82. §
(1) A kollégiumi elhelyezés iránt benyújtott pályázati kérelmek elbírálásánál alkalmazandó
pontozási rendszert legalább 30 nappal a pályázati kérelmek benyújtását megelőzően a Miskolci
Egyetem honlapján közzé kell tenni.
(2)257 A pályázati kérelmek elbírálásánál az alábbi táblázatban felsorolt tényezőket (szempontokat)
kell figyelembe venni az egyes szempontokhoz rendelt maximálisan adható pontszámok
alkalmazásával. Az egyes pályázati kérelmek tartalma alapján az egyes szempontokért adható
konkrét pontértékeket a pályázat elbírálására jogosult szerv határozza meg azzal, hogy adott
esetben – az összes körülményt figyelembe véve – az egyes szempontokra akár 0 pont is adható.
Szempont
Maximális pontérték
Szociális helyzet
175
Tanulmányi
teljesítmény

(3)

Tanulmányi átlag

75

Szakmai/tudományos
50
teljesítmény
Közösségi munka
100
Képzési munkarend
50
Lakóhely távolsága
50
Összesen
500
A pályázati kérelmek elbírálása során a fenti pontozási rendszerre tekintet nélkül előnyben kell
részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú
tanulmányait nem tudja megkezdeni, vagy folytatni. Ennek megítélése – a benyújtott pályázati
kérelem, és a szükséges igazolások alapján – a pályázat elbírálására jogosult szerv hatáskörébe
tartozik.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
252
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
253
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 205/2010. számú határozatával, 2010. május 26. napjától hatályos szöveg.
254
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 397/2009. számú határozatával, 2010. január 1. napjától hatályos szöveg.
255
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
256
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
257
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 133/2008. számú határozatával, 2008. május 1. napjától hatályos szöveg.
250
251
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(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

258

Ösztöndíjalap258
82/A. §
A felsőoktatási törvény 130. § (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyetem
karai és önálló intézete évente köteles az éves képzési normatív támogatásának 0,5%-ának
megfelelő összegű kari (intézeti) ösztöndíjalapot képezni a részére rendelkezésre álló állami
támogatás vagy saját bevétele, vagy a két forrás együttes összege terhére. Az ösztöndíj
odaítélésének módját a kar (intézet) saját szabályzatában rögzíti.
A kollégiumi elhelyezés
83. §
Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételt nyert a Miskolci Egyetemre, illetve aki
hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi
rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt. A kollégiumi
elhelyezés tanévre (10 hónapra) adható.
Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon
tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt nemzetközi
megállapodás vagy kétoldalú egyezmény előírja, 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre.
A kollégiumi térítési díj összegét tanévenként az Egyetemi Szenátus – a ME-HÖK
egyetértésével – állapítja meg, az e szabályzatban és a kollégiumi szabályzatban rögzítettek
alapján. A térítési díj megállapított összegéről az Egyetemi Szenátus Titkára haladéktalanul
tájékoztatja a karok igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalait. Új határozat
hiányában az elmúlt tanév díjösszege az irányadó.
A kollégiumi térítési díj összege – figyelembe véve a kollégiumok eltérő szolgáltatásait –
kollégiumonként, férőhelyenként eltérő lehet.
A hallgatók által fizetendő díjak és térítések
84. §
A díjak és térítések megfizetése a hallgatói jogviszonyhoz, vagy az abból fakadó egyes
jogosultságokhoz tapadó kötelességek. Esedékességükkor való befizetésük elmulasztása - a
polgári jogi és fegyelmi felelősségen túl - felfüggeszti a hallgatói jogviszonyból fakadó
megfelelő jogosultságok gyakorlását. Nem bocsátható vizsgára és semmilyen feltétellel sem
záróvizsgára az a hallgató, aki az egyetemmel szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozását
nem rendezte.
A díjakat és térítéseket rendszeres fizetési kötelezettségek esetében készpénz-helyettesítő
fizetési eszközzel, eseti befizetéskor kivételesen az erre a célra rendelkezésre bocsátott
készpénzátutalási megbízással kell teljesíteni. A hallgató köteles gondoskodni fizetési
kötelezettségeinek fedezetéről és azok időben való teljesítéséről.
További szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben részt vevő
hallgatót abban az esetben illeti meg a másodikként megkezdett tanulmányokra vonatkozó
költségtérítési díj kedvezménye, ha az elsőként megkezdett tanulmányokat államilag támogatott,
míg a másodikként megkezdett tanulmányokat költségtérítéses képzés keretében folytatja. A
Miskolci Egyetemen két költségtérítéses képzés keretében folytatott tanulmányok esetén csak a
másodikként megkezdett költségtérítéses képzés vonatkozásában illeti meg költségtérítési díj
kedvezménye. E kedvezmény kizárólag addig jár, amíg a hallgató jogviszonya mindkét
képzésben fennáll.
A másodikként megkezdett tanulmányokra vonatkozó költségtérítési díj kedvezménye
főszabályként 33 százalék, azonban a kari tanulmányi bizottság különösen indokolt esetben
(kiemelkedő tanulmányi eredmény, az egyetem hazai, nemzetközi hírnevét öregbítő
teljesítmény), a tanulmányi eredmények figyelembevételével a kedvezmény mértékét a
fizetendő költségtérítési díj 33-66 százaléka közötti mértékben állapíthatja meg.
A rektor jogosult a (4) bekezdésen kívüli, tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet alapján
járó kedvezmény mértékéről – méltányosságból – döntést hozni. Ilyen kedvezmény csak
kérelemre adható, a bevétel-kiesést a képzést gondozó szervezeti egység saját forrásából köteles
finanszírozni. A kérelmet a képzést gondozó szervezeti egység igazgatási, ügyviteli és

Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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(1)264
(2)
(3)265

(4)266

szervezési feladatait ellátó hivatalán keresztül a szerv vezetőjéhez kell benyújtani, aki a
kérelmet a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően véleményezi, és továbbítja a rektor
részére.
A véleményezés során a szociális helyzet vagy a tanulmányi eredmény alapján részletes
javaslatot kell tenni a kérelem alapossága, valamint – támogató javaslat esetén – a kedvezmény
mértéke tekintetében. A rektor a javaslat tartalmát – különös tekintettel a finanszírozás forrására
– köteles figyelembe venni.
Költségtérítés259260
85. §261
Költségtérítés262
85/A. §263
Az államilag nem támogatott képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést fizetnek.
A költségtérítési díj teljes összegének befizetése – főszabályként – a beiratkozáskor, illetve
bejelentkezéskor esedékes.
A hallgató – beiratkozásával vagy bejelentkezésével egyidőben, legkésőbb a regisztrációs hét
végéig előterjesztett írásbeli kérelemben – részletfizetést kérhet. A költségtérítési díj legfeljebb
két részletben történő megfizetését a kar Tanulmányi Bizottsága – eltérő kari rendelkezés
hiányában – az őszi tanulmányi félévben november 30. napjáig, a tavaszi tanulmányi félévben
április 30. napjáig engedélyezheti. Ezen engedély birtokában a költségtérítési díj első részletét
(50%-a) a beiratkozáskor, illetve bejelentkezéskor, míg második részletét (a fennmaradt 50%) a
Tanulmányi Bizottság által engedélyezett időpontig, de legfeljebb az előző mondatban jelzett
határnapig köteles a hallgató megfizetni. A dékán az első részlet megfizetésére indokolt esetben
halasztást adhat. A részletfizetési kedvezményben részesült hallgató e nevezett határnapokig
köteles költségtérítési díjának teljes egészét megfizetni, melynek elmulasztása esetén a hallgatói
jogviszonya felfüggesztésre kerül, így vizsgára sem bocsátható. Vissza kell fizetni a befizetett
költségtérítés dékán által meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak
megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
Az előző bekezdésben megjelölt, kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő jogvesztő
(regisztrációs hét vége), annak elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs
helye. A részletfizetési kérelmet csak különösen indokolt esetben lehet előterjeszteni. A kérelem
érdemi elbírálására csak akkor kerül sor, ha az abban foglaltak (különösen indokolt eset)
kétséget kizáró módon, okirattal kerülnek igazolásra.

86. §
(1)267 A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókkal, tanulmányaik megkezdése előtt szerződést
kell kötni, mely tartalmazza:
a)
a képzéssel megszerezhető képzettséget vagy kompetenciát,
b)
a rész vevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,
c)
a képzés helyét, időtartamát, ütemezését,
d)
a költségtérítés összegét, az ennek fejében nyújtott szolgáltatásokat,
e)
a szerződésszegés következményeit,
f)
a befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit.
E szerződést - mint szerződő felek - a hallgató és a képzést szervező szervezeti egység vezetője írja
alá. A szerződésben foglaltak mellett a HKR mindenkor hatályos szabályai a költségtérítéses
képzésben részt vevő hallgatókra is kiterjednek.
(2) A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató tanulmányi ösztöndíjban és rendszeres
szociális ösztöndíjban nem részesül; a tanulmányi kötelezettségei elmulasztása vagy késedelmes
teljesítése esetén fizetendő díjakra jelen szabályzat rendelkezései irányadók.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
261
Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
262
A cím beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
263
A számozás beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 107/2007. számú határozatával, 2007. augusztus 1. napjától hatályos szöveg.
264
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
265
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
266
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 254/2007. számú határozatával, 2008. február 1. napjától hatályos szöveg.
267
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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(7)

(8)

A költségtérítési díj összegét a Kari Tanács állapítja meg a vonatkozó jogszabályi előírások és
az Egyetem Önköltségszámítási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével, mely díjnak a
következő évben történő emelésének mértéke az előző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan megállapított pénzromlás (infláció) mértékét nem haladhatja meg.
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje
86/A §268
Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése
előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, továbbá a HKR hallgatói jogviszony megszüntetéséről
szóló 25. § (3) bekezdésében foglalt esetekben, illetve egyéb okból tanulmányait
költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére költségtérítéses formában tanulmányokat
folytató, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha az államilag támogatott
képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén az igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatot ellátó hivatal megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben
hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább a mintatantervben előírt
kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses
képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben az államilag támogatott képzésben
részt vevő hallgatók tizenöt százalékáig terjedhet. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az
előző mondatban megfogalmazott mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni
költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban
teljesített hallgatókat mentesíteni kell az átsorolás alól.
Az (1) bekezdés szerinti döntést az átsorolásról a tanév végén a képzési időszak lezárását
követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell
meghozni.
Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik legfeljebb egy
képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más nekik fel
nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. A nyári gyakorlathoz rendelt kreditértéket
az 50% megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A megszerzett kreditek szempontjából a
jogviszonya szüneteléséből visszatérő hallgató beszámított kreditjeit abban a félévben kell
figyelembe venni, amelyikben az adott tantárgy az ajánlott tanterv szerint szerepel. Ez a szabály
a súlyozott tanulmányi átlag számítására nem vonatkozik.
Az (1) bekezdésben meghatározott döntést felsőfokú szakképzésben szakképzésenként,
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben képzési területenként kell
meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie.
Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki
az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte a mintatantervben előírt kreditmennyiség
legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján összeállított hallgatói rangsor
elején szerepel, továbbá akinek
az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók
összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves
kreditindexe.
A következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszám
meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy
az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya,
hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került
átsorolásra,
hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon rendelkezésére
álló államilag támogatott féléveket.
Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a
korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő
hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét.
A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak az államilag támogatott képzésre történő
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(9)271

átsorolásra irányuló Tanulmányi Bizottsághoz címzett kérelmét a kar igazgatási, ügyviteli és
szervezési feladatot ellátó hivatalába kell benyújtania a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó
napjáig. Az átsorolásról a Tanulmányi Bizottság dönt.
A 2007. szeptember 1. napja előtt hallgatói jogviszonyt létesített személyek tanulmányi okból
nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre.

A költségtérítés fizetése alóli mentesülés szabályai
87. §
(1)272 Az a hallgató, aki 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és
a)
költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (oktatási időszak) első napján terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy
gyermekgondozási díjban részesült, vagy
b)
közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező
magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban
folytat tanulmányokat, és
a félév (oktatási időszak) első napján az a) vagy b) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz, azon a
szakon, szakképzésben, melyben 2007. augusztus 1-je előtt az a) vagy b) pont alapján korábban
költségtérítés-mentességben részesült, költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
(2) A költségtérítés fizetése alóli mentességre vonatkozó kérelmet a hallgató a kar dékánjának
címezve – mellékelve a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a
jogcímre vonatkozó munkáltatói és társadalombiztosítási igazolást – a kar igazgatási, ügyviteli
és szervezési feladatait ellátó hivatalába adja le.
Kollégiumi díj
88. §
(1)273274275276277278A kollégiumi térítési díj összegéről a Szenátus dönt. A kollégiumok komfortfokozat
szerinti kategóriába való sorolását tanévenként a rektor és a ME-HÖK közötti megállapodás
keretében kell rendezni a tárgyév május 30. napjáig. A kollégiumi díj összege az államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgatók részére a Dezső Lajos Kollégiumban 8000,- Ft/hó/fő,
azaz Nyolcezer forint/hó/fő, az E/2-E/6-os Kollégiumban 8000,- Ft/hó/fő, azaz Nyolcezer
forint/hó/fő, az E/1-es Kollégiumban 10000,-Ft/hó/fő, azaz Tízezer forint/hó/fő, az Uni-Hotel
Diákotthonban 14000,- Ft/hó/fő, azaz Tizennégyezer forint/hó/fő. A költségtérítéses képzésben
részt vevő hallgatók kollégiumi térítése 16.000 Ft/hó/fő. Ezen hallgatók létszáma az összes kar
tekintetében nem haladhatja meg az összes kollégiumi férőhely 6%-át. Amennyiben évközben
üres férőhely áll rendelkezésre a költségtérítésesek létszáma maximum 10%-ig növelhető.
(2) A hallgatói körön kívül, a kollégium kezelése alá tartozó helység igénybevétele esetén, a
helységet igénybe vevők a kollégium igazgatójának a ME-HÖK egyetértésével kialakított
javaslatára, a gazdasági főigazgató által megállapított térítési díjakat fizetnek. Új határozat
hiányában az előző határozat marad hatályban. Szorgalmi és vizsgaidőszakon kívül az államilag
támogatott hallgatók elhelyezésének díját a ME-HÖK elnökének egyetértésével a kollégium
igazgatója állapítja meg.
(3) A kollégiumi díjat havonta, a kollégium igazgatójának a ME-HÖK KB véleményének
ismeretében meghatározott időpontig, de legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni,
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a jogcím megjelölésével. Ennek elmaradása esetén, a
hallgatót a fizetés 15 napon belüli teljesítésére kell felszólítani, a következményekre történő
figyelmeztetéssel együtt. Ennek eredménytelensége esetén, a hallgató kollégiumi elhelyezését a
kollégium igazgatója azonnali hatállyal, írásbeli határozattal megszüntetheti, és a férőhely
betöltése érdekében megkeresi a kari HÖK Kollégium Bizottságát.
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(4)

(5)

(6)279

(7)

(8)

A kollégium igazgatója hallgatónként évente egy alkalommal, 1 hónapnál nem hosszabb
díjfizetési halasztást engedélyezhet a hallgató írásban megindokolt és szükség esetén igazolt
kérelme alapján. Évközbeni felvétel esetén a tárgyhóra szóló kollégiumi díj teljes összegét meg
kell fizetni a hónap 15. napját megelőző beköltözéskor; egyébként csak annak 50 %-át.
A szeptember, október és november, illetve február, március és április hónapokra esedékes
kollégiumi díj egy összegben is megfizethető november 15., illetve április 15. napjáig. Ennek
elmaradása esetén a hallgató kollégiumi elhelyezését a kollégium igazgatója azonnali hatállyal,
írásbeli határozattal megszüntetheti.
Az azonnali hatályú megszüntető határozat ellen jogsérelemre való hivatkozással a közléstől
számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A beadványt a Kollégiumi Jogorvoslati
Bizottság bírálja el.
Az igazgató köteles a tartozás megfizetése iránt a jogerős és végrehajtható másodfokú határozat
vagy a jogerős bírósági ítélet közlésétől számított 15 napon belül - a szükséges adatok
közlésével - behajtást kezdeményezni.
A kollégium igazgatója köteles a hallgatók által befizetett kollégiumi díjakról és tartozásokról
folyamatos jelleggel nyilvántartást vezetni, és a Neptunban intézkedni a 40. § (2) bekezdésében
foglaltak végrehajtása érdekében.

Egyéb díjak és térítések
89. §
(1)280281 A Hallgatói Követelményrendszerben rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes
teljesítése (mulasztási díj), valamint ismétlő javítóvizsga és minden további – ugyanabból a
tárgyból tett – vizsga esetére a hallgatók díjat fizetnek. A hallgatók által fizetendő díjak a
2008/2009. tanévben az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:
Mulasztási díjak
Összeg (Ft):
Félévközi feladat, beszámoló eredeti beadási határidejének elmulasztása
1500
Második és minden további igazolatlan távolmaradás a vizsgáról
1000
Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési határidőig
1000
282
Késedelmi díj a költségtérítés befizetésének elmulasztása esetén
3000/hó
A tanrend módosítása a hallgatói információs rendszerben és a
2000
leckekönyvben szereplő tárgyak eltérése esetén (tantárgyanként!)
Leckekönyv leadásának elmulasztása, vagy amennyiben a leckekönyv nem
5000
zárható le a vizsgaidőszakot követő hét utolsó napjáig
Szakirányválasztás pótlása határidőn túl
1500
Tantárgyfelvétellel és vizsgával kapcsolatos díjak
Összeg (Ft):
Tantárgy felvétele harmadik és minden további alkalommal
3000
Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő vizsga
1500
Ugyanazon tárgyból letételre kerülő negyedik vizsga
2000
Ugyanazon tárgyból letételre kerülő ötödik vizsga
3000
Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hatodik vizsga
4500
Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hetedik és minden további vizsga
5950
Harmadik, és minden további ismétlés esetén a záróvizsga díja
3000
Méltányossági rektori, dékáni vizsga (tantárgyanként)
3000
Sikeres vizsga javítása (egyszeri lehetőség)
ingyenes
(2)283 Az ezen díjakból befolyt összeget az 92.§ (1) bekezdése meghatározottak szerint lehet
felhasználni. A díjak befizetését a Neptun rendszeren keresztül kell teljesíteni.
(3)284 Eltérő rendelkezés hiányában a fenti díjak a következő tanévre is érvényesek. A díjfizetési
kötelezettség tárgyában külön határozatot hozni nem kell, a közlés a Neptun rendszerben a tétel
kiírásával realizálódik.
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(4)

(5)

(1)

(2)
a)
b)
c)
d)

(1)285
(2)

(1)286

(2)

285
286

Minden kar köteles a beiratkozáshoz és a bejelentkezéshez szükséges nyomtatványokat
internetes honlapjára, a hallgató által letölthető formátumban rendelkezésre bocsátani, ezáltal
lehetővé téve, hogy a hallgató – ingyenesen – hozzájuthasson e nyomtatványokhoz. Ezzel
egyidejűleg minden kar köteles a beiratkozáshoz, bejelentkezéshez szükséges ezen
nyomtatványokat nyomtatott formátumban is a hallgató számára biztosítani, mely utóbbi
esetben e papír-alapú nyomtatványok tényleges bekerülési költségeit a hallgató köteles
megfizetni. Az oklevél kiállításának díja tekintetében minden kar köteles a végzettséget
bizonyító dokumentum kiállításának minimális formátumát meghatározni, és ezt ingyenesen a
hallgató részére biztosítani. Ingyenesen kell a hallgató rendelkezésére bocsátani a diplomával
együtt kiadott diplomamellékletet is magyar és angol nyelven.
Az elveszett vagy megrongálódott okmányok (másolat, másodlat) ismételt kiadása során
felmerült összes (tényleges) költséget a hallgató köteles megfizetni.
Egyéb szolgáltatások
90. §
Egyéb szolgáltatás szabályozása során – a ME-HÖK egyetértésével – a díjat tanévre vagy
félévre érvényes módon annak kell megállapítani, aki a szolgáltatást engedélyezi és
szabályozza.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott
ismereteknek – a hallgató választása alapján – nem magyar nyelven történő oktatása,
a Miskolci Egyetem eszközeivel előállított, az egyetem által a hallgató részére biztosított, a
hallgató tulajdonába kerülő dolog,
a Miskolci Egyetem eszközeinek (pl. hangszer, laboratórium) használata az ingyenes
szolgáltatásokon kívüli körben,
a kollégiumi létesítmények, eszközök használata.
Téves díjmegállapítás
91. §
Téves díjmegállapítás esetén a közléstől (a tétel kiírásától) számított 15 napon belül
fellebbezéssel lehet élni. A beadványt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el.
A tanulmányi rektorhelyettes a jogerős és végrehajtható másodfokú határozat vagy a jogerős
bírósági ítélet közlésétől számítva haladéktalanul de legkésőbb a következő ösztöndíjfizetéssel
egyidejűleg, intézkedni köteles a tévesen beszedett díj, valamint az esetlegesen megállapított
mulasztási díj visszafizetéséről.
A díjbevételek felhasználása
92. §
A 89. § alapján beszedett díjak (kivéve a kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési
határidőig) 70%-a tanulmányutak finanszírozására, a ME hallgatóinak jutalmazására,
Tudományos Diákköri Konferencia szervezésére, lebonyolítására, azon való részvételre,
hallgatói öntevékeny tudományos, kulturális, művészeti, sport és hagyományápoló
tevékenységének támogatására, a HÖK feladatainak ellátásához szükséges tevékenység
elősegítésére a dékán/főigazgató véleményének kikérése után a kari HÖK döntése alapján, míg
a 89. § alapján beszedett díjak 30%-a a hallgatói leckekönyvek költségeinek, a végzettséget
igazoló dokumentum minimális formátumban történő kiállításával összefüggő költségek, a kari
tájékoztató kiadványok költségeinek finanszírozására a kar dékánjának döntése alapján
használhatók fel. A fentiekről eltérő felhasználásáról a kar dékánja a kari HÖK egyetértésével
dönthet. A kollégiumi díj befizetésének elmulasztása címén beszedett díjak a kollégium
igazgatójának döntése alapján a ME-HÖK KB egyetértésével használható fel.
Az (1) bekezdés szerinti bevételek terhére évközi kifizetést a dékán engedélyez a gazdasági
főigazgató ellenjegyzésével; egyébként a gazdasági főigazgató a beszedett díjakat karonkénti
bontásban, félévente bocsátja rendelkezésre. Tényleges kifizetésre a kari HÖK elnöke és a
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dékán közös engedélyével (együttes aláírásával) kerülhet sor. A felhasználás módjának
szabályszerűségét a jelen szabályzatban foglaltak szerint kell ellenőrizni.
(3)287 A kollégiumi díjakat elsősorban a kollégiumok fenntartására és fejlesztésére, a kollégiumi
férőhelyek bérlésére illetve az igénybe vett kollégiumi többletszolgáltatások fedezésére lehet
felhasználni.
(4)288289A kollégiumi díj címén befolyt összegek 33 %-át együttesen a kollégium jóléti fejlesztésére és
az E/1. kollégium (a CTFK-n befolyt kollégiumi díj esetén a Dezső Lajos Kollégium) működési
költségére a Kollégiumi Bizottság egyetértésével, továbbá a HÖK működési költségeire kell
fordítani. A fenti összeg 84%-át a ME-HÖK (a CTFK esetén ME CTFK-HÖK) működési
költségére kell fordítani, a maradék 16%-ot a kollégium (a CTFK esetén Dezső Lajos
Kollégium) jóléti fejlesztésére.
Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget
biztosító feltételek290
Záró rendelkezések291
93. §292293
V. fejezet294
A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya és alapfogalmak
94. §
(1)295
(2) Nem magyar állampolgárságú hallgatóra e szabályok rendelkezéseit a vonatkozó nemzetközi
egyezmények által előírt esetleges eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Miskolci Egyetem oktató és nem oktató dolgozóira külön szabályzat rendelkezései
vonatkoznak, amennyiben nem hallgatói jogviszonyban előálló jogsértés az eljárás tárgya.
(4) A szabályzat tárgyi hatálya a fegyelmi és a kártérítési felelősségre terjed ki.
(5) Szándékos a magatartása annak, aki magatartásának hátrányt okozó következményeit kívánja,
vagy a hátrányos következmény bekövetkeztébe belenyugodva jár el.
(6) Gondatlanul jár el az a személy, aki magatartásának hátrányos következményeit előre látta,
azonban könnyelműen bízott annak elmaradásában (súlyos gondatlanság), vagy az, aki azért
nem látta magatartásának következményeit, mert az elvárható figyelmet vagy körültekintést
elmulasztotta (enyhe gondatlanság).
(7) A szándékos vagy gondatlan szabályszegés kimeríti a vétkesség fogalmát.

(1)

(2)

HALLGATÓI FEGYELMI SZABÁLYZAT
A fegyelmi felelősség
95. §
Fegyelmi vétséget követ el, és emiatt fegyelmi büntetésben részesítendő az a hallgató, aki
hallgatói jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen (szándékosan vagy
gondatlanul) megszegi. Azt, hogy valamely kötelezettség megszegése lényegesnek minősül-e, a
fegyelmi jogkör gyakorlója dönti el.
A hallgatók hallgatói jogviszonyból származó alapvető kötelezettsége az Ftv. alapján a
jogszabályok és a Miskolci Egyetem kihirdetett, hatályos szabályzatainak megtartása, a rájuk
bízott vagy általuk használt eszközök rendeltetésszerű használata és védelme, valamint az előírt
balesetvédelmi, egészség- és biztonságvédelmi szabályok megtartása.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)297

(5)
a)
b)

c)

296
297

Nincs helye a fegyelmi felelősségre vonásnak, ha a hallgató azért szegte meg a kötelezettségét,
mert az Egyetem arra jogosult képviselőjének szabályszerű utasítása szerint járt el, vagy az
utasítás jogszabályba, vagy hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályzatba ütközött, és e tény a
hallgató által nem volt felismerhető.
Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan magatartás, amelyhez a "Tanulmányi és
vizsgaszabályzat" fűz hátrányos következményeket.
A fegyelmi jogkör gyakorlója
96. §
A hallgató ügyében a fegyelmi jogkört első fokon a dékán által elrendelt eljárásban az oktatást
végző kar (intézet) Fegyelmi Testületének (FT) eljáró bizottsága (FB) gyakorolja. Az FT és az
FB elnöke a kar tanulmányi feladatokat ellátó dékánhelyettese vagy akadályoztatása esetén a
dékán által kijelölt más oktató, az FT négy tagja közül kettő az oktatók, másik kettő a hallgatók
választott képviselője. Az eljáró bizottság három tagú, elnöke az FB elnöke, oktató tagját az
elnök, hallgató tagját a kari HÖK elnöke jelöli ki haladéktalanul a választott 2-2 tag közül. Az
oktató tagokat a Kari Tanács, a hallgató tagokat a kari HÖK 1 évre választja, mely választást az
esedékesség évében október 15-ig meg kell tartani.
A fegyelmi jogkört másodfokon az egyetemi szintű Fegyelmi Testület gyakorolja, melynek
elnöke a tanulmányi feladatokat ellátó rektorhelyettes, 2 oktató tagját karonként az Egyetemi
Szenátus 2 évre, 2 hallgató tagját az egyetemi HÖK választja egy évi időtartamra. Az eljáró
bizottság (EFB) háromtagú, és oktató tagját az elnöklő rektorhelyettes hallgató tagját a HÖK
elnöke jelöli ki.
Az eljáró bizottságban nem vehet részt az, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható. A
kizárási eljárást az érintett személy vagy az eljárás alá vont hallgató bejelentésére meg kell
indítani és a bejelentés elbírálásáig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. A kizárás kérdésében
első fokon a dékán, másodfokon a tanulmányi rektorhelyettes, ez utóbbi érintettsége esetén a
rektor, vagy az általa megbízott - az eljárásban nem érintett - rektorhelyettes dönt.
Egyes fegyelmi vétségek296
96/A. §
A 95. §-ban foglaltakon túlmenően fegyelmi vétségnek minősülnek az e §-ban meghatározott
tényállások.
Fegyelmi vétséget követ el az a hallgatói vezető, aki beosztását, testületi tagságát,
döntéshozatali jogát számonkérés során jogosulatlan tanulmányi vagy egyéb jogtalan előny
szerzésére használja fel, vagy erre bizonyíthatóan kísérletet tesz.
A hallgató kötelessége, hogy tanulmányi feladatainak teljesítésekor (például házi dolgozat,
évközi feladat, évfolyamdolgozat, diplomaterv) vagy tanulmányainak számonkérése alkalmával
csak olyan eszközöket használjon, amelyek igénybevételére oktatója felhatalmazást adott,
illetve amelyek a hallgató valós tudását és munkáját tükrözik. Az a hallgató, aki nem ennek
megfelelően cselekszik, fegyelmi vétséget követ el. Fegyelmi vétséget követ el az is, aki
tanulmányi előmenetelhez fűződő érdekeit hallgatótársa(i) rovására tisztességtelenül kívánja
érvényesíteni.
Az a hallgató, aki feladatának teljesítése során az oktató által meg nem engedett segédeszközt
(például könyvet, jegyzetet, gépi segédeszközt, számító- vagy számológépet), vagy bármilyen
úton más személytől származó segítséget használ fel, vagy annak felhasználására kísérletet tesz,
fegyelmi vétséget követ el. A vétség súlyához mérten az oktató tanulmányi szankciót
alkalmazhat, vagy fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túl fegyelmi vétséget követ el az a hallgató, aki:
írásbeli vagy szóbeli számonkéréskor más személytől vesz át választ akár személyesen, akár
kapcsolattartó készüléken (például mobiltelefonon) keresztül;
írásbeli vagy szóbeli számonkéréskor maga helyett más személyt bíz meg a feladat
teljesítésével, vagy más helyett kísérli meg a teljesítést, továbbá az a hallgató, aki felajánlja,
vagy elvállalja, hogy írásbeli vagy szóbeli számonkéréskor más helyett teljesítsen feladatot;
vizsgakérdéseket jogosulatlanul megszerez, átad vagy azok megszerzésére kísérletet tesz.

Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 370/2008. számú határozatával, 2009. február 1. napjától hatályos szöveg.
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Fegyelmi vétséget követ el az a hallgató, aki:
más által összegyűjtött anyagot vagy más által elvégzett kutatást, munkát, illetve annak
összefoglalását (például házi dolgozatok, szakdolgozatok, szakmunkák) sajátjának feltüntetve,
mint önálló munkát mutat vagy nyújt be;
b)
bár más személlyel vagy személyekkel együtt dolgozott, de az elvégzett közös munkát saját
önálló munkájaként tünteti fel, vagy a közös munkában való részvételének mértékéről hamis
információt szolgáltat;
c)
a nyomtatott tananyagokat (például tankönyvek, jegyzetek) nem törvényes és tisztességes úton
szerezte meg;
d)
valamely tantárgyra kapott értékelést (érdemjegyet vagy teljesítést igazoló aláírást) meghamisít,
átjavít vagy jogosulatlanul az okiratba vagy elektronikus dokumentumba bevezet.
(7) A szerzői jog által védett szerzői műveknek a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok
megsértésével történő sokszorosítása, valamint ilyen sokszorosításra való felhívás (például
fénymásolás, szkennelés) fegyelmi vétség.
(8) Fegyelmi vétségnek minősül az Egyetemen tanultak jogellenes felhasználása. Ilyennek minősül
különösen a rosszindulatú számítógépi programok írása, terjesztése, a számítógépbe vagy
számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás, szakmailag nem biztonságos
megoldások szándékos alkalmazása egy probléma vagy feladat megoldása során.
(9) Fegyelmi vétség, ha a hallgató érdemi közreműködés nélkül sajátjaként tüntet fel eredményeket,
vagy valaki más munkájának eredményeit meghamisítja. Fegyelmileg is elítélendő, ha a
hallgató írott vagy számonkérés során szóbeli megnyilatkozásaiban más gondolatát, állítását
vagy azok megfogalmazását felhasználva a forrás feltüntetését – az oktató által megkívánt vagy
az adott szakterület publikációs szokásainak megfelelő formában – elmulasztja, és azt a
sajátjának tünteti fel.
(10) Az a hallgató, aki felajánlja, vagy elvállalja, hogy az általa összegyűjtött anyagot vagy elvégzett
kutatást, illetve annak összefoglalását (például házi dolgozatok, szakdolgozatok, szakmunkák)
más valakinek úgy adja át, hogy az összegyűjtött anyagokat saját munkaként nyújtsa be,
fegyelmi vétséget követ el.
(11) A hallgató kötelezettsége, hogy a tanulmányi foglalkozásokon tisztelettudó magatartást
tanúsítson, és tartózkodjon a társait vagy az oktatási tevékenységet súlyosan zavaró bármilyen
megnyilvánulástól.
(6)
a)

(1)298

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

298

A fegyelmi eljárás megindítása
97. §
Fegyelmi eljárást az Egyetem bármely polgára kezdeményezhet, név szerint, a
megalapozottságot igazoló bizonyítékok átadásával. Fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén,
valamint ha az eljárás lefolytatását a hallgató maga ellen kéri, az illetékes dékán az eljárást
megindítja, aki az eljárás megindításáról a hallgatót írásban egyidejűleg értesíti. A dékán
eljárásának indokolatlan elmaradása esetén egyetemi érdekből a rektor jár el.
Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta egy
hónap, a vétség elkövetése óta három hónap eltelt. Tudomásszerzésnek e tekintetben az eljárásra
okot adó körülménynek a fegyelmi eljárás megindítására jogosult tudomására jutását kell
tekinteni.
Az eljárás alá vont hallgatót és meghatalmazottját a fegyelmi tárgyalásra személyes
védekezésének, álláspontjának meghallgatása érdekében írásban meg kell idézni.
Az idézésben meg kell jelölni a tárgyalás helyét és idejét, a címzett eljárásbeli minőségét
(eljárás alá vont, képviselő, tanú, szakértő stb.)
A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a hallgató, vagy meghatalmazottja ismételt,
szabályszerű idézés ellenére sem jelent meg.
Képviselet
98.§
Az eljárás alá vont hallgató jogi vagy társadalmi képviseletet igénybe vehet. Jogi képviselő
ügyvéd, társadalmi képviselő az egyetemmel hallgatói vagy oktatói jogviszonyban álló személy
lehet. A képviseleti jogosultságot igazolni kell, írásbeli meghatalmazással.

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 347/2008. számú határozatával, 2008. november 1. napjától hatályos szöveg.
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(2)
a)
b)

(1)
(2)299

(3)
(4)

(5)
(6)300

A képviselőt mindazok a jogok megilletik, mint a hallgatót, azaz az eljárás során jogosult
az ügy irataiba betekinteni,
indítványokat előterjeszteni, így pl. tanúbizonyítást kezdeményezni vagy más bizonyítási
indítványt tenni.
Az eljárás lefolytatása
99.§
Az első fokú fegyelmi tárgyalás helyszíne az illetékes kar (intézet) hivatalos helyisége. A
fegyelmi tárgyalás nyilvános, kivéve, ha a fegyelmi bizottság elnöke zárt tárgyalást rendel el,
amelyet mind a közérdek, mind az eljárás alá vont hallgató érdeke – kérelmére – megalapozhat.
A nyilvánosság kizárása ellen a hallgató kifogással élhet, melyet a rektor aME-HÖK elnök
véleményének kikérését követően haladéktalanul elbírál. Ha a nyilvános tárgyalást a hallgató
kérte, a nyilvánosság a hallgató érdekére hivatkozással nem zárható ki.
Az eljárás alá vont hallgatóval közölni kell a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait.
Az eljárás alá vont hallgató számára módot kell adni védekezése szóban vagy írásban történő
előadására. A hallgatónak jogában áll, hogy igazolt, menthető okból fennálló, előre látható
távolléte esetére a tárgyalás rövid időközzel való elhalasztását, előre nem látható távolléte
esetére újabb tárgyalás kitűzését kérje.
A megfelelő módon (írásban) megidézett tanúnak vagy szakértőnek a tárgyaláson meg kell
jelennie, esetleges távolmaradásának okát igazolni köteles, amennyiben az egyetemmel
jogviszonyban álló hallgató vagy dolgozó.
Tanúként nem köteles közreműködni az, aki az eljárás alá vont hallgató hozzátartozója, vagy
vallomásával magát is fegyelmi eljárásra okot adó cselekménnyel, szabálysértéssel vagy
bűncselekménnyel vádolná.

(6)
(7)

A fegyelmi tárgyalás
100.§
A fegyelmi tárgyaláson eljáró tanács (FB) három tagú, a tárgyalást az elnök vezeti. Az FB
elnökének feladata ezen szabályzat rendelkezéseinek betartatása, a tárgyalás rendjének
megtartása, a személyek azonosítása, adataik rögzítése és jogaik gyakorlásának biztosítása, a
bizonyítás lefolytatása, a jegyzőkönyv vezettetése, a határozathozatal megfelelő előkészítése.
Ha az eljárás alá vont hallgató 8 napon belül igazolja, hogy menthető, előre nem látott okból
volt távol, kérheti a tárgyalás megismétlését. A tárgyalást akkor kell megismételni, amennyiben
mindezek alapján az FB elnöke a tárgyalás megismétlését indokoltnak tartja. Ez esetben az
időközben meghozott I. fokú határozat saját hatáskörben hatályon kívül helyezhető.
A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetőjét a bizottság elnöke
kéri fel a kizárásra vonatkozó szabályok figyelembevételével. A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető és az elnök együttes aláírása hitelesíti. A jegyzőkönyv megállapításait az
eljárás alá vonttal kérésére ismertetni kell, és azt kérelmére - amennyiben az alapos kiegészíteni és/vagy módosítani kell. Amennyiben a kérelem alaptalan, a kérelem és az
elutasítás tényét kell a jegyzőkönyvbe foglalni.
Ha az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, a további
bizonyítás mellőzhető és a határozat meghozható.
A bizonyítás lefolytatása során az iratismertetést követően a bizottság meghallgatja az eljárás
alá vont hallgatót, a tanú(ka)t, a szakértőt. A tanút és a szakértőt figyelmeztetni kell az
igazmondási kötelezettségre és a hamis tanúzás büntetőjogi következményeire, valamint
nyilatkoztatni kell arról a tényről, hogy elfogulatlan, avagy nem.
A még meg nem hallgatott tanú a tárgyaláson nem vehet részt.
A tanúvallomások közötti ellentmondás feloldását szembesítéssel kell megkísérelni.

(1)

Az eljárás befejezése illetve felfüggesztése
101.§
A fegyelmi eljárást egy hónapon belül be kell fejezni, de a határidő kivételesen indokolt esetben

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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300

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
Vö.: 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 675. § b/ pont a hozzátartozó fogalmáról.

172

Tanulmányi tájékoztató

(2)

(1)301
a)
b)
c)
d)
e)
(2)
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b)
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30 nappal meghosszabbítható.
Ha a fegyelmi eljárás alatt álló hallgató ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik,
annak jogerős befejezéséig, illetve, ha a fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatása,
tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges, legfeljebb az akadály
megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.
A fegyelmi büntetések és intézkedések
102.§
A kiszabható fegyelmi büntetések a következők:
megrovás,
szigorú megrovás,
a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése,
illetőleg megvonása, melynek időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg,
határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,
kizárás a felsőoktatási intézményből.
Kivételesen indokolt esetben a fegyelmi büntetés végrehajtását legfeljebb 2 évi próbaidőre fel
lehet függeszteni. Ha a hallgató a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget követ el, a
felfüggesztett büntetést végre kell hajtani az újabb fegyelmi vétség miatt kiszabott büntetéssel
együtt. Erről a határozatban rendelkezni kell.
A fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet.
A fegyelmi eljárás során hozott intézkedések:
írásbeli figyelmeztetés, ha a cselekmény súlya nem éri el a jelentős kötelezettségszegés
mértékét, vagy ha a fegyelmi vétség elévült, vagy a fegyelmi eljárás nem lett volna elrendelhető,
valamint
a hallgatói vagy kollégiumi jogviszony felfüggesztése, ha arra különleges körülmények miatt
szükség van.
Határozathozatal
103.§
A bizonyítás lefolytatása után a Fegyelmi Bizottság zárt ülésen határozatot hoz, melyen a
tagokon kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
A Fegyelmi Bizottság a határozatban fegyelmi büntetést szab ki, vagy – ha az eljárás tárgyát
képező fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg, illetve fegyelmi büntetés nem szabható
ki – az eljárást megszünteti. A fegyelmi határozatot az eljárás során közvetlenül megvizsgált
bizonyítékokra lehet alapozni. A kétséget kizáróan nem bizonyított tényt nem lehet az eljárás
alá vont hallgató terhére értékelni. A határozaton fel kell tüntetni az eljáró Fegyelmi Bizottság
tagjait, az ügy számát, a tárgyalás helyét, idejét, nyilvánosságát vagy annak hiányát, valamint az
eljárás alá vont hallgató személyi adatait.
Fegyelmi büntetés kiszabása esetén a határozatnak a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően
tartalmaznia kell:
az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését, és a megszegett kötelesség megjelölését,
az emiatt kiszabott fegyelmi büntetést és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket,
utalást a fellebbezés lehetőségére és annak 15 napos határidejére,
a határozat indokolásában a megállapított tényállást, a bizonyítékok megjelölését és értékelését,
a hallgató vétkességére utaló tényeket, a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket,
valamint a bizottság valamelyik tagjának esetleges különvéleményére történő utalást.
Az eljárás megszüntetése esetén a határozatnak a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően
tartalmaznia kell az eljárás megszüntetésének okát, melyek az alábbiak lehetnek:
az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy azt nem az eljárás alá vont hallgató követte
el; vagy
nem bizonyítható a fegyelmi vétség elkövetése; vagy
nem állapítható meg a hallgató vétkessége; vagy
a fegyelmi vétség elévült, vagy a fegyelmi eljárás nem lett volna elrendelhető;
az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták.
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A megszüntető határozatban is utalni kell a fellebbezés lehetőségére és annak 15 napos
határidejére, és fel kell tüntetni az eljárás során megállapított tényeket és bizonyítékokat.
A határozatot meghozatala után a fegyelmi bizottság elnöke kihirdeti. Ennek során felolvassa a
határozat rendelkező részét és ismerteti a határozat indokolásának lényegét. A jogosultakat
figyelmezteti a fellebbezés lehetőségére és arra, hogy azt a határozat kihirdetése után szóban
vagy 15 napon belül írásban tehetik meg. A távollevő fellebbezésre jogosult számára a 15 napos
határidő számítása a határozat kézbesítésekor kezdődik.
A fegyelmi határozatot a kihirdetéstől számított 8 napon belül írásba kell foglalni. A szükséges
számú példányban írásba foglalt határozatot a fegyelmi bizottság elnöke írja alá. A határozatot
az eljárás alá vont hallgatónak akkor is kézbesíteni kell, ha vele azt kihirdetés útján is közölték.
A fegyelmi bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg, de a határozat érdemi
részével össze nem függő hibákat (név- vagy számelírás, számítási hiba stb.) saját hatáskörben
kijavíthatja.
Jogorvoslat és másodfokú határozat
104.§
Az első fokú fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont hallgató vagy a hallgató képviselője
jogorvoslati kérelemmel élhet. A 15 napos fellebbezési határidő elmulasztása esetén legfeljebb
további 30 napon belül igazolásnak lehet helye. A határozat kihirdetésekor szóban bejelentett
fellebbezést a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli fellebbezést a Fegyelmi Bizottság
elnökéhez kell benyújtani és a másodfokú Fegyelmi Bizottsághoz kell címezni. A
fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
Fellebbezés esetén az elsőfokú Fegyelmi Bizottság elnöke a fellebbezést a fegyelmi eljárás
irataival együtt haladéktalanul felterjeszti a másodfokú Fegyelmi Bizottsághoz. A másodfokú
Fegyelmi Bizottság a fellebbezést annak kézhezvételétől számított 15 napon belül bírálja el.
A másodfokú Fegyelmi Bizottság tárgyaláson kívül, az iratok alapján dönt, de ismételt vagy
további meghallgatásokat, illetve egyéb bizonyítékok beszerzését is elrendelheti.
A másodfokú Fegyelmi Bizottság tárgyalást akkor tart, ha azt az eljárás alá vont vagy a
fellebbező fél kéri, vagy az elsőfokú eljáráson túlmenő bizonyítást kíván saját hatáskörben
lefolytatni.
105.§
A fellebbezés elbírálásáról vagy elutasításáról a másodfokú fegyelmi bizottság határozatban
dönt. Ennek tartalmára és közlésére értelemszerűen az első fokú fegyelmi határozatra fennálló
rendelkezések vonatkoznak. A másodfokú Fegyelmi Bizottság ülésein jegyzőkönyvet kell
vezetni.
Ha a fellebbezés elkésett vagy azt nem a jogosult terjesztette elő, a másodfokú fegyelmi
bizottság a fellebbezést elutasítja.
A másodfokú Fegyelmi Bizottság érdemi határozatban az első fokú fegyelmi bizottság
határozatát
helybenhagyja; vagy
megváltoztatja; vagy
a bizonyítási eljárás olyan fogyatékossága esetén, amely a másodfokú eljárásban nem
orvosolható, a sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezi és az első fokú Fegyelmi
Bizottságot új eljárásra utasítja.
A másodfokon eljáró fegyelmi bizottság az elsőfokú határozat megváltoztatása körében jogosult
az első fokon kiszabott fegyelmi büntetés súlyosítására.
Jogerő, bíróság előtti megtámadás
106.§
A határozatot jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani. A határozat azon a napon emelkedik
jogerőre, amelyen
a fellebbezésre jogosult úgy nyilatkozott, hogy nem kíván fellebbezni, vagy a bejelentett
fellebbezést visszavonta,
a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül eltelt,
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a másodfokú Fegyelmi Bizottság a fellebbezést elutasította, illetve az első fokú határozatot
helybenhagyta vagy megváltoztatta.
A jogerőre emelkedett határozatra záradékban fel kell vezetni, hogy a határozat jogerős és
végrehajtható, és mely napon emelkedett jogerőre.
A fegyelmi büntetéseket kiszabó jogerős határozatok a bíróság előtt a döntés közlésétől
számított 30 napon belül keresettel megtámadhatók. Erről az eljárás alá vont hallgatót a
másodfokú határozatban tájékoztatni kell. A keresetet a hatáskörrel rendelkező Borsod-AbaújZemplén Megyei Bíróságon kell előterjeszteni.
A határozatok tényét és a jogerőre emelkedés napját be kell vezetni a hallgatói nyilvántartásba.
Új eljárás
107.§
A jogerős határozat ellen az eljárás alá vont hallgató legkésőbb 1 éven belül új eljárás iránti
kérelmet terjeszthet elő a fegyelmi eljárás során fel nem merült, vagy el nem bírált tényekre
vagy bizonyítékokra, illetve az eljárás szabályainak megsértésére alapíthatóan.
A kérelmet a másodfokú Fegyelmi Bizottság bírálja el, mely határozat ellen fellebbezésnek van
helye. A fellebbezést illetően a rektor a hallgatói önkormányzat elnöke véleményének
meghallgatása után dönt. Az új eljárás elrendelése esetén a másodfokú Fegyelmi Bizottság a
határozatot az eljárás lefolytatása végett megküldi az első fokú Fegyelmi Bizottság elnökének.
Az esetleges új eljárásban a jelen szabályzat rendelkezései az irányadók.
Mentesülés – mentesítés
108.§
A hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól mentesül:
a 105.§ (1) a) és b) pont szerinti fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 3 hónap elteltével,
a 105.§ (1). c) és d) pontban foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatban megállapított
időtartam elteltével,
a fegyelmi büntetés felfüggesztése esetén a próbaidő eredményes leteltével.
A 105.§ (1) e) pontban meghatározott legsúlyosabb fegyelmi büntetés következményei alóli
mentesítésnek csak külön kérelemre van helye. Ez akkor adható meg, ha a fegyelmi határozat
jogerőre emelkedésétől számítva legalább 2 év már eltelt és alaposan feltehető, hogy a volt
hallgató mentesítésre érdemes.
A volt hallgató mentesítésére az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottság jogosult, melyről
határozatban rendelkezik. A bizottság eljárására a jelen szabályzatot kell megfelelően
alkalmazni.
Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés úgy történik,
hogy az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra a fegyelmi bizottság elnökének intézkedése
alapján feljegyzik a mentesítés tényét és időpontját.
Nyilvántartás és nyilvánosság
109.§
A másodfokú Fegyelmi Bizottság a határozatát az eljárás irataival együtt visszaküldi az első
fokú Fegyelmi Bizottságnak. Az első fokú Fegyelmi Bizottság elnöke intézkedik a határozat
nyilvántartásba vétele és a határozat egy másolatának a fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató
személyi iratgyűjtőjébe való elhelyezés iránt.
Az elsőfokú Fegyelmi Bizottság elnöke a jogerős határozatot tájékoztatásul ill. további
intézkedés végett megküldi
az első fokon jogerőssé vált határozatot a rektornak, (illetékes rektorhelyettesnek),
az illetékes kar dékánjának,
annak, akit a fegyelmi büntetés végrehajtása érint (pl. kollégium, klub stb.)
a KHÜI-nek,
a kari (intézeti) és egyetemi hallgatói önkormányzat elnökének.
110.§
Az ún. általános és speciális megelőzés érdekében az FB elnöke elrendelheti a határozat
közlését a hallgató költségviselési kötelezettségét vállaló szülőjével vagy törvényes
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képviselőjével, illetve az eljárás kezdeményezőjével.
A jogerős fegyelmi határozat, valamint a vonatkozó esetleges bírósági ítélet rendelkező részét
az eljárás alá vont hallgató személyazonosságának megállapítására alkalmatlan módon az
intézmény lapjában nyilvánosságra kell hozni.
HALLGATÓI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT
Az Egyetem kártérítési felelőssége
111.§
A Miskolci Egyetem, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallgatói
jogviszonnyal, kollégiumi felvételi jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott
kárért vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben felel, azzal, hogy mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
E szigorú (fokozott) felelősség csak azon foglalkozásokra (rendezvényekre) alkalmazható,
amelyet az Egyetem (ill. szervezeti egysége) szervez. A kártérítés hátrányos következménye a
szervező szervezeti egységet (kar, egyetemi vagy kari HÖK stb.) terheli. A kollégiumok
korlátozott felelősségére a Ptk. 468.§ (2) bekezdése és az 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 66.§
vonatkoznak, miszerint a kártérítési felelősség mértéke legfeljebb a napi szobaár ötvenszereséig
terjedhet.
A hallgató kártérítési felelőssége
112.§
A hallgató a tanulmányaival összefüggésben a felsőoktatási intézménynek (beleértve a
kollégiumot, a gyakorlati oktatásban részt vevő foglalkoztatót ill. más egyetemi közreműködőt)
vétkesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
A hallgató a gondatlanul okozott kárért korlátozott anyagi felelőséggel tartozik, melynek
mértéke legfeljebb a károkozás napján érvényes minimálbér egyhavi összegének ötven
százaléka.
A szándékosan okozott kárért a hallgató teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
Ugyancsak teljes anyagi felelősséggel tartozik a hallgató a jegyzékkel vagy átvételi
elismervénnyel – visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel – átvett dolgokban
bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel.
A hallgató a (4) bekezdés szerinti esetben akkor mentesül a felelősség alól, ha a hiányt
elháríthatatlan ok idézte elő.
Eljárási szabályok
113.§
Hallgatói kártérítési ügyekben külön eljárásban ugyanazon testületek és ugyancsak kétfokú
eljárásban jogosultak eljárni, mint a fegyelmi kérdésekben. Amennyiben az Egyetem az arra
jogosult képviselőjének felhívására a károkozó a kárt hiánytalanul megtéríti, a kártérítési eljárás
mellőzhető.
Hallgatói kártérítési igényt az illetékes kar dékánjánál (intézet, kollégium igazgatójánál) kell
benyújtani.
A jogerős kártérítési határozatok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság előtt
megtámadhatók.
Egyebekben a kártérítési eljárásokra a fegyelmi eljárási szabályok, anyagi jogi szempontból
pedig a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai az irányadók.

VI. fejezet
A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN
KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOK

(1)

114.§
A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő
előírásokat a Miskolci Egyetem Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.
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VII. fejezet304305
A KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
KOLLÉGIUMOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE
A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetem Kollégiumainak működési rendjét – a Miskolci Egyetem
Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzatával (továbbiakban ME-HÖK) egyetértésben
– az alábbiakban szabályozza.
A szabályzat hatálya
115. §
(1)306 A szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (továbbiakban Egyetem) Bolyai
Kollégiumára (Miskolc), Uni-Hotel Diákotthonára (Miskolc) (továbbiakban Uni-Hotel) a bérelt
férőhelyek tekintetében a bérlés időtartamában, és a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar
Dezső Lajos Kollégiumára (Sárospatak) (a továbbiakban: kollégiumok).
(2) A kollégiumok az alábbi férőhelyeket foglalják magukba:
a)307Az Uni-Hotel bérelt férőhelyei (az Egyetemváros területén)
b)
E/1 kollégium (az Egyetemváros területén),
c)
E/2 kollégium (az Egyetemváros területén),
d)
E/3 kollégium (az Egyetemváros területén),
e)
E/4 kollégium (az Egyetemváros területén),
f)
E/5 kollégium (az Egyetemváros területén),
g)
E/6 kollégium (az Egyetemváros területén),
h)
Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Dezső Lajos Kollégiuma (Sárospatak).
(3) Az Egyetem által épített, bérelt, illetve megvásárolt kollégiumi létesítmények a kollégiumok
részét képezik.
(4) A lakhatási támogatás keretének kollégiumi – diákotthoni férőhelyek bérlésére fordítható
részéből részben vagy egészben finanszírozott kollégiumi és diákotthoni férőhelyek a
kollégiumok részét képezik.
(5) Jelen szabályzat hatálya kiterjed egyrészt a kollégiumokban lakó és az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyban álló hallgatókra, a kollégiumokban különböző jogcímen tartósan vagy
átmenetileg elhelyezettekre, a kollégiumokban lakó egyetemi oktatókra és a kollégiumok
dolgozóira, valamint a kollégiumban ideiglenesen tartózkodó minden egyéb személyre (például
vendégek, oktatási, kutatási célból kollégiumban tartózkodók stb.).

(1)

(2)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Általános rendelkezések
116. §
A kollégiumok az Egyetem részeként működve a rendelkezésre álló férőhelyek keretein belül
lakhatási lehetőséget nyújtanak – a jelen szabályzat mellékletében megjelölt – azon hallgatók
számára, akik nem állandó lakhelyükön tanulnak, illetve kivételesen indokolt esetben, akik
szociális helyzetük, valamint a családi állapotukban és körülményeikben történt változás miatt
már nem tudják biztosítani lakhelyükön a tanuláshoz szükséges zavartalan feltételeket.
A kollégiumok működésének mindig összhangban kell lennie az Egyetem célkitűzéseivel, ezért
az Egyetem az alábbi eszközöket és lehetőségeket köteles biztosítani a kollégiumokban lakó
hallgató részére:
ágy,
asztal, szék, ruhásszekrény,
paplan, párna,
fürdőhelyiségek, illemhelyek,
évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése,
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület rovar- és kártevő mentesítése,
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hűtőgéphasználat (25 l/fő hűtőtérfogattal),
hideg- és melegvíz-használati lehetőség,
főzési és ételmelegítési lehetőség (25 főre 1 db 1000 W-os főzőlap),
tanulószoba,
elektromos áram:
la)
a kollégium alapfeladatainak (pl. közterületek, vizesblokkok, konyhák, mosókonyhák,
tanulószobák, stb.) ellátásához szükséges áramellátás,
lb) a kollégiumi szobákban hűtőgépek, hajszárítók és a 200 W alatti elektromos teljesítményű nem
hőfejlesztő eszközök (TV, videó, kávé- és teafőző, villanyborotva, szórakoztató elektronikai
eszközök, kis fogyasztású háztartási eszközök) használatához szükséges áramellátás (a világítás
100 W alatti teljesítményű fogyasztókkal)
lc)
hallgatói tulajdonú számítógépek használatának áramellátása,
m) fűtés biztosítása
n)
mosási és vasalási lehetőség (100 főre 5 kg ruha mosóteljesítményű automata mosógép)
o)
lehetőség szerint hallgatóként egy internet-hozzáférési pont, de legalább kollégiumonként egy, a
hallgatók által térítésmentesen igénybe vehető számítógépterem,
p)
a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket elvégző éjjel-nappali portaszolgálat
vagy beléptető rendszer,
q)
közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása,
r)
liftekkel felszerelt épületben azok üzemeltetése,
s)
lehetőség szerint hallgatónként min. 7 m2 nettó lakóterület, közösségi és tanulóhelyiség, úgy,
hogy a közös légtérben (lakóterület) elhelyezhető hallgatók száma legfeljebb 4 fő legyen.
A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatónak a saját tulajdonú elektromos berendezések használatánál
figyelembe kell vennie a tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásokat
(3)308 A egyetem által működtetett kollégiumok irányításával és működtetésével kapcsolatos
feladatokat az egyetemi vezetés és a ME-HÖK a jogszabályokban és szabályzatokban
meghatározott módon, egymással együttműködve végzik. Az Uni-Hotel üzemeltetéséről az UniHotel bérbeadója gondoskodik úgy, hogy a Bérleti Szerződésben és a Miskolci Egyetem
SZMSZ-ben foglaltak szerint az Egyetemmel és a ME-HÖK-kel együttműködik.
(4) A Szervezeti és Működési Rend (I. kötet) 75. §-ában meghatározott Kollégiumi Bizottság, a
Miskolcon működő kollégiumok esetében a Miskolci Egyetem Hallgatói és
Doktoranduszhallgatói Önkormányzat Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban ME-HÖK KB), a
Sárospatakon működő kollégiumok vonatkozásában a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai
Kar Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi Bizottsága (a továbbiakban CTFK-HÖK KB).

h)
i)
j)
k)
l)

(1)309

(2)311

(3)
(4)312
(5)

Az Egyetem által működtetett kollégiumok egyetemi irányítása
117. §
310
Az Egyetem által Miskolcon működtetett kollégiumok igazgatóját (a továbbiakban: igazgató)
pályázat útján az Egyetem rektora (a továbbiakban rektor) bízza meg és menti fel. A megbízás
legfeljebb 5 évre történik és többször ismételhető. A megbízás és a felmentés előtt az Egyetemi
Szenátus véleményét ki kell kérni. Az igazgató kinevezésében és felmentésében a ME-HÖK
egyetértést gyakorol.
Az Egyetem által Sárospatakon működtetett kollégium referensét a CTFK dékánja bízza meg és
menti fel. A megbízás legfeljebb 5 évre történik és többször ismételhető. A megbízás és a
felmentés előtt a CTFK Kari Tanácsának véleményét ki kell kérni. A kollégiumi referens
kinevezésében és felmentésében a CTFK-HÖK egyetértést gyakorol. Több referens kinevezése
esetén a feladat- és hatáskörök elosztását a CTFK dékánja határozza meg.
Az Uni-Hotel vezetését a bérbeadó alkalmazásában álló igazgató végzi.
Az igazgató a ME-HÖK KB véleményét kikérve javaslatokat tesznek a kollégium
igazgatóhelyetteseinek kinevezésére a rektornak.
Az igazgató és a helyetteseik tanácskozási joggal vesznek részt a ME-HÖK KB, illetve a
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(6)

kollégiumi referens a CTFK-HÖK KB ülésein, ahol rendszeresen részletes tájékoztatást adnak
az általuk végzett feladatokról.
Az Egyetem által működtetett kollégiumok üzemeltetése a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály,
a Dezső Lajos Kollégium üzemeltetése a CTFK Szolgáltatási Csoportjának feladata.

A ME-HÖK Kollégiumi Bizottsága (ME-HÖK KB)
118. §
(1) Jelen szabályzatban hatáskörébe utalt kérdésekben a ME-HÖK és a ME-HÖK KB dönt, az
alábbi szabályozás szerint.
(2) A ME-HÖK KB a ME-HÖK kollégiumi ügyekért felelős operatív végrehajtó testülete.
(3) A ME-HÖK KB üléseit a ME-HÖK kollégiumi alelnöke (továbbiakban: alelnök) vezeti.
(4) A ME-HÖK KB határozatképességéhez, a tagok 4/5-ének jelenléte szükséges azzal, hogy az
alelnök és a ME-HÖK elnök szavazatának hiányában határozat nem hozható.
(5) A ME-HÖK KB üléseit az alelnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével legalább
három munkanappal az ülés időpontja előtt. A ME-HÖK KB ülését egy héten belül össze kell
hívni:
a)
a Bolyai Kollégium, az Uni-Hotel igazgatójának, vagy a Dezső Lajos Kollégium referensének
(a továbbiakban: igazgatók) írásbeli kérelmére,
b)
a ME-HÖK elnökének írásbeli kérelmére,
c)
a tagok 30%-ának írásbeli kérelmére.
(6) A ME-HÖK KB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az alelnök
szavazata dönt.
(7) A ME-HÖK KB határozatait írásban kell rögzíteni, és azokat a ME-HÖK irattárában kell
elhelyezni, továbbá nyolc munkanapon belül meg kell küldeni az igazgatóknak. A határozatok
és a jegyzőkönyvek egy-egy példányát a Bolyai Kollégium irattárában is el kell helyezni.
(8) A ME-HÖK KB-nak hivatalból tagja a ME-HÖK elnöke és az alelnök, további tagjai a kari
HÖK-ök kollégiumi alelnökei (továbbiakban kari alelnök). Tanácskozási jogú tagjai a
kollégiumi igazgatók, valamint helyetteseik, és a doktoranduszhallgatók képviselője.
(9) A ME-HÖK KB feladata és hatásköre:
a)
a ME-HÖK KB részt vesz a kollégiumok szabályzatainak és mellékleteinek megalkotásának és
módosításának előkészítésében,
b)
figyelemmel kíséri és segíti a kollégiumok egyetemi vezetésének munkáját, valamint a
kollégiumok működését,
c)
irányítja a kari hallgatói önkormányzat kollégiumi ügyekért felelős bizottságainak
(továbbiakban kari HÖK KB) munkáját,
d)
koordinálja a kollégiumi felvétel és beköltözés ME-HÖK KB hatáskörébe tartozó feladatait,
e)
támogatja és ellenőrzi a kollégiumokban működő öntevékeny csoportok, szakkollégiumok,
klubok stb. munkáját. Az illetékes kollégium igazgatójával közösen maximum egy tanév
időtartamában engedélyezi a kollégiumi klubhelyiségek használatát.
(10) A ME-HÖK KB dönt:
a)
a kollégiumi férőhelyek karok és épületek közötti elosztásáról,
b)
a felvételi ütemterv, az elektronikus pályázati lapok és az egyéb formanyomtatványok
meghatározásában, a kollégiumok vezetésével együttműködve,
c)
és minden egyéb, a hatáskörébe utalt kérdésben.
(11)313 A ME-HÖK KB véleményezi:
a)
Az igazgató által a kollégiumi igazgatóhelyettesekre tett javaslatokat,
b)
a kollégiumokon végzett karbantartási és felújítási munkálatokat,
c)
a kollégiumok egyetemi irányítását végző vezetők tevékenységét.
(12) A ME-HÖK KB javaslata alapján a ME-HÖK egyetértést gyakorol:
a)
a kollégiumok szabályzatainak és mellékleteinek megalkotásában, elfogadásában és
módosításában,
b)
a kollégiumi díjak és térítések mértékének megállapításában, valamint a térítési és juttatási
szabályzat elfogadásában,
c)
a lakhatási támogatás keretösszegéből bérelt kollégiumi férőhelyeket igénybevevő kollégisták
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d)
e)
f)

(1)

a)
b)
c)
d)
(2)

(1)
(2)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
(3)
(4)
(5)

(6)

(1)
a)
b)
c)
d)

e)

által befizetett kollégiumi díj felhasználásában,
a nyári hallgatói kollégiumi bentlakás feltételeinek és szabályainak meghatározásában,
mindazon vállalkozási tevékenységet illetően, melynek színtere a kollégium, beleértve az ebből
származó pénzeszközök felhasználását is,
a kollégiumok igazgatóinak kinevezésében (az Uni-Hotel igazgatóját kivéve).
A ME-HÖK kollégiumi alelnöke (alelnök)
119. §
Az alelnök a ME-HÖK KB vezetője, szervezi és felügyeli a ME-HÖK részvételét a kollégiumi
vezetésben.
Feladatai:
előkészíti és vezeti a ME-HÖK KB üléseit,
gondoskodik a ME-HÖK Választmány és a ME-HÖK KB kollégiumokkal kapcsolatos
döntéseinek végrehajtásáról,
részt vesz az üzemeltetést felügyelő monitoring bizottságokban,
dönt valamennyi, a hatáskörébe utalt kérdésről
Az alelnököt a ME-HÖK KB véleményének figyelembevételével a ME-HÖK elnökének
javaslatára a ME-HÖK Közgyűlése választja. Alelnöknek kizárólag kollégiumban lakó hallgató
jelölhető.
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi bizottsága (kari HÖK KB)
120. §
A kari HÖK KB az adott kar hallgatói önkormányzatának kollégiumi ügyekért felelős szerve és
a kollégiumban lakó hallgatók vezető testülete.
A kari HÖK KB feladatai:
végrehajtja a ME-HÖK testületeinek határozatait,
továbbítja a kérdéseit és javaslatait a ME-HÖK KB-nak,
gondoskodik arról, hogy a kollégiumokban lakó hallgatók megismerhessék a kollégiumok
szabályzatait és azok mellékleteit, valamint arról, hogy ezen szabályzatokat betartsák,
jelenti a részlegben történt káreseményeket és szabályzatsértéseket a kollégiumok gondnokának
vagy referensének és a ME-HÖK KB-nak,
véleményezi a kollégiumok részlegeiben történt karbantartási és felújítási munkálatokat,
véleményét írásban megküldi a ME-HÖK KB-nak,
a Felvételi Szabályzat alapján dönt a kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásáról, összeállítja és
jól látható helyen kifüggeszti a pályázatok elbírálásának eredményeit,
részt vesz a kollégiumi be- és kiköltözések lebonyolításában.
A kari HÖK KB legalább öt főből áll. A kari HÖK KB határozatképességéhez tagjai több mint
felének jelenléte szükséges.
A kari HÖK KB-nak hivatalból tagja és egyben elnöke a kari alelnök.
A kari HÖK KB tagjait a kari HÖK KB elnökének javaslatára a részleggyűlés (a CTFK esetén
Kollégiumi Közgyűlés) véleményének figyelembevételével a kari HÖK Közgyűlése választja az
adott kar kollégiumban lakó hallgatói közül.
A kari HÖK KB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a kari HÖK irattárában kell
elhelyezni és meg kell küldeni az illetékes kollégiumnak, illetve a ME-HÖK-nek nyolc
munkanapon belül.
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi alelnöke (kari alelnök)
121. §
A kari alelnök feladatai:
vezeti és szervezi a kari HÖK KB munkáját,
rendszeresen részt vesz a ME-HÖK KB ülésein,
napi kapcsolatot tart fenn a kollégium egyetemi vezetésének tagjaival,
felügyeli és folyamatosan ellenőrzi a részlegben működő kollégiumi klubok üzemeltetését és a
részlegben folyó kulturális életet, amennyiben szabálytalanságot tapasztal, azt haladéktalanul
jelenti az ME-HÖK KB-nak illetve a Kollégium igazgatójának
összehívja és levezeti a részleggyűléseket, tájékoztatja az adott kar kollégiumban lakó hallgatóit
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f)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
a)
b)
c)
d)

(5)

(6)
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(8)

(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
(2)
a)
b)
c)
d)
(3)

az őket érintő döntésekről,
dönt az évközi felvételi kérelmekről.
A kari alelnököt a kari HÖK elnökének javaslatára a részleggyűlés (a CTFK esetén a
Kollégiumi Közgyűlés) véleményének figyelembevételével a kari HÖK Közgyűlése választja.
A kollégiumi részleg
122. §
A kollégiumi részlegek a kollégiumokban lakó hallgatók kari tagozódása alapján jönnek létre.
A részleggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni.
A részleggyűlést a kari alelnök, vagy az alelnök hívja össze a gyűlés időpontjának, helyszínének
és napirendjének pontos megjelölésével a kollégiumok hirdetőjén elhelyezett felhívásban,
legalább három munkanappal a részleggyűlés előtt.
A részleggyűlést két héten belül össze kell hívni:
a ME-HÖK elnökének írásbeli kérelmére,
a kari HÖK elnökének írásbeli kérelmére,
a részleg tagjainak 30%-a írásbeli kérelmére,
a kollégiumok igazgatóinak írásbeli kérelmére.
A részleggyűlés határozatképességéhez tagjai minimum 25%-ának jelenléte szükséges. A
részleggyűlés döntéseiről a kari alelnök köteles tájékoztatni a kollégium egyetemi vezetését. A
részleggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos
szavazással dönt, kivéve a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvhitelesítők személyét.
A részleggyűlést a kari alelnök vagy az alelnök vezeti le.
A részleggyűlésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a kari HÖK irattárban kell elhelyezni,
az illetékes kollégiumnak, valamint a ME-HÖK-nek nyolc munkanapon belül meg kell küldeni.
A részleggyűlés véleményt nyilvánít a karialelnök-jelöltek személyéről. Javaslatot tesz a kari
HÖK KB tagjaira is, akik az adott részleg tagjaiból kerülhetnek ki.
A kollégiumok lakói – a kollégiumi hallgatók
123. §
A kollégiumok lakóinak jogai:
a kollégiumokban kulturált körülmények között élni, tanulni és szabadidejüket eltölteni,
szavazati joggal részt venni a részleggyűlésen,
a közös helyiségeket rendeltetésszerűen használni a Házirendben meghatározott módon,
a kollégiumok által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni,
kollégiumi rendezvényeket kezdeményezni a kari alelnök illetve az igazgatók engedélyével,
azokon részt venni,
a ME-HÖK kollégiumi ügyekért felelős testületeinek munkájában részt venni,
a Házirendben előírt módon látogatót fogadni,
a szabályzatban foglaltaknak megfelelően nyári elhelyezést kapni a kollégiumokban,
a részleggyűlés összehívását kezdeményezni a szabályzatban foglaltaknak megfelelően,
a ME-HÖK kollégiumi ügyekért felelős testületeihez kérdést intézni, azokra érdemi választ
kapni 30 napon belül.
A kollégiumok lakóinak kötelességei:
egyetemi polgárhoz méltó viselkedést tanúsítani,
megismerni és betartani a kollégiumi szabályzatot és annak mellékleteit,
a kollégiumi díj fizetése,
a szándékos károkozás és nem rendeltetésszerű használat során keletkező kár megtérítése.
A kollégiumok lakóinak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely a
kollégiumokban lakók, és ezek környékén élők nyugalmát bármilyen módon zavarja, vagy
mások jogát vagy jogos érdekét, testi épségét, egészségét, vagyonát sérti vagy veszélyezteti. E
szabályok megsértése esetén figyelmeztetés alkalmazható vagy fegyelmi eljárás
kezdeményezhető.
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A kollégiumokban (bérleményekben) szorgalmi időszakban rendezvényekre átengedett
férőhelyek igénybevétele
123/A. §314
(1) A rektor egyetemi rendezvény céljára, a Kollégiumi Bizottság javaslata alapján a ME-HÖK
egyetértésével kivételes esetben tanévenként maximum 6 éjszakára egyetem által szervezett
rendezvényre igénybe veheti a hallgatók kollégiumi férőhelyeit.
Egyetemi célú rendezvény minden olyan esemény, amely a Miskolci Egyetem, oktatási, kutatási
tevékenységét elősegíti és a hallgatók érdekeit képviseli.
(2) A kollégiumi kiköltöztetés időtartamában a kiköltözésben érintett hallgatókat tanulmányaikban
hátrány nem érheti, tanulmányi kötelezettségeik alól automatikusan felmentést kapnak.
Amennyiben a kiköltözés miatt a hallgatót tanulmányiban hátrány éri az illetékes kar dékánjánál
írásbeli panasszal élhet. A beérkezett panaszt 10 munkanapon belül ki kell vizsgálni. A dékán
döntésével szemben a Miskolci Egyetem Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal lehet élni.
(3) Az igénylő rendezvény tartására irányuló kérelmet a kollégiumi férőhelyigény megjelölésével
egyidejűleg a rendezvény tervezett időpontja előtt minimum 90 nappal írásban a rektorhoz kell,
hogy benyújtsa. A rektor támogatása esetén azt az egyetértési jog gyakorlásának érdekében 10
munkanapon belül megküldi a ME-HÖK-nek, majd ezt követően a ME-HÖK 10 munkanapon
belül köteles az egyetértési jog gyakorlása céljából határozatot hozni. Ezt követően a
férőhelyigény növelésére nincs lehetőség.
(4) A kollégiumi kiköltöztetés engedélyezéséről a rektornak az ME-HÖK egyetértésének
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell döntést hoznia. Döntéséről a kollégiumot
illetve a ME-HÖK-öt írásban tájékoztatja.
(5) A rendezvényről szóló rektori engedély birtokában a kiköltöző hallgatói szobák kijelöléséről, a
kiköltöző hallgatók névsoráról a ME-HÖK KB dönt. A ki- és beköltöztetés lebonyolításáról az
érintett kollégium igazgatósága a ME-HÖK KB együttműködésével gondoskodik.
(6) Az igényelt férőhelyeket formanyomtatványon a Bolyai Kollégium Igazgatóságánál a
rendezvényt megelőző 40 nappal kell megrendelni, mint szállás kapacitás lekötést a rektori
engedély egyidejű csatolásával.
Uni-Hotel esetében ugyanez az eljárás. Itt a szálláskapacitás lekötésért a számított díj összege az
egyetem által a bérleményért fizetett kapacitáslekötés díja, a szervezésben közreműködők
személyi juttatása, valamint az Uni-Hotel által nyújtott egyéb szolgáltatások ellenértéke.
(7) A kiköltözésben érintett hallgatókat a kiköltözés első napja előtt legalább 30 nappal a Neptun
rendszeren keresztül az érintett kollégium adminisztrációjának tájékoztatni kell
kötelezettségükről.
(8) A rendezvény felelős főszervezője köteles legkésőbb a rendezvény kezdő napját megelőző 10
munkanappal a kollégiumi igazgatóság részére megadni a végleges igényelt szálláskapacitást,
mely az eredeti igényhez képest csak negatív irányba térhet el. A fizetendő díjnál a számlázás
alapját ez képezi.
(9) Egy adott rendezvényen a kiköltöző hallgatók létszáma 10%-nál nagyobb mértékben nem
haladhatja meg a rendezvény résztvevőinek a kollégiumban - hallgatói férőhelyek terhére ténylegesen elszállásolt létszámát.
(10) A hallgatók kötelesek a szobát átvételkori állapotban átadni, és a szoba berendezését átvételkori
állapotba visszaállítani. A szoba lakói a szoba állapotáért, esetlegesen okozott károkért
egyetemlegesen felelnek.
A szálláslekötés igénylője a szoba állapotáért és az esetlegesen okozott károkért anyagi felelőséggel
tartozik.
A szobában őrizetlenül hagyott értéktárgyakért (pl,: pénz, ékszer, stb.) a szállás biztosítója nem vállal
felelősséget.
(11) Amennyiben a rendezvény szervezői e rendelkezéseket súlyosan, vagy ismétlődően megszegik,
a kiköltöztetésre vállalt kötelezettséget semmisnek kell tekinteni.
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(1)315
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések
124. §
Jelen szabályzat mellékletét képezi:
Bolyai Kollégiumra vonatkozó külön szabályok,
Dezső Lajos Kollégiumra vonatkozó külön szabályok,
Az Uni-Hotelre vonatkozó külön szabályok
a Kollégiumok Házirendje,
a Kollégiumok Fegyelmi szabályzata,
a Kollégiumok Felvételi szabályzata.
A BOLYAI KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
125. § - 130 §
A DEZSŐ LAJOS KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
Általános rendelkezések
131.§ - 140 §
AZ UNI-HOTELRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
141. §316

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

315
316

A KOLLÉGIUMOK HÁZIRENDJE
Általános rendelkezések
142. §
A házirend a kollégiumokban lakó egyetemi hallgatókra, a kollégiumokban különböző jogcímen
tartósan és az átmenetileg elhelyezettekre (továbbiakban: kollégisták) kötelezően érvényes.
A kollégiumokban szorgalmi és vizsgaidőszakban csak az a hallgató lakhat, aki felvételt nyert.
A felvételt nyert hallgatók adott kollégiumon belüli elhelyezését mindenkor az illetékes kari
HÖK KB dönti el. A felvett hallgató a kari HÖK KB által kijelölt helyen köteles lakni, de
indokolt esetben más kollégista társával helyet cserélhet a kari alelnök engedélyével, aki
döntéséről tájékoztatja az épület gondnokát/gondnokait, a CTFK esetében a kollégiumi
referenst. A Miskolcon működő kollégiumok esetén a cserét legkésőbb az adott tanév
novemberének első napjáig lehet engedélyezni, melyet követően az engedély kiadására a MEHÖK KB jogosult különös méltánylást érdemlő esetben. A hallgató épületek közötti csere
esetén köteles leszerelni. A kari HÖK-alelnök az épületek közötti cseréről az igazgató(ka)t
tájékoztatni köteles. A cserét formanyomtatványon kell kérni. A cserével kapcsolatban a
Kollégiumok Felvételi Szabályzata az irányadó.
A kollégistát kollégiumi igazolvánnyal kell ellátni, mellyel a kollégiumi épületbe való
belépéskor köteles igazolni magát. A kollégiumi igazolvány (elnevezésétől függetlenül)
fényképes, sorszámmal ellátott, másra át nem ruházható, egy adott kollégiumba való belépésre
jogosító dokumentum, melynek elvesztéséből fakadó következmények a hallgatót terhelik.
A kollégista köteles mindenkor a jó erkölcs és tisztesség követelményeinek megfelelően élni. A
Házirendet sértő, a kollégista társaival vagy a kollégium bármely dolgozójával szembeni durva,
tiszteletlen magatartás fegyelmi eljárás megindítását vonhatja maga után.
Tilos a kollégiumban a mértéktelen alkoholfogyasztás, tilos a különböző hallucinogén- és kábító
hatású anyagok (kábítószerek) fogyasztása, éghető folyadék behozatala, nyerészkedési céllal
szerencsejáték folytatása, valamint az olyan magatartás, amely a szobatársakat nagymértékben
zavarja, vagy szobájuk elhagyására kényszeríti.
Dohányozni a kollégiumokban az 1999. évi XLI. törvény rendelkezéseinek betartásával, csak az
erre kijelölt helyen szabad, a szobákban tilos! Az e rendelkezés megszegésével esetlegesen
okozott károkat, a szakvéleménnyel alátámasztott helyreállítás költségeit a tűz okozójának,
illetve az érintett szoba lakóinak kell megtérítenie.
A Kollégiumi épület bármely helyiségében kereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari tevékenységet
tilos folytatni, valamint csak térítésmentesen használható játékgépet lehet kihelyezni.
A szobákban tilos állatot tartani.
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(10) A kollégiumok igazgatói és a ME-HÖK KB elnöke jogosultak évente, együttesen, maximum 2
alkalommal a fegyelmi eljárás kezdeményezése helyett írásbeli figyelmeztetésben részesíteni azt
a hallgatót, aki a kollégiumokra vonatkozó szabályok ellen vét. Ezen figyelmeztetéseket egy
későbbiekben indult esetleges fegyelmi eljárás során súlyosbító körülményként kell figyelembe
venni.

(1)

(2)

(3)
(4)317
(5)
(6)
(7)

(8)

(1)
(2)

(3)
(4)
317

Vagyonvédelem
143. §
A kollégista köteles a kollégiumi épületek állagát és a berendezési tárgyakat megóvni. Azokon
engedély nélkül semmilyen változtatást nem eszközölhet. A meg nem engedett átalakításokból
eredő kárt köteles megtéríteni, illetve ezekért fegyelmi felelősség terheli. Az esetleges
átalakításokhoz az adott kollégium igazgatójának előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A kollégista köteles beköltözéskor a szoba berendezési tárgyait leltárilag átvenni. A szoba
felszereléséért és a használatra átvett tárgyakért anyagilag és fegyelmileg felelős. A szobájából
ideiglenesen kivitt leltári tárgyak visszaviteléről gondoskodni kell, de a nem személyre szóló
leltári tárgyakat a kollégiumi épületből kivinni csak a kari alelnök írásos javaslata alapján a
gondnok, a Dezső Lajos Kollégium esetén a kollégiumi referens, továbbá az Uni-Hotelben az
épület igazgatójának engedélyével lehet, anyagi felelősség terhe mellett. A kollégium
épületében és berendezéseiben előforduló hiányosságok, károk bejelentése, minden kollégista
érdeke és kötelessége. A berendezési tárgyak, eszközök meghibásodását a portai hibabejelentő
(Monitoring) rendszerbe (az Uni-Hotelben a portai hibabejelentő naplóba) a tudomásszerzést
követően haladéktalanul be kell jegyeztetni. A portaszolgálat köteles a hallgatói vagy egyéb
bejelentést haladéktalanul bejegyezni.
A kollégistáknak a szobájukat rendben és tisztán kell tartaniuk. A szoba lakói a szoba
állapotáért felelnek. A szobákban csak olyan díszítések helyezhetők el, amelyek a falakat és
berendezési tárgyakat jelentősen nem károsítják, valamint nem ellenkeznek a jó ízléssel.
A kollégisták kiköltözéskor kötelesek szobájukat rendben és tisztán átadni (átvételkori
állapotban), az általuk elhelyezett dekorációkat eltávolítani.
A gondatlanság vagy szándékosság következtében keletkezett károk megtérítésére vonatkozóan
a Hallgatói Fegyelmi Szabályzat és a Ptk. rendelkezései megfelelően az irányadók.
A kollégista köteles a szemetet a szobájából naponta kivinni.
A kollégiumok területén kamerás megfigyelőrendszer helyezhető üzembe. Az így készített képi
és hangfelvételek felhasználására a személy- és vagyonvédelem szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A felvételek kezelésére és megtekintésére a
kollégiumok igazgatóságai, felvételekbe történő betekintésre a ME-HÖK KB elnöke (a CTFK
esetén a CTFK-HÖK KB elnöke) is jogosult előre egyeztetett időpontban. Amennyiben annak
tartalma fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítására ad okot, akkor a felvételeket az eljárás
kezdeményezésével egyidejűleg vagy a Fegyelmi Bizottság elnökének megkeresésére át kell
adni a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervnek.
A szobába bevitt, saját tulajdonú, értékes eszközöket, berendezéseket (pl. televízió, nem
hordozható számítógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, hifi stb.) az arra rendszeresített
formanyomtatványon (behozatali engedély) az Uni-Hotelben az igazgatónak, a miskolci
kollégiumokban az épület gondnokának, a Dezső Lajos Kollégiumban a kollégiumi referensnek
be kell jelenteni.
Látogatók és vendégek fogadásának rendje
144. §
A kollégiumi házirend a látogatókra és vendégekre is hatályos.
Ha a kollégista nem saját kollégiumi épületében tartózkodik, belépéskor köteles kollégiumi
igazolványát vagy diákigazolványát az épület portáján leadni, melyet eltávozáskor visszakap. A
kollégista 24.00–06.00 óra között más kollégiumi épületben nem tartózkodhat, kivéve, ha a kari
alelnök (az Uni-Hotelben az igazgató) írásban engedélyezte számára.
Aki nem kollégista, látogatónak vagy vendégnek minősül. A vendég befogadó nyilatkozattal
24.00-06.00 óra között is jogszerűen tartózkodik a kollégiumban.
A látogatók fogadása az alábbiak szerint történik:
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Látogató a kollégiumban csak 06.00-24.00 óra között tartózkodhat.
Ha a látogató a Miskolci Egyetemen nem kollégista hallgató, vagy más felsőfokú oktatási
intézmény hallgatója, akkor diákigazolványát belépéskor köteles a portán leadni, melyet
távozáskor visszakap.
c)
Ha a látogató nem felsőoktatásban tanuló hallgató, akkor belépéskor köteles a személyét
hitelesen igazoló dokumentumokat a portán adatainak feljegyzése végett bemutatni, távozáskor
távozását bejelenteni.
d)
Látogató a lakószobában csak akkor tartózkodhat, ha a látogatásával nem zavarja a szoba többi
lakójának napi teendőit.
318
(5) A kollégisták vendégeinek elhelyezése a kollégiumban
a)
Vendéget kivételesen, a hallgatói szobákban átmenetileg megüresedett hely(ek)re a következők
szerint lehet elhelyezni:
aa) vendég elhelyezését hallgatói szobákban csak a szobatárs(ak) beleegyezésével lehet kérni,
ab) a vendégeket fogadó kollégista a ME-HÖK honlapján letölthető nyomtatványt (befogadó
nyilatkozat) kitöltve, aláírásával nyilatkozik arról, hogy a megadott szobában ideiglenesen
megüresedett férőhely van. Ezután kérését a kollégium gondnokával, Dezső Lajos
Kollégiumban a kollégiumi referenssel, az alelnökkel vagy az illetékes kari alelnökkel, az UniHotelben annak igazgatójával munkanapokon munkaidőben engedélyezteti.
b)
A portán az engedély leadásával egyidejűleg a vendéget fogadó kollégista befizeti a szállásdíjat,
és a vendég számára az ágyneműt megkapja. Érkezésekor a vendég a portán igazolja magát,
ahol személyi adatait nyilvántartásba veszik.
c)
A vendég viselkedéséért az őt fogadó kollégista teljeskörű fegyelmi és kártérítési felelősséggel
tartozik. E rendelkezés a vendéget nem mentesíti a fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás
alól.
(6) A kollégiumi épületek bejáratát 24.00 és reggel 06.00 óra között zárva kell tartani, és csak a
kollégiumban jogszerűen tartózkodó (kollégista, vendég stb.) részére nyitható ki.
(7) A kollégium területén és a kollégiumi épületekben 24.00 órától reggel 08.00 óráig a mindenkitől
elvárható csendet a lakók és az ott tartózkodók nem zavarhatják. A rendezvényeket a kollégiumi
épületekben 24.00 óráig be kell fejezni.
(8) Napközben a lakószobát a kollégista köteles kulccsal/kártyával bezárni, mivel vagyonvédelmi
szempontokból minden kollégista rendelkezik saját szobakulccsal/kártyával. Minden szoba
tűzvédelmi kulcsának/kártyájának a portán kell lennie, melynek használatát a porta csak vis
maior (vészhelyzet) esetén rendelheti el. Ha azt az arra jogosult személy használta, a
portaszolgálatnak arról feljegyzést kell készítenie okának pontos megjelölésével. A tűzvédelmi
kulcsok rendeltetésszerű használatáért a porta teljes körű fegyelmi és kártérítési felelősséggel
tartozik.
(9) A zárak engedély nélküli cseréje, javítása, mágneskártya, chipkártya, valamint a szobakulcsok
sokszorosítása tilos.
(10) A kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos jogosítványok másra nem ruházhatók át. Ez a
rendelkezés az igénybe vehető szolgáltatások egészére vonatkozik.
a)
b)

(1)

(2)

318

Be- és kiköltözés
145. §
A kollégiumokba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg, amennyiben annak
jogszabályi feltételei fennállnak, eleget kell tennie a tartózkodási hely létesítésére vagy
módosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségének.
A kollégiumi jogviszony megszűnésének napján a kollégistának a lakószobát a kiköltözésre
meghirdetett határidő végéig el kell hagynia, és az átvett felszerelési tárgyakat köteles leadni a
gondnoknak, a Dezső Lajos Kollégiumban a kollégiumi referens, az Uni-Hotelben az igazgató
által kijelölt személynek, továbbá köteles minden lejárt és esedékes fizetési kötelezettségének
(tartozásának) eleget tenni.
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(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(1)
(2)
(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
(2)

Egyebek
146. §
Villanyfőzőt, hősugárzót tűzrendészeti és érintésvédelmi okból a lakószobák hálózatára
kapcsolni tilos. Főzni, csak az arra kijelölt helyen szabad.
Ha a kollégista betegnek érzi magát, haladéktalanul köteles orvoshoz menni és az orvos
utasításainak eleget tenni.
A szorgalmi és vizsgaidőszakon kívüli bentlakáshoz – külön díjazás ellenében – a kollégium
igazgatójának, a CTFK esetén a kollégiumi referens engedélye szükséges.
A kollégista köteles áttanulmányozni és betartani a Kollégiumok Tűzriadó Tervét a megelőző és
a tűz esetén követendő magatartást.
A KOLLÉGIUMOK FEGYELMI SZABÁLYZATA
A szabályzat célja
147. §
A szabályzat célja, hogy a Kollégiumok Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban: Fegyelmi
Bizottság) eljárásának szabályozásával és a fegyelmi büntetések rögzítésével elősegítse a
kollégiumokra vonatkozó rendelkezések érvényesülését.
A szabályzat hatálya
148. §
A szabályzat személyi hatálya az oktató és nem oktató alkalmazottak kivételével kiterjed
minden kollégiumban lakó és tartózkodó személyre.
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan ügyre, amelynek tárgya kollégiumi fegyelmi
vétség (a továbbiakban: fegyelmi vétség) elbírálása.
Fegyelmi vétséget követ el az, aki a kollégiumokra vonatkozó szabályokat vétkesen megszegi,
továbbá aki a nem kollégista vendég szabályszegő magatartásáért felelősséggel tartozik.
A Fegyelmi Bizottság
149. §
Fegyelmi vétség elsőfokú elbírálása a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.
150. §
A Fegyelmi Bizottság a rektor által kijelölt elnökből, az érintett kollégium igazgatója által
kijelölt személyből, illetve az illetékes kari alelnökből áll, akit akadályoztatása esetén az adott
kari HÖK elnöke vagy a ME-HÖK KB elnöke helyettesíti.
A Fegyelmi Bizottság elnökének megbízására és megbízatásának visszavonására vonatkozóan a
ME-HÖK KB egyetértési jogot gyakorol. A Fegyelmi Bizottság elnökének visszahívását a
rektor indokolt esetben kezdeményezheti.
A Fegyelmi Bizottság elnökének megbízatása egy képzési időszakra, de legkésőbb a következő
elnök megbízatásának kezdetéig szól azzal, hogy az adott képzési időszak lejártát követően
fegyelmi tárgyalást nem tarthat A visszahívásra a megbízás szabályai vonatkoznak azzal, hogy
egyidejűleg új elnököt kell választani.
A fegyelmi eljárás megindítása
151. §
Fegyelmi eljárás megindításának írásbeli és megindokolt kezdeményezésére jogosult:
a részleggyűlés/kollégiumi közgyűlés
a kari HÖK KB
az érintett kollégium igazgatója
a CTFK esetén a kollégiumi referens
az illetékes kari alelnök
az alelnök,
a hallgató
A fegyelmi eljárás megindítását a fegyelmi vétségről való tudomásszerzéstől számított egy
hónap, illetőleg a vétség elkövetését követő három hónap elteltével nem lehet kezdeményezni.
Tudomásszerzésnek e tekintetben az eljárásra okot adó körülménynek a fegyelmi eljárás
megindítására jogosult tudomására jutását kell tekinteni.
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152. §
A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság elnöke rendeli el. Az elrendelésről határozatot hozni
nem kell, az ellen fellebbezésének nincs helye. A Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárást
arra irányuló kezdeményezés nélkül is hivatalból elrendelheti, amennyiben fegyelmi eljárás
megindítására okot adó körülmény jut tudomására. A fegyelmi eljárás elrendelését végzésbe
kell foglalni, amelyben meg kell jelölni az eljárás alá vont kollégista nevét, karát, tagozatát,
NEPTUN-kódját, kollégiumát, szobaszámát, valamint az eljárás megindításának indokát.
A végzés egy példányát egyidejűleg kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának.
A fegyelmi eljárást attól a naptól számított 15 napon belül kell elrendelni, amelyen az eljárás
megindításának kezdeményezése történt.
A kollégiumban lakó a Miskolci Egyetemmel nem hallgatói jogviszonyban álló személyekkel
szemben az érintett kollégium igazgatója (a CTFK esetén a kollégiumi referens) vagy a
Fegyelmi Bizottság elnöke egyetemi fegyelmi eljárást is kezdeményezhet.
Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell folytatni.
153. §
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság az ügyben hatáskörének hiányát állapítja meg, a fegyelmi
eljárás megindítását megtagadja, vagy az eljárást végzéssel megszünteti, erről és indokáról
írásban haladéktalanul értesíti az eljárás megindításának kezdeményezőjét és az eljárás alá vont
kollégistát.
Kizárás
154. §
A fegyelmi ügy elintézésében az érintett és hozzátartozója nem vehet részt, továbbá az sem,
akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.
A kizárási eljárást akár az abban érintett, akár az eljárás alá vont kollégista bejelentésére meg
kell indítani. A bejelentés elbírálásáig a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság elnöke
felfüggeszti. Amennyiben a kizárási okot maga az érintett jelentette be, a z eljárás
felfüggesztése nem kötelező. Nem kell kizárási eljárást indítani abban az esetben, ha a kizárási
ok nyilvánvalóan nem áll fenn és alappal feltehető, hogy a kizárási ok bejelentése az eljárás
befejezésének indokolatlan elhúzására irányul.
A fegyelmi bizottság tagjának kizárása ügyében a ME-HÖK KB javaslatára a Fegyelmi
Bizottság elnöke dönt. A Fegyelmi Bizottság elnöke kizárásának ügyében a ME-HÖK KB
javaslatára a rektor dönt. A kizárással egyidejűleg ki kell jelölni az adott fegyelmi eljárásban
részt vevő személyt, aki ellen kizárási eljárást már nem lehet indítani.
A kizárási eljárás során hozott döntést határozatba kell foglalni. (Ket.).
A kizárás kérdésében hozott határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.
Az eljárás felfüggesztése
155. §
Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más
testület (szerv, vagy személy) hatáskörébe tartozik, továbbá ha azt jogszabály előírja, a
Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást végzéssel felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama az
elintézési határidőbe nem számít bele.
A fegyelmi eljárás felfüggesztésével egyidejűleg az alábbi intézkedések alkalmazhatók:
kitiltás egy adott kollégiumi épületből (kivéve a szálláshelyül szolgáló épületet),
kitiltás az összes kollégiumi épületből (kivéve a szálláshelyül szolgáló épületet),
az eljárás alá vont hallgató kollégiumi jogviszonyának felfüggesztése és kitiltás az összes
kollégiumi épületből.
Az elintézési határidő
156. §
A fegyelmi eljárás befejezésének határideje az elrendeléstől számított egy hónap.
A Fegyelmi Bizottság elnöke az elintézési határidőt indokolt esetben, egy ízben legfeljebb 15
nappal meghosszabbíthatja. Erről az eljárás alá vont kollégistát értesíteni kell.
A Fegyelmi Bizottság tagjaiban beállt változás esetén az eljárást elölről kell kezdeni, ekkor az
elintézési határidő is újrakezdődik.
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Idézés, értesítés, tárgyalás, tanú, jegyzőkönyv
157. §
A fegyelmi eljárás során a hallgatót a Fegyelmi Bizottság elnökének meg kell hallgatnia, és
biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a
terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként is indokolja, tárgyalást kell
tartani.
A tárgyalásra a hallgatót meg kell hívni. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg kell tartani, ha a
hallgató, illetve a meghatalmazott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg.
Ha a hallgató bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát a fegyelmi határozatban meg kell
jelölni, kivéve, ha azt állapítják meg, hogy a hallgató nem követett el fegyelmi vétséget.
A tárgyalás időpontját a Fegyelmi Bizottság elnöke tűzi ki, mellyel egyidejűleg az eljárás alá
vont kollégistát az időpont kitűzéséről szóló végzés egy példányának megküldésével értesíti.
Azt, akinek személyes meghallgatása a tárgyalás során szükséges, a Fegyelmi Bizottság elnöke
írásban a tárgyalásra megidézi. Az idézést a tárgyalás időpontját megelőzően legalább 5 nappal
kell a megidézettnek kézhez kapnia. Az idézésnek tartalmaznia kell a tárgyalás helyét, idejét, a
megjelenés elmulasztásának következményeit, továbbá azt, hogy milyen ügyben és milyen
minőségben (például tanú) kívánják meghallgatni, valamint a Fegyelmi Bizottság elnökének
aláírását.
A Fegyelmi Bizottság elnöke a Bizottság tagjait írásban értesíti a tárgyalás helyéről, idejéről. Az
értesítést úgy kell kézbesíteni, hogy azt a bizottság tagjai a tárgyalást megelőzően legalább 5
nappal megkapják.
158. §
A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Ellenkező esetben a
tárgyalást el kell napolni.
A fegyelmi tárgyalást akkor lehet lefolytatni, ha az eljárás alá vont kollégista jelen van.
Ellenkező esetben a tárgyalást el kell napolni, ami az elintézési határidőbe nem számít bele. Ha
az eljárás alá vont kollégista 8 napon belül nem igazolja a távolmaradás nyomós indokát, az
újból kitűzött tárgyalás távollétében is megtartható. A tárgyalás újbóli kitűzésére a 11.§
rendelkezései az irányadóak.
159. §
Az ügyekre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható.
A tanúként megidézett személy köteles a tárgyaláson meghallgatása végett megjelenni és – a (3)
bekezdés kivételével – tanúvallomást tenni.
Tanúként nem hallgatható meg az a személy, akitől bizonyítékként értékelhető vallomás nem
várható. Ez nem mentesít a (2) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettség alól.
Amennyiben a megidézett tanú menthető okból a tárgyaláson nem tud megjelenni, saját kezűleg
írt és aláírt tanúvallomását – a távolmaradás indokát egyidejűleg megjelölve – a Fegyelmi
Bizottság elnökének köteles előzetesen átadni vagy hozzá eljuttatni.
Amennyiben tanúként meg nem idézett személy tanúvallomást kíván tenni, köteles ezen
szándékát a tárgyalás megkezdése előtt a Fegyelmi Bizottság elnökével szóban közölni.
160. §
A fegyelmi tárgyalás nyilvános.
A Fegyelmi Bizottság elnöke a hallgatóságot a tárgyalás egészéről, vagy annak egy részéről
kizárhatja, ha azt nyomós ok, vagy az eljárás alá vont kollégista érdeke indokolja. A kollégista
érdekére hivatkozással nem zárható ki a nyilvánosság, ha a nyilvános tárgyalást maga a
kollégista kéri. A nyilvánosság egyéb nyomós okból való kizárása ellen az eljárás alá vont
kollégista kifogással élhet, melyet a ME-HÖK KB bírál el legközelebbi ülésén. A ME-HÖK KB
a kifogásnak akkor ad helyt, ha a jelenlévő szavazati jogú tagjainak több mint fele támogatja. A
kifogás elbírálásáig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, a felfüggesztés időtartama az
elintézési határidőbe nem számít bele.
161. §
Az eljárás alá vont kollégista az eljárás során jogosult
az eljárás irataiba betekinteni,
más személyek tanúként való meghallgatását indítványozni,
a tárgyaláson a tanúkhoz kérdéseket intézni, továbbá
jogi képviselő közreműködését igénybe venni.
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162. §
A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel a jelen szabályzat
rendelkezéseinek megtartására és a tárgyalás rendjének megóvására. A meghallgatott
személyekhez a Fegyelmi Bizottság bármely tagja kérdéseket intézhet.
Ha az eljárás alá vont kollégista a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és e
beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítás mellőzhető és a határozat azonnal
meghozható. Ellenkező esetben, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a tanúkat, ismerteti az
eljárás anyagát. A tanúnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyben elfogult-e. A tanú
kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. A vallomások közötti
ellentmondások tisztázását szükség esetén szembesítéssel kell megkísérelni.
163. §
A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyv vezetőjét a Fegyelmi Bizottság elnöke kéri fel a kizárásra vonatkozó szabályok
figyelembevételével.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
az eljáró testület megnevezését;
a jegyzőkönyv készítésének helyét és idejét;
az ügy megjelölését, a tárgyalás nyilvánosságát;
a meghallgatott személyek nevét, karát, tagozatát, évfolyamát, NEPTUN-kódját, kollégiumát,
szobaszámát,
az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, továbbá
a meghallgatott személyek, a Fegyelmi Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírását
A jegyzőkönyvben foglaltakat a meghallgatott személyekkel ismertetni kell, és a meghallgatott
személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti, ennek megtörténte után a
jegyzőkönyv megfelelő részét velük alá kell íratni. Az aláírás esetleges megtagadását és ennek
okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A fegyelmi határozat
164. §
A bizonyítás lefolytatása után a Fegyelmi Bizottság zárt ülésen szavazással határozatot hoz. A
zárt ülésen csak a Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehet
jelen.
165. §
A fegyelmi határozatot csak a Fegyelmi Bizottság elé tárt bizonyítékok alapján lehet hozni.
A Fegyelmi Bizottság határozatában fegyelmi büntetést szab ki, vagy – ha az eljárás tárgyát
képező fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg, illetve fegyelmi büntetés nem szabható
ki – az eljárást megszünteti.
A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
az eljáró testület megnevezését, az ügy tárgyát, az eljárás alá vont kollégista 6.§ (2) bekezdés a)
pontja szerinti adatait,
a testület döntését, a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást,
az indoklásban megállapított tényállást, az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a
bizonyítási indítvány elutasítását és annak indoklását, valamint azon szabályokat, amelyek
alapján a fegyelmi bizottság a határozatot meghozta,
a határozat meghozatalának helyét és idejét, a Fegyelmi Bizottság elnökének aláírását és
beosztását.
A határozat meghozatala után azt a Fegyelmi Bizottság elnöke kihirdeti. Ennek során felolvassa
a határozat rendelkező részét és ismerteti a határozat indoklásának lényegét.
A fegyelmi határozatot a meghozataltól számított 5 napon belül kézbesíteni kell az eljárás alá
vont kollégistának, a fegyelmi eljárás kezdeményezőjének, a ME-HÖK-nek, az érintett
kollégium igazgatójának és az adott kar dékánjának.
A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg, de a határozat érdemi
részével össze nem függő hibákat (név-, vagy számelírás, stb.) kijavíthatja.
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A fegyelmi büntetések
166. §
Fegyelmi vétség miatt a következő büntetéseket szabhatók ki:
megrovás,
határozott időre történő kizárás az érintett kollégiumból,
határozott időre történő kizárás minden kollégiumból,
végleges kizárás az érintett kollégiumból,
végleges kizárás minden kollégiumból
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti büntetést tanulmányi félévekben kell meghatározni, melynek
maximális mértéke 4 félév. A kizárás a határozat jogerőre emelkedésekor végzett félévvel veszi
kezdetét. Mértékét a büntetés kiszabásával egyidejűleg, az arról szóló határozatban kell
megállapítani.
Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti büntetés felfüggeszthető. A felfüggesztés időtartama a
kiszabott büntetés mértékéhez igazodik.
A felsorolt büntetéseken kívül a Fegyelmi Bizottság kezdeményezheti a kari fegyelmi eljárás
elindítását.
A fegyelmi büntetés megválasztásakor, mértékének meghatározásakor az elkövetett fegyelmi
vétség súlyát, a kollégista vétkességének fokát, az esetleges enyhítő és súlyosbító
körülményeket kell alapul venni.
A fegyelmi eljárásban egyidejűleg rendelkezni kell az eljárás alá vont által esetlegesen okozott
vagyoni kár megtérítéséről is. Amennyiben a kárt a megszabott határidőn belül nem téríti meg
kollégiumi jogviszonyát azonnali hatállyal fel kell függeszteni.
A jogorvoslat
167. §
Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont kollégista, illetve a fegyelmi eljárás
kezdeményezője a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.
A másodfokú fegyelmi jogkört a Hallgatói Fegyelmi Szabályzatban meghatározott bizottság
látja el.
A bizottság eljárási rendjére, a Bizottság határozatának tartalmi elemeire, a határozat közlésére
és jogerőre emelkedésére a Hallgatói Fegyelmi Szabályzatban foglaltak irányadóak.
168. §
Az írásbeli fellebbezést a Fegyelmi Bizottság elnökéhez kell benyújtani. A Fegyelmi Bizottság
elnöke a fellebbezést a fegyelmi eljárás irataival együtt haladéktalanul felterjeszti a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlójához.
A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést annak kézhezvételétől számított 15
napon belül bírálja el; az iratok alapján dönt, de ismételt, vagy további meghallgatásokat, illetve
egyéb bizonyítékok beszerzését is elrendelheti.
A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a Fegyelmi Bizottság határozatát:
helyben hagyhatja;
megváltoztathatja e szabályzatban foglaltak alkalmazásával, illetve
a bizonyítási eljárás olyan fogyatékossága esetén, amely a (2) bekezdés szerinti eljárással és
határidőn belül nem orvosolható, a sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezi és a Fegyelmi
Bizottságot új eljárásra utasítja.
Amennyiben a fellebbezés elkésett, vagy azt nem a jogosult terjesztette elő, a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést elutasítja. A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a
fellebbezés elbírálásáról, vagy elutasításáról határozatban dönt. Ennek tartalmára és
kézbesítésére a 19.§ (3) és (5) bekezdések szabályai vonatkoznak értelemszerűen.
A jogerőre emelkedés
169. §
A határozat jogerőre emelkedik, ha
a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak fellebbezni, vagy a bejelentett
fellebbezést visszavonták,
a fellebbezési határidő a fellebbezés bejelentése nélkül eltelt, vagy
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a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést elutasította, illetve az elsőfokú
határozatot helybenhagyta, vagy megváltoztatta.
170. §
A jelen szabályzat 20. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést
megállapító másodfokú fegyelmi határozat, annak közlésétől számított 30 napon belül bíróság –
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság – előtt megtámadható.
A másodfokú jogerős fegyelmi határozat végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát
kérték.
A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak egyidejűleg értesíteni kell az intézményt (Miskolci
Egyetem Rektori Hivatal Rektori Titkársága) a keresetlevél egy példányának megküldésével.
A KOLLÉGIUMOK FELVÉTELI SZABÁLYZATA
171. §
A kollégiumi férőhelyek elosztásának elsődleges célja a Miskolci Egyetem hallgatóinak
elhelyezése, a Kollégiumok Működésére Vonatkozó Szabályoknak megfelelően. Kollégiumi
elhelyezésre az Ftv. 52.§ (1) bekezdésében megjelölt hallgatói kör jogosult. A kollégiumi
jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki
kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tudja megkezdeni, illetve
folytatni. Kollégiumi elhelyezésben elsősorban azokat a hallgatókat kell részesíteni, akiknek azt
szociális helyzete indokolja. Ezen túlmenően az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azokat,
akik kiemelkedő tudományos, tanulmányi, sport vagy közéleti tevékenységet végeznek.
A felvételről elsőfokon kari HÖK KB dönt.
A kari HÖK KB-k felvétellel kapcsolatos döntésüket a ME-HÖK KB által készített ajánlás
alapján hozzák meg. A felvételi követelményeket minden tárgyévet megelőzően a kari HÖK
KB-k kötelesek nyilvánosságra hozni.
172. §
A kollégiumi elhelyezésre szóló igényt az Egyetem hallgatói nyújthatnak be.
A felvételt első fokon kizáró ok a hallgatói jogviszony szünetelése.
A kollégiumba való felvétel maximum két félévre, de mindenképpen csak a tanév végéig szól.
173/A. §
A rendelkezésre álló férőhelyek számát az Egyetem rektora állapítja meg, amelyben a ME-HÖK
KB egyetértési jogot gyakorol. A Dezső Lajos Kollégiumban rendelkezésre álló férőhelyek
számát a CTFK dékánja állapítja meg, amelyben a CTFK Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi
Bizottsága (a továbbiakban CTFK-HÖK KB) egyetértési joggal rendelkezik.
A rendelkezésre álló keretből 5% a másodfokú döntésekre elkülönítésre kerül.
A rendelkezésre álló férőhelyek a ME-HÖK egyetértésével megállapított mértékben az UniHotel hallgatói elhelyezésen kívül az alábbi célokra használható fel:
doktoranduszhallgatók elhelyezése
oktatói és kutatói elhelyezés,
a részképzésben résztvevők, egyetemek közötti kapcsolat alapján itt tartózkodók elhelyezése,
egyéb, és felsoroltakon kívüli, egyedi elbírálás alapján méltányolható okból biztosított
elhelyezés,
A (3) bekezdésben rögzített célokra elkülönített keretet a következőképpen lehet felhasználni:
a doktoranduszhallgatók felvételéről a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes dönt.
az oktatók és kutatók elhelyezéséről az illetékes rektorhelyettes dönt,
a részképzésben résztvevő, egyetemek közötti kapcsolat alapján itt tartózkodók elhelyezéséről
az illetékes rektorhelyettes dönt,
egyéb, a felsoroltakon kívüli, egyedi elbírálás alapján méltányolható okból biztosított
elhelyezésről, a kollégium igazgatója dönt a ME-HÖK KB, és indokolt esetben az illetékes
rektorhelyettes egyetértésével, kivéve a Dezső Lajos Kollégiumot, amely esetében a CTFK
dékánja dönt a CTFK-HÖK KB egyetértésével,
A rendelkezésre álló férőhelyek, valamint a kollégiumok karok közötti elosztását a ME-HÖK
KB határozza meg, a kollégium egyetemi vezetésével történt egyeztetést követően. Az oktatók,
kutatók elhelyezésére egyéni elbírálás alapján az Uni-Hotel Egyetem által nem bérelt férőhelyei
állnak rendelkezésre.
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(2)319
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(4)

a)
b)
c)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

319

173/B. §
A karok rendelkezésére álló keret évfolyamonkénti elosztását az illetékes kari HÖK KB
határozza meg. Az első évfolyam számára fenntartott keret nem lehet kevesebb, mint a
rendelkezésre álló keret 20%-a.Az elsős hallgatók felvételéről a kar dékánja dönt a kari HÖK
KB elnök egyetértésével.
A pályázati kérelmeket a ME-HÖK KB és az igazgatók által közösen elkészített felvételi
ütemtervben meghatározott időpontig kell benyújtani a Kollsys internet alapú elektronikus
pályázati rendszeren keresztül. A felvételi ütemtervet olyan módon kell elkészíteni, hogy a
hallgatók még a nyári vizsgaidőszakban értesüljenek a felvétel eredményéről. A hiányosan,
vagy a nem megfelelő módon kitöltött, illetve a késve leadott felvételi kérelmek automatikusan
törlendők az igénylők listájáról. A felvételi ütemtervet minden kari HÖK KB köteles betartani.
A határidők be nem tartása esetén a kari HÖK KB helyett a kari HÖK Közgyűlése jogosult
eljárni.
Az igények ismeretében a kari HÖK KB a felvételben rögzített időpontig dönt a rendelkezésre
álló helyek elosztásáról. A felvettek és az elutasítottak névsorát a kari HÖK KB köteles
kifüggeszteni jól látható helyen, a döntését követő 3 napon belül. Döntését a kari HÖK KB
indokolni köteles.
Az első fokon elutasítottak az elutasító határozat közlésétől számított 15 napon belül a hallgatói
jogviszonyukra vonatkozó rendelkezés megsértésére hivatkozva fellebbezéssel vagy
méltányossági indokok alapján kérelemmel élhetnek.
A kérelem elbírálása tárgyában 3 tagú bizottság (a továbbiakban: Bizottság) jár el.
A Bizottság összetétele:
elnöke: a Bolyai Kollégium igazgatója által – az Uni-Hotel igazgatója és a CTFK kollégiumi
referense egyetértésével – kijelölt személy,
az Egyetem teljes munkaidőben alkalmazott oktatói közül kijelölt személy,
a ME-HÖK képviselője.
Kollégiumi felvételi ügyekben a bizottság oktató tagját és póttagját a rektor által átruházott
hatáskörben a tanulmányi rektorhelyettes jelöli ki a ME-HÖK egyetértésével.
A bizottsági tagok megbízatási ideje egy naptári évre szól.
A Bizottság dönt a másodfokú döntésre fenntartott keret terhére, az adott naptári év augusztus 1.
napjáig, a kari HÖK KB által felállított javaslati rangsor figyelembevételével.
A fenti határidőig a ME-HÖK elnöke a tanulmányi rektorhelyettes felé köteles megadni a
Bizottságon belül a hallgatói képviseletet ellátó tag, továbbá a póttag adatait.
A Bizottság eljárási rendjére, határozatának tartalmi elemeire, a határozat közlésére és jogerőre
emelkedésére a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak az irányadóak.
A hallgató a Bizottság határozatának – mint az intézmény másodfokú határozatának – bírósági
felülvizsgálatát – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnál – kérheti, annak közlésétől
számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyára vonatkozó
rendelkezések megsértésére hivatkozással.
A felvételről szóló határozat a folyó tanév tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése után válik
jogerőssé.
Amennyiben a kollégiumi elhelyezésben részesített hallgató a részére biztosított kollégiumi
elhelyezést önhibájából a ME-HÖK KB által meghatározott időpontig nem foglalja el, vagy a
kollégiumból a tanév során kiköltözik, a tanévben újbóli kollégiumi elhelyezésben csak
rendkívüli indokolt esetben részesülhet.
Amennyiben évközben kollégiumi férőhely megüresedik, arról az adott épület gondnokának –
Uni-Hotel esetén igazgatójának, a Dezső Lajos Kollégium esetén kollégiumi referensének – az
érintett kari alelnököt haladéktalanul értesítenie kell. A férőhely betöltéséről a kari alelnök dönt,
melyet az üres férőhely létezésének vonatkozásában az adott épület gondnoka – Uni-Hotel
esetén igazgatója, a Dezső Lajos Kollégium esetén kollégiumi referense – ellenjegyez. Egyedi
elbírálás alapján, hallgatói igény hiányában a kollégium igazgatója – a Dezső Lajos Kollégium
esetén kollégiumi referense – a kari alelnök írásbeli javaslatára feltöltheti az üres férőhelyet. A
férőhely iránti igényt a megfelelő formanyomtatványon lehet kérvényezni.
Amennyiben valaki nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át,
azt az illetékes kari HÖK KB javaslata alapján az igazgató (a CTFK esetén a kollégiumi
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referens) kizárja.

(1)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

173/C. §
A Kollégiumi Felvételi Szabályzat a Kollégiumok Szervezeti és Működési Rendjével
egyidejűleg lép hatályba.
Szakkollégiumok
173/D. §320
Az Egyetemen szakkollégiumok működhetnek a kiemelkedő képességű hallgatók
tehetséggondozásának, közéleti szerepvállalásának, az értelmiségi feladatokra történő
felkészülés tárgyi és személyi feltételei megteremtésének, a társadalmi problémákra érzékeny,
szakmailag igényes értelmiség nevelésének céljából.
A minőségi oktatás keretében a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatását
segítő többletkövetelmények teljesítéséhez kapnak segítséget a szakkollégiumoktól.
A szakkollégiumok az Egyetem részeként működnek, feladataikat az Egyetem költségvetésében
meghatározott keretek között láthatják el.
Az Egyetemen a Hantos Elemér Szakkollégium, valamint a Természettudományi
Szakkollégium működik.
A szakkollégiumok szervezeti és működési szabályzatai jelen szabályzat mellékletét képezik.
VIII. fejezet321322
A DOKTORANDUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
174. § - 180. §323
IX. fejezet324
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
181. §325

(1)

(2)326
(3)327

Ezen Szabályzatot a Miskolci Egyetem Szenátusa a 103/2006. sz. határozattal fogadta el, és
módosította a 211/2006. számú, a 64/2007. számú, a 78/2007. számú, a 107/2007. számú, a
179/2007. számú, a 225/2007. számú, a 254/2007. számú, a 133/2008. számú, a 289/2008.
számú, a 347/2008. számú, a 370/2008. számú, a 396/2008. számú, az 59/2009. számú, a
74/2009. számú, a 191/2009. számú, a 204/2009. számú, a 339/2009. számú, a 397/2009.
számú, az 5/2010. számú, a 40/2010. számú, a 257/2010. számú, valamint a 287/2010. számú
határozatokkal.
Azon hallgatók esetében, akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény hatálya alatti
időpontban kezdték meg tanulmányaikat, és nem folyamatos képzésben vettek (vesznek részt), e
szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
A (2) bekezdésben megjelölt törvény hatálya alatt megkezdett, folyamatos képzéseket
változatlan szakmai követelmények és változatlan oklevél kiadásával kell befejezni, kivéve ha a
hallgató az új képzési rendbe való átvételét kéri.

Miskolc, 2010. június 24.
Dr. Patkó Gyula.
a Miskolci Egyetem rektora
a Szenátus elnöke

Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 5/2010. sz. határozatával, 2010. január 21. napjától hatályos szöveg.
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 64/2007. számú határozatával, 2007. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
322
A fejezetben szereplő egyes szakaszok számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008.
szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
323 323
lsd. a HKR teljes szövegét: http://www.uni-miskolc.hu/system/file.php?&file_id=896
324
Számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 64/2007. számú határozatával, 2007. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
325
Számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
326
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
327
Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 289/2008. számú határozatával, 2008. szeptember 1. napjától hatályos szöveg.
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MELLÉKLETEK
Tájékoztató megjegyzés: Amennyiben a hallgató az előírt határidőig a nyilatkozatot nem nyújtja be,
a támogatásokból önmagát zárja ki.
Miskolci Egyetem
……………... tanév….. félév

.........................................Kar/Intézet
Leadás: …………………….
Hallgatói Központ A/1. mfsz

NYILATKOZAT
a hallgató részére nyújtható támogatásokhoz
1. Személyi adataim
Név:...............................................................................Szül.év:...............hó:................nap:........
Kar........................................................Tankör:...................... Neptun kód:……….…………….
Állampolgárságom:....................................................Anyanyelvem:............................................
Tartózkodási engedéllyel:.................................Letelepedési engedéllyel:....................................
2. További intézmények, karok, szakok ahol tanulmányokat folytatok.
a/ .................................
intézmény neve
b/ .................................
intézmény neve

..................................
kar
..................................
kar

..................................
szak
..................................
szak

..................................
tankör
..................................
tankör

3. Felsőfokú végzettségem:*
...............................................................................................................................................................
az oklevelet kiállító intézmény (egyetem vagy főiskola) megnevezése, székhelye
........................................................
az oklevél megnevezése (szak)
száma

.........................................................
................kiállítás éve

...................................
oklevél

*Aki már felsőfokú végzettséget szerzett (hazai vagy külföldi egyetemen vagy főiskolán), az
oklevelével megegyezően töltse ki. Több felsőfokú oklevél esetén a magasabb szintű
képesítést kell beírni.
4. Állandó lakásom:
.....................
...............................................
.....................
irányítószám
város (község)
házszám

............................................
utca (út, tér)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak
megfelelnek.
Miskolc, 2007. ...............................hó .....................nap
..............................................................
teljes névaláírás
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A záróvizsga eredményének kiszámítási módja a Miskolci Egyetemen328
Műszaki Anyagtudományi Kar
Képzési
Szak megnevezése
szint

Alap

Záróvizsga eredményének kiszámítási módja,
képlete
A számítás módja: a két utolsó lezárt félév
súlyozott átlaga (KI), a szóbeli rész (SZV)
eredménye és a szakdolgozat védés eredménye

Anyagmérnöki

(SZD) átlaga. átlag 

Mester

A számítás módja: a szóbeli rész (SZV)
érdemjegye (10 kredit) és a diplomamunka (DM)
érdemjegyének (20 kredit) súlyozott átlaga.

Anyagmérnöki

átlag 

Mester

SZV  10  DM  20
30

A számítás módja: a szóbeli rész (SZV)
érdemjegye (10 kredit) és a diplomamunka (DM)
érdemjegyének (20 kredit) súlyozott átlaga.

Kohómérnöki

átlag 

328

SZV  SZD  KI
3

SZV  10  DM  20
30

Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 191/2009. sz. határozatával, 2009. június 11. napjától hatályos szöveg.
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OKLEVÉLMELLÉKLET (MINTA)329
1. Az oklevél megszerzőjének adatai
1.1. Vezetéknév
1.2.Utónév
1.3. Születési idő (év/hó/nap)
1.4. Hallgatói azonosító szám vagy azonosító kód (ha van ilyen)
2. Az oklevél adatai
2.1. A szakképzettség megnevezése és a vele járó cím (ha van ilyen)
2.2. Az oklevél megszerzése érdekében végzett fő szak/szakok
2.3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve és jogállása
2.4. A képzést végző intézmény neve és jogállása
2.5. A képzés nyelve
3. A képzés szintjének adatai
3.1. A képzés szintje
3.2. A képzés jogszabályban meghatározott hivatalos képzési ideje
3.3. A képzésbe való bejutás feltételei
4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok
4.1. A képzés módja
4.2. A képzési program követelményei
4.2.1. A szak képesítési követelményeire vonatkozó jogszabály száma
4.2.2. A képzési cél
4.2.3. A megszerzendő kreditérték
4.2.4. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke
4.2.5. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere
4.3. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok (ha vannak)
4.4. Az értékelés rendszere
4.5. Az oklevél minősítése (ha van)
5. Az oklevéllel járó jogosultságok
5.1. Jogosultságok a továbbtanulásra
5.2. Szakmai jogosultságok (ha vannak)
6. További információk
6.1. További információk
6.1.1. Egyéni információk
6.1.2. Intézményi információk
6.2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése
7. A melléklet hitelesítése
7.1. Dátum
7.2. Név és aláírás
7.3. Az aláíró beosztása
7.4. A felsőoktatási intézmény hivatalos bélyegzője
8. A nemzeti felsőoktatási rendszer leírása

329
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10.1. HKR Tanulmányi és vizsgaszabályzat Műszaki Anyagtudományi
Karra vonatkozó melléklete
A Miskolci Egyetem Szenátusának 257/2010. sz. határozatával
módosított szabályzata
I. fejezet
TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT
MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) III. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó melléklete.
A tanterv
Ad. 22.§ (15) bekezdés - KSZ 12.330
(1)

A Műszaki Anyagtudományi Karon Anyagmérnök BSc. képzésben három szakirány-csoport
létesül:
Minden hallgató a BSc szint 3. félévének végén, szabadon választ az alábbi három szakiránycsoportból (hallgató létszám megkötés nélkül) úgy, hogy összesen két szakirányt választ, de egy
csoportból csak egyet.
1. szakirány csoport:
Képlékenyalakítási, vezetője: Dr. Zupkó István egyetemi docens
Vegyipari technológiai, vezetője:
Dr. Lakatos János egyetemi docens
Öntészeti, vezetője:
Dr. Dúl Jenő egyetemi docens

(2)

2. szakirány csoport:
Hőkezelési, vezetője:
Szilikát-technológiai, vezetője:
Fémelőállítási, vezetője:

Dr. Roósz András egyetemi tanár
Dr. Gömze A. László egyetemi docens
Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár

3. szakirány csoport:
Hőenergia-gazdálkodási, vezetője:
Nanotechnológiai, vezetője:
Polimer-technológiai, vezetője:

Dr. Szűcs István egyetemi tanár
Dr. Kaptay György egyetemi tanár
Dr. Marossy Kálmán egyetemi tanár

A Műszaki Anyagtudományi Karon Anyagmérnök MSc. képzésben négy szakirány létesül és
kilenc kiegészítő szakirány:
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2009/2010 tanévtől 4 féléves anyagmérnök
mesterképzést indít el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjének megfelelően az
anyagmérnök MSc-ben a hiányzó ismereteket az adott hallgatók egyeztetés után a BSc-s
tárgyak közül pótolják.
A mesterképzésben az első félév elején a hallgatók szakirányt és kiegészítő szakirányt
választanak. Ez a választás meghatározza a tanulmányaik vezérfonalát.
Választható szakirányok:
Fémek hőkezelése, vezetője:
Kerámia- és szilikátmérnök, vezetője:
Polimermérnöki, vezetője:
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Vegyipari technológiai, vezetője:
Dr. Lakatos János egyetemi docens
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:
Felülettechnikai kiegészítő szakirány
Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Minőségirányítási kiegészítő szakirány
Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
Az MSc képzésben részt vevő hallgatók 4 hetes kötelező nyári gyakorlaton vesznek részt, a
normál féléves hallgatók a második félévben, a keresztféléves hallgatók a harmadik félévben.

(3)

A Műszaki Anyagtudományi Karon Kohómérnök MSc. képzésben négy szakirány és kilenc
kiegészítő szakirány létesül:
A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2009/2010 tanévtől 4 féléves kohómérnök mesterképzést
indított el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjének megfelelően az kohómérnök MSc-ben a
hiányzó ismereteket az adott hallgatók egyeztetés után a BSc-s tárgyak közül pótolják.
A mesterképzésben az első félév elején a hallgatók szakirányt és kiegészítő szakirányt
választanak. Ez a választás meghatározza a tanulmányaik vezérfonalát.
Választható szakirányok:
Fémelőállítási és hulladékfeldolgozási szakirány vezetője:
Hőenergiagazdálkodási szakirány vezetője:
Képlékenyalakító szakirány vezetője:
Öntészeti szakirány vezetője:

Dr. Kékesi Tamás
egyetemi tanár
Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi docens
Dr. Zupkó István
egyetemi docens
Dr. Dúl Jenő
egyetemi docens

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:
Felülettechnikai kiegészítő szakirány
Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány
Hulladékgazdálkodási kiegészítő szakirány
Környezetvédelmi kiegészítő szakirány
Minőségirányítási kiegészítő szakirány
Nanotechnológiai kiegészítő szakirány
Anyaginformatikai kiegészítő szakirány
Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítő szakirány
Ipari marketing menedzsment kiegészítő szakirány
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Az MSc képzésben részt vevő hallgatók 4 hetes kötelező nyári gyakorlaton vesznek részt, a
normál féléves hallgatók a második félévben, a keresztféléves hallgatók a harmadik félévben.
Egy adott szakirány csak akkor indul el, ha minimum 5, maximum a szakirányválaszó hallgatók
25%-a választja (kivétel a nanotechnológiai szakirány, ahol a maximális hallgatói létszám 10 fő)
az adott évben. Egyébként, a szakirány- és ágazatválasztási szabályzat algoritmusa lép érvénybe
(KSz11.). A hallgatók az ösztöndíjátlagok (más néven kreditindex) összehasonlításával a
szakirányokra sorba lesznek rendendezve, azzal a céllal, hogy minden induló szakirány az 525% sávba kerüljön, ha ez spontán nem sikerülne. A hallgató szabadon eldöntheti, hogy a két
szakirány közül melyikből írja a szakdolgozatát.
(5)

A BSc. hallgató szabadon eldöntheti, hogy a két szakirány közül melyikből írja a
szakdolgozatát.

(6)

A Műszaki Anyagtudományi Karon egyes szakirányok vagy kiegészítő szakirányok indítása
szünetelhet.

(7)

A szakok felvételéhez a hallgatóknak a tantervben rögzített tantárgyi (elő) követelményt, vagy
követelményeket maradéktalanul teljesíteni kell.

(8)

Az MSc. Képzés kiegészítő szakirányainak feltöltésére megegyezik a BSc. képzés során
leírtakkal.
A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületek és személyek
Ad. 23.§ (10) bekezdése – KSz 4.

(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 végre.

(4)

A Kreditátviteli és Oktatási Bizottság csak a szaktanszékkel előre véleményezett kreditátviteli
kérvényt fogad be.
KSz.5.

(1)

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.
Átvétel
Ad. 26.§ (1) bekezdése – 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.
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Ad. 26.§ (2) bekezdése – KSz. 7.
(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 leckekönyvben történő igazolása.

(3)

A kreditek átviteléről a Kreditátviteli és Oktatási Bizottság dönt.
További szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése, párhuzamos képzés
Ad. 27.§ (2) bekezdése – KSz. 8.

Párhuzamos képzésben a hallgatók csak akkor vehetnek részt, amennyiben kreditindexük minimálisan
3,5 értékű.
Részvétel a foglalkozásokon
Ad. 31.§ (1) bekezdése – KSz. 9.331
(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.

(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, vagy
szakmai gyakorlatokon részt venni függetlenül a nappali vagy levelező munkarendben folyó
képzési formától.
A kar a BSc tantervei szerint a hallgató négy szemeszter lehallgatása után négy hetes szakmai
gyakorlaton, hat szemeszter lehallgatása után ismét négy hetes szakmai záró gyakorlaton kell,
részt vegyen. A záró gyakorlatot ipari vállalatnál, a szakdolgozat tématerületének megfelelő
szakterületen kell letölteni. Különleges esetben lehetővé válik a szakmai gyakorlat tanszéken
történő végzése is, de ekkor a szakdolgozat témája tanszéki kutatáshoz kell, kapcsolódjon.

(5)

(6)

331

A MSc tanterveinek első éve után a hallgató szakirányos szakmai gyakorlatra kötelezett. A
képzésének utolsó félévében a hallgató a diplomamunka készítése közben záró gyakorlatot
végez. A záró 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.
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(7)

A szakmai gyakorlat kreditértéke megegyezik a szakmai gyakorlatokon eltölthető hetek
számával.

(8)

A gyakorlatok helyét, a feladatok meghatározását, a teljesítés ellenőrzését és igazolását a
szakvezető tanszékek kötelesek elvégezni.

(9)

A szakmai gyakorlat elvégzésének tényét az ipari partner (kivételes esetben a szaktanszék)
köteles írásban igazolni a szervező szakirányos tanszékek felé.

(10) Levelező munkarendben lehetőség van a hallgató munkahelyén igazoltatni a szakmai gyakorlat
elvégzését, de csak abban az esetben, hogyha a hallgató napi tevékenysége a képzési célhoz
kapcsolható.
(11) 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 ismételt megszervezése
minden esetben a szakirányos tanszékek feladata.
(12) A szakmai gyakorlatok pótlása díjköteles.
(13) Szakmai gyakorlatra csak az bocsátható, aki teljesítette az adott aktív szemeszter számokhoz
rendelhető fél érték kredit szintet.
KSz.11.332
A kredites BSc és kredites MSc. képzés szerint indított tantervekben a szakirány és kiegészítő
szakirány választás feltételei a következők:
(1)

A szakirány és kiegészítő szakirány választási jelentkezési lapot a hallgatóknak BSc. képzés
esetén legkésőbb a szakirány megkezdését megelőző félév közepéig kell leadniuk a Dékáni
Hivatalba. MSc képzés esetén ez a határidő az első aktív szemeszter első hetének a vége.

(2)

A jelentkezési lapokon a szakiránnyal vagy kiegészítő szakiránnyal kapcsolatos jelentkezési
sorrendjüket jelölik meg a hallgatók.

(3)

Azon hallgató, aki a megadott határidőig nem adja le jelentkezési lapját a Dékáni Hivatalba, a
dékán – a szakvezető javaslatának figyelembevételével – fogja bármely szakirányba beosztani,
mely döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(4)

Egy szakirányra vagy kiegészítő szakirányra minimum 5 fő, maximum a hallgatók 25%-a
vehető fel.

(5)

Ha egy adott szakirányra vagy kiegészítő szakirányra a felvehető maximumnál több hallgató
jelentkezik, akkor elsősorban tanulmányi eredményeik alapján kialakított sorrend szerint veszik
fel a hallgatót a maximum létszámig feltöltve az adott szakirányt vagy kiegészítő szakirányt.

(6)

Adott szakirányra vagy kiegészítő szakirányra való jelentkezésnél a felvételt eldöntő tanulmányi
eredmény kiszámításánál az addig megszerzett összes érdemjegy átlagát veszik figyelembe
(ösztöndíj átlag). MSc. Képzés esetén a BSc képzésben megszerzett diploma átlaga a
mértékadó. Amennyiben egy tárgyból több érdemjegye van egy hallgatónak, akkor az összes
érdemjegyet figyelembe kell venni a tanulmányi eredmény számításánál.

(7)

Azonos tanulmányi eredmény esetén elsősorban a meglévő nyelvvizsgák száma és fokozata
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alapján, míg másodsorban a beadott TDK dolgozatok száma és elért helyezése alapján történik a
jelentkezési sorrend megállapítása.
a) A meglévő állami nyelvvizsgák száma és minősítése alapján: nyelvenként alapfok 1 pont,
középfok A és B 3-3 pont, felsőfok A és B 5-5 pont – a C típusú külön nem számít- ha ez
sem hoz döntést, akkor:
b) TDK dolgozatok száma és az elért helyezések alapján: I. hely 5 pont, II. hely 4 pont, III. hely
2 pont, helyezés nélküli, de előadott TDK munka 1 pont- ha ez sem hoz döntést, akkor:
c) Az adott szakirányhoz kapcsolódó hallgatók által tanult alternatív tantárgyak száma alapján
kell sorrendet felállítani.
d) Ha az 5-7a,c. pontban foglaltak alapján nem lehet dönteni akkor a hallgatók még a
maximális kvóta túllépése esetén is felvételt nyernek az adott szakirányra vagy kiegészítő
szakirányra.
e) Egyéni, méltányolható indok esetén a dékán engedélyezheti a hallgató által választott
szakirány felvételét.
A kedvezményes tanulmányi rend, egyéni felkészülés
Ad. 32.§ (1) bekezdése – KSz. 10.
(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.
Az ismeretek ellenőrzésének főbb formái
Ad. 41.§ (1) bekezdés – KSz. 14.

(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.
A sikertelen vizsgák javítása
Ad. 43.§ (1) bekezdés – KSz. 15.

(1)

Sikertelen vizsga javítására a hallgatónak kizárólag a vizsgaidőszakban van lehetősége.

(2)

A hallgató korábban sikertelenül teljesített tárgyát ismételten felveheti.
Ad. 44.§ (2) bekezdés – KSz. 16.

(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
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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.
A tanulmányi eredmény kiszámítása, nyilvántartása
Ad. 45.§ (6) bekezdése – KSz. 21.333

A Műszaki Anyagtudományi Kar a súlyozott tanulmányi átlagot, a felvett, és vizsgaidőszakig le nem
adott összes tantárgy alapján számolja, érdemjegytől függetlenül (a nem teljesített és időben le nem
adott tárgyak érdemjegye 0). A Kar meghatároz a hallgatók részére egy minimális teljesítendő
kreditmennyiséget – a HÖK egyetértésével –, ami alatt a hallgató nem jogosult tanulmányi
ösztöndíjra.

Ahol:
ÖÁ:az ösztöndíjátlag, vagy kreditindex;
É:
az adott tantárgyból szerzett érdemjegy (0, ha nem teljesített, de nincs időben leadva),
K:
az adott tantárgy kreditértéke.
Az ösztöndíjra való jogosultsághoz minimum 20 kredit teljesítendő.
Méltányossági engedélyek
Ad. 48.§ (3) bekezdése – KSz. 17.
A hallgató kérelmére a kar dékánja méltánylást gyakorolhat tanulmányi ügyekben.
A diplomamunka és a szakdolgozat
Ad. 51.§ (2) bekezdése – KSz. 18.
(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

Módosítva a Kari Tanács 23/2010. (V.14.) sz. és a Miskolci Egyetem Szenátusának 257/2010. sz. határozatával, hatályba lép 2010.
szeptember 1. napján.
333
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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
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 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 kiegészítő szakirányt is hallgatott, a kiegészítő szakirányos feladatrész
megnevezése
- tanszékvezető aláírása, dátum és tanszéki pecsét
(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.
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(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.
(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.
A záróvizsga
Ad. 52.§ (9) bekezdése – KSz. 19.
(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.
A kitüntetéses oklevél
Ad. 58.§ (2) bekezdése – 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,
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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.

II. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat a Miskolci Egyetem Szenátusának 370/2008. sz. - A Miskolci Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és vizsgaszabályzat határozatához kapcsolódó, a Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó melléklete, melyet a Kari
Tanács 2007. február 14. napján, módosításait a 10/2008. (V.05.) számú, valamint a 23/2010. (V.14.)
számú határozatával elfogadott, a Miskolci Egyetem Szenátusa 257/2010. számú határozatával
jóváhagyott, és ezen változtatások 2010. szeptember 1-jén lépnek életbe.
Miskolc, 2010. június 30.
Dr. Patkó Gyula
Rektor, a Szenátus elnöke

Dr. Gácsi Zoltán
Dékán, a Kari Tanács elnöke
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ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1. Az anyagmérnöki alapképzésben résztvevő hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteni. A
szakdolgozat célja a tananyag szakmai elmélyítése, a hallgató által választott szakirány egy
területének mélyebb megértése, elsajátítása.
1.2. A szakdolgozat témáját a tanszékek határozzák meg, amelyből a hallgató választhat. A hallgató
önálló kezdeményezésű témáját kérelmezés és egyeztetés után a tanszék hagyja jóvá.
1.3. A tanszékek a szakdolgozati témákat nyilvánosságra hozzák.
1.4. A hallgatók a kiválasztott témát a tanszéken bejegyeztetik.
1.5. A tanszék a szakdolgozat készítéséhez konzulenst/konzulenseket jelöl ki.
1.6. A hallgatók által a tanszékeken kiválasztott szakdolgozati témákat a Műszaki Anyagtudományi
Kar kari tanácsa hagyja jóvá.
1.7. A hallgató a konzulens véleményének folyamatos kikérésével megírja a kéziratot.
1.8. A hallgató az előírt formában a kijelölt határidőre (a Miskolci Egyetem Szenátusa által
meghatározott féléves ütemterv szerint) 2 példányban a tanszéken adja le szakdolgozatát.
1.9. A szakdolgozat leadásakor CD-n az írásmű végső formáját (a konzulenssel egyeztetve)
elektronikus (PDF) formátumban, az egyetemi könyvtár részére mellékelni kell. A CD melléklet
mellett a hallgatónak le kell adni kettő nyomtatványt, Az egyikben aláírásával igazolja, hogy a
leadott munka a sajátja, a másikban az egyetem könyvtárának engedélyezi, hogy a leadott
elektronikus anyagot archiválja és publikálja.
2. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
2.1. A hallgatónak – a konzulens irányításával – önállóan kell elkészítenie a szakdolgozatot.
2.2 A szakdolgozatból tűnjön ki a hallgató előkészítő, feldolgozó munkája, szintetizáló képessége. A
hallgató a szakdolgozatban mutassa be azon képességét, hogy a tanulmányai során, valamint a
tématerület szakirodalmának egyéni feldolgozása után megszerzett alapokra, a gyakorlatban is tud
építkezni.
2.3 A szakdolgozat javasolt részei:
- Tartalomjegyzék
- Absztrakt (legalább fél oldalas, maximum 1 oldalas összefoglaló)
- Bevezetés
- Irodalmi áttekintés
- Érdemi rész
- Eredmények
- Összefoglalás
- Irodalomjegyzék
- Mellékletek
2.4. A szakdolgozat terjedelme maximum 50 oldal (nem számolva a mellékleteket), de 40 oldalnál ne
legyen kevesebb (a diplomamunka max. 80 oldal, de min. 50 oldal).
2.5 A szakdolgozat igényes stílusban, a magyar nyelv és a szaknyelv szabályainak betartásával legyen
megfogalmazva.
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3. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
3.1. A szakdolgozatot A/4 szabványméretű fehér papír egyik oldalára írva,
példányban kell elkészíteni.

keménykötésben 2

3.2 A szakdolgozat borítójának színe vörös, fedőlapja tartalmazza az egyetem és a kar nevét a
szakdolgozat szót, a hallgató nevét és a készítés évét. A borító gerincén a hallgató neve és az
elkészítés éve legyen feltűntetve. A szakdolgozat első lapja a címlap legyen. Oldalszámozás
nélküli lap amely tartalmazza az egyetem, a kar és a tanszék nevét a szakdolgozat címét, a készítő
és a konzulensek neveit, az évszámot és a város nevét (Miskolc). A szakdolgozat fedőlap mintáját
az 1. sz. melléklet, címlap mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
3.3 A szakdolgozat szövegét szövegszerkesztővel 1,5-ös sortávolsággal, balszélén 3cm, jobbszélén
2cm, felül és alul 2,5cm margóval kell írni. Szövegszerkesztő betűnagyság 12 pont, az elfogadott
betűtípusok: Times New Roman, Arial, Verdana, Georgia, Courier, Calibri.
3.4 A bekötött dolgozatban a címlap után római számozással a köszönetnyilvánítás (i) következzék,
mely után következzen a tartalomjegyzék (ii, iii stb), az absztrakt (iv) és végül maga a dolgozat.
3.5 Az absztrakt után az 1. oldallal kezdődik a szakdolgozat.
3.6 Az egyes fejezeteket és azon belül az egyes gondolatokat megfelelő tördeléssel kell
egymástól elválasztani. A fejezeteket a bal oldali margótól 0,5cm-es behúzással (1 tab) kissé
jobbra kezdjük.
3.7 A fejezet és alcímek számozásakor a decimális klasszifikációt (lásd 5. sz. melléklet, - főtémaszám,
altémaszám) kell alkalmazni. A decimális alábontás a hármas tagozódást lehetőleg ne bontsa meg
(3.4.2 A ….) A címeket és az alcímeket a szövegből ki kell emelni (pl. vastagított 14 pontos
betűméret, lényeges, hogy konzekvensen szerkesszünk!). Az egy számjegyű főfejezetek új
oldalon kezdődjenek.
3.8 A táblázatokat a táblázatkészítés szabályainak betartásával kell megszerkeszteni, sorszámmal és
címmel kell ellátni. Számozásuk, címük a táblázat felett legyen. Az ábrákban és a táblázatokban
szereplő adatok forrását, - ha nem saját forrásból származnak, - minden esetben fel kell tűntetni (a
táblázat alatt, ábra esetében annak címe alatt 10 pontos betűnagysággal). A szövegben a szám
megjelölésével kell hivatkozni rá.
3.9 A grafikonokat, diagramokat, rajzokat, fényképeket, stb., egységesen ábrának kell tekinteni,
sorszámmal és címmel kell ellátni. A szöveg közbeni hivatkozásra és elhelyezésükre ugyanaz
vonatkozik mint a táblázatokra. Számozásuk, címük az ábra alatt legyen elhelyezve.
3.10 A szakdolgozathoz kapcsolódó irodalomjegyzéket a szakdolgozat befejező részeként kell közölni.
A dolgozat szövegében az irodalmakra való hivatkozásokat illetve a szakirodalmi áttekintést
szögletes zárójelben számozni kell, (pl. [1]) és az irodalomjegyzékben a hivatkozásokat e számok
sorrendjében kell megejteni. A szerző, szerzők rövidített neve (vezetéknév valamint a
keresztnév/nevek első betűje, monogramja) mögött pontosvesszővel elválasztva a publikáció
címe következzen, majd ponttal elválasztva a folyóirat címe dőlt betűkkel, utána az évszám
vastagon szedve, és ha volt az évfolyam és a (szám) majd az oldalszámok. Könyvek esetében a
cím után vesszővel elválasztva a kiadó, a kiadó rezidenciája, illetve a kiadás éve legyen
feltűntetve (pl Hanser Verlag, 2008, München vagy Munich). Konferencia előadások esetében a
kiadvány neve után a konferencia nevét, helyét és a megrendezés évét kell feltűntetni.
On–line adatbázisok illetve források használata esetében az utolsó hozzáférés dátumát is fel kell
tűntetni. Példák hivatkozásokra:
1. Rettner, C. T.; Mullins, C. B.; Bethune, D. S.; Auerbach, D. J.; Schweizer, E. K.;
Weinberg, W. H., Molecular beam studies of trapping dynamics. Journal of Vacuum
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Science & Technology, A: Vacuum, Surfaces, and Films 1990, 8, (3, Pt. 2), 2699-704.
(folyóirat)
2. Meyer, R.; Köhler, J.; Homburg, A., Explosives. Wiley-VCH: Weinheim, Cambridge,
2002. (könyv)
3. Wucherer, E. J.; Christofferson, S. S.; Reed, B. In AIAA Paper 2000-3872, 36th
AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Huntswille, AL, 2000;
(konferencia)
4. WebBook,
N.
C.
NIST
Standard
Reference
Database
69.
http://webbook.nist.gov/chemistry/ (2007. augusztus, 6.), (on-line hivatkozás)
MELLÉKLETEK:
1. sz. melléklet: A borító fedőlap mintája
2. sz. melléklet: Címlap minta
3. sz. melléklet: Tartalomjegyzék minta
4. sz. melléklet: Táblázat és ábra formátumok
5. sz. melléklet: Hallgatói igazolás
6. sz. melléklet: Szerzői jogok részleges átadása
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1. sz. melléklet (borító minta)
Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar

SZAKDOLGOZAT

hallgató neve

évszám.
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2. sz. melléklet (belső címlap minta)
Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar
…… Tanszék

…………………………………………………………
SZAKDOLGOZAT

Készítette:
Konzulens(ek):

évszám.
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3. sz. melléklet (tartalomjegyzék minta)

TARTALOMJEGYZÉK

Absztrakt ………………………………………………………………………………..1
1.Bevezetés …………...…………………………………………………………………2
2.Főcím ..………………..……………………………………………………………….4
2.1.Alcím …..…………….……………………………………………………………...4
2.1.1 Al-Alcím.…………………………………………………………………...….12
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4.sz. melléklet (ábra és táblázat minta)
3.1. táblázat. …….

(Forrás: Szerző, publikáció, évszám)

1.2. ábra. …….
(Forrás: Szerző, publikáció, évszám)
3.2. ……
……..
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5. sz. melléklet (igazolás minta)

Igazolás

Alulírott ……..(Neptun kód: ……, született: ……) igazolom, és büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a leadott szakdolgozat a saját munkám.

Miskolc, …………..
_________________________________
hallgató

…………..,

Az igazolást átvettem.
Miskolc, ………….

X__________________________________
tanszékvezető

……………….,
-
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10.2. HKR Tanulmányi és vizsgaszabályzat - Egyszerűsített leckekönyv
kezelés szabályozása a Műszaki Anyagtudományi Kar Szabályzata
A SZABÁLYZAT CÉLJA
1.§.
A szabályzat célja:
- a hallgatók, az oktatók, a tanszékek és a kari adminisztráció leckekönyvekkel kapcsolatos
feladatainak jelentős csökkentése;
- leckekönyvek elvesztésének, hosszabb idejű elkallódásának megakadályozása;
- a hallgatók tanulmányi fegyelmének erősítése, a félévi tanulmányi teljesítéseiknek gyors és pontos
lezárása az ösztöndíjak jogszabályban előírt időbeni megállapításának érdekében;
- a tanulmányi adminisztrációs feladatok elvégzésének gyorsítása, korszerűsítése a Neptun-rendszer
elektronikus moduljának használatával.
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
2.§.
A szabályzat hatálya a Műszaki Anyagtudományi Kar 2009. szeptemberében beiratkozott összes
hallgatójára (Felsőfokú szakképzés, Alapképzés, Mesterképzés) terjed ki, a 2009/10. őszi
szemeszterétől kezdődően, felmenő rendszerben.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3.§.
A leckekönyv megnyitása, tárolása, kiadása
(1)

A hallgató az első félévre beiratkozásakor megkapott üres leckekönyvét személyes adataival
feltölti, fényképe alatt aláírja, majd ezt követően haladéktalanul leadja a kar tanulmányi
ügyintézőjének.

(2)

A hallgató személyazonosságát és a leckekönyvbe beírt személyes adatait a kar tanulmányi
ügyintézője a visszavételkor köteles ellenőrizni.

(3)

A hallgatói jogviszony létrejöttét a kar dékánja, a kitöltött leckekönyv aláírásával igazolja.

(4)

A leckekönyveket a kar tanulmányi irodájában, zárható helyen, az iratkezelés szabályainak
megfelelően – egyértelmű nyilvántartás alapján, gyorsan előkereshető módon kell tárolni,
megőrizni.

(5)

A leckekönyvét a hallgató csak az oklevele/diplomája megszerzése után, vagy hallgatói
jogviszonyának egyéb ok miatti megszűnése esetén kapja kézbe véglegesen.
4.§.
Tantárgyak felvétele

(1)

A tantárgyakat a hallgató a tárgyfelvételi időszakban – az eddig szabályozott módon – a
Neptun-ban veszi fel, az ajánlott tantervből.

(2)

A felvett tárgyak listáját a kar tanulmányi ügyintézője a Neptun-ból etikett címkére nyomtatja
ki, és ragasztja be a leckekönyvekbe – október 15-ig az őszi, és március 15-ig a tavaszi
félévben. A leckekönyvbe beragasztott tantárgylistát a kar tanulmányi referense írja alá.
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(3)

A felvett tantárgyak listájának megváltoztatását – hiányzó tantárgyak utólagos felvételét,
tévesen felvett tárgyak törlését, módosítását,– a hallgató csak írásban kérheti a kar a kar
tanulmányi referensétől, legkésőbb a (2) pontban jelzett időpontig. A hallgató külföldi
részképzése esetén jelentkező változtatások ügyében a dékán a Kari Tanulmányi Bizottság
véleménye alapján egyedileg dönt. Az engedélyezett változtatásról a dékán írásban értesíti a
hallgatót, valamint a kari tanulmányi ügyintézőt, aki 3 munkanapon belül elvégzi a javítást a
Neptun-ban, a listát újabb etikett címkére kinyomtatja, és a leckekönyvbe beragasztja. A
javított, végső tantárgylistát a kar tanulmányi referense írja alá.

(4)

A tantárgyak és az eredmények leckekönyvbeli összerendezését (pozicionálását) a Neptun
rendszerparamétere biztosítja, amelyet a rendszergazdák nem módosítanak, így az előre
megállapított tantárgynév, vagy tárgykód szerinti elrendezés változatlan marad.
5.§.
A számonkérések eredményeinek és egyéb teljesítéseknek a dokumentálása

(1)

A szorgalmi időszak végén a hallgató nem veszi fel a leckekönyvét, a számonkéréseken a
személyazonosságát érvényes, hivatalos fényképes dokumentummal (diákigazolvány, személyi
igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igazolja.

(2)

A számonkérésen elért eredményekről az oktató hivatalos vizsgalapot tölt ki, azt aláírja,
amelynek alapján a számonkérés eredményét a Neptun-ba az oktató vagy a tanszéki ügyintéző
írja be, legkésőbb a vizsgát követő munkanap végéig.

(3)

A kitöltött, oktató által aláírt vizsgalapot a tanszék/intézet adminisztrációjában – az
ügyiratkezelés szabályai szerint – legalább 5 évig meg kell őrizni.

(4)

A vizsgalap a számonkérés eredményét rögzítő egyedüli hiteles dokumentum. A számonkérés
Neptun-ban rögzített eredményének bármilyen indokú kétségbevonása esetén a döntések alapját
a tanszéki vizsgalap képezi.

(5)

A számonkérések eredményét a hallgatónak ajánlatos a Neptun-ban folyamatosan ellenőriznie.
Az általa észlelt eltérést a számonkérés utáni 3 munkanapon belül kell jeleznie a számonkérést
végző oktatónál, aki haladéktalanul köteles az eltérést tisztázni, és indokolt esetben intézkedni,
hogy a Neptun-ba a helyes adat legyen beírva. Az oktató akadályoztatása esetén az illetékes
tanszékvezető, illetve intézetigazgató végső esetben a dékán jár el. Írásbeli számonkérés vitatott
érdemjegyét indokolt esetben a dolgozat újraértékelése (pontszámának újraszámlálása) alapján
az oktató a vizsgalapon javítja ki, melyet aláírásával igazol, és egyidejűleg a végső eredmény
Neptun-ba írásáról is gondoskodik.

(6)

A szakmai gyakorlatok leigazolása, tanulmányi eredményekkel, TDK tevékenységgel
tanulmányi versenyekkel kiérdemelt elismerések, külföldi részképzések igazolása, dékáni és
rektori engedélyek, stb. leckekönyvbe való bejegyzése változatlanul a hatályos belső
szabályozások szerint történik.
6. §.
A félév lezárása

(1)

Ha a vizsgaidőszak végén a hallgató a Neptun-ban rögzített eredményeiben eltérést tapasztal,
akkor az utolsó számonkérést, vagy a vizsgaidőszak végét követő 3 munkanapon belül kérheti a
hiba kijavítását, mely esetben a 3. § (5) szerint kell eljárni.

(2)

A félévi eredményeket a kari tanulmányi ügyintéző etikett címkére nyomtatja, beragasztja a
leckekönyvbe, beírja a megszerzett kreditek számát és a félévi átlageredményt, melyet a dékán,
tartós távolléte esetén a dékánhelyettes aláírása után dékáni pecséttel kell lezárni.

(3)

A Neptun-ban rögzített adatok illetéktelen megváltoztatása súlyos fegyelmi vétség.
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7. §.
A leckekönyvek kezelésével kapcsolatos felelősök és új feladataik, fontosabb határidők
Felelős
Tanulmányi rektorhelyettes/
tanulmányi szakreferens

Dékán

Neptun-rendszergazda
(ME SzK igazgatóhelyettes)

Kari tanulmányi referens

Tanszékvezető/intézetigazgató
Kari Neptun-adminisztrátor

Kari tanulmányi ügyintéző

Tanszéki/Intézeti ügyintéző

Oktató

Hallgató

Feladatok
Az egyszerűsített leckekönyv kezelés bevezetésének felügyelete,
haladéktalan segítségnyújtás a kari tanulmányi referensnek a
felmerülő nehézségek megoldása érdekében.
A leckekönyvek kezelésének felügyelete, a hallgatói jogviszony
létesítésének, megszűnésének igazolása a leckekönyv aláírásával.
Kinyomtatott etikettcimkék javításának elrendelése, aláírása. A
félévi eredményeket tartalmazó, leckekönyvbe beragasztott
etikettcimkék aláírása.
Tárgylista rendezés paraméter változatlanul tartása a Neptun-ban
(INDEXTARGYLISTASORREND). A Neptun-t magas szinten
ismerő kollégái közül személyesen bízzon meg olyanokat, akik
folyamatosan részt vesznek az egyszerűsített leckekönyv kezelés
bevezetésének idején felmerülő nehézségek haladéktalan
megoldásában. Közvetlen kapcsolattartás a Neptun fejlesztőivel
és a MAK tanulmányi referensével. Távolléte előtti napon délig
írásban jelentse be a MAK tanulmányi referensének és Neptun
adminisztrátorának a helyettesítő kollégája nevét és gyors
elérhetőségét.
Az egyszerűsített leckekönyv kezelés bevezetésének operatív
irányítása, a felmerülő problémák feltárása, haladéktalan
megoldása, kapcsolattartás a tanulmányi szakreferenssel. A
leckekönyvbe beragasztott tantárgylista (leckekönyv baloldala)
aláírása.
A vizsgalapok kezelésének felügyelete, megőrzési feltételeinek
biztosítása; tanszéki/intézeti ügyintéző munkájának irányítása;
Mintatantervek karbantartása, utólagos tárgyfelvétel, tárgyleadás
beírása, hibás bejegyzések javítása.
Üres leckekönyvek kiadása, hallgatók leckekönyvébe írt személyi
adatainak ellenőrzése, kitöltött és aláírt leckekönyvek
visszavétele, leckekönyvek nyilvántartása, tárolása. Felvett
tárgyak etikettcimkéinek (leckekönyv baloldala) kinyomtatása,
utólagos tárgyfelvétel, tárgyleadás, dékáni engedély alapján
történő újranyomtatása, eredményeket rögzítő etikettcimkék
(leckekönyv jobboldala) nyomtatása, kreditszám és
átlageredmény beírása a leckekönyvbe, leckekönyv lepecsételése.
Vizsgalapok, gyakorlati jegy, beszámoló és aláírás
eredménylapok begyűjtése, őrzése, eredmények Neptun-ba
bevitele és ellenőrzése.
A hallgató személyazonosságának ellenőrzése számonkéréskor,
az eredmények vizsgalapra, gyakorlati jegy-, beszámoló-, aláíráseredménylapra történő felvezetése, az eredménylap aláírása,
eredmények Neptun-ba történő felvitele és ellenőrzése. Vitás
esetekben a tárgyból szerzett eredmény tisztázása a vizsgalap
alapján.
Személyi adatainak pontos beírása a leckekönyvbe, a kitöltött
leckekönyv aláírása, leadása, számonkérés után az eredmény
ellenőrzése a Neptun-ban.

Miskolc, 2009. december 9.
Dr. Gácsi Zoltán
dékán
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11. Az egyetem térképe
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12. Egyetemi előadótermek, tantermek
A Miskolci Egyetem előadótermei
Eladó

Épület, emelet

Ajtószám

Ülhely

Berendezés

Elosztása*

I

A2 fsz.

504

p,s,f

GEK

II

A2 mfsz.

366

p,s,f

MFK

III

A4 fsz.

384

p,s,f

AJK

IV

A1 magasfsz.

1

90

p,s

AKK

V

A1 magasfsz.

3-4

120

p,s

GTK

VI

A1 I. em.

101

35

p,s

MFK

VII

A1 I. em.

102-103

30

p,s

MFK

VIII

A1 I. em.

115-116

40

p,s

MFK

IX

A1 I. em.

117-118

120

p,s

GEK

X

A1 II. em.

218-219

120

p,s

GEK

XI

A3 I. em.

117

198

p,s

GTK

XII

A3 III. em.

313

120

p,s

GEK

XIII

A3 III. em.

317

100

p,s

MFK

XV

C1 I. em.

101

60

p,s

AKK

XVI

C1 II. em.

202

56

p,s

AKK

XVII

C1 III. em.

301

44

p,s

AKK

XVIII

A6 földszint

27

144

p,s

BTK

XIX

A6 földszint

29

144

p,s

AJK

XX

A6 földszint

30

144

p,s

AJK

XXI

A6 földszint

32

144

p,s

GTK

XXII

E5 földszint

150

p,s

Karközi

XXIII

E5 földszint

54

p,s

BTK

XXIV

E1 földszint

96

P

BTK

XXV

E1 földszint

78

P

BTK

XXVI

Inform.I.em.

100

70

P

GEK

XXVII

A4 IV. em.

405/A

100

P

GTK

XXVIII

B2 földszint

10/a

160

P

BTK

XXIX

A1 I. em.

119

70

P

GEK

XXX

A1 III. em.

305-6

100

P

GEK

XXXI

E6 földszint

140

P

Karközi

XXXII

A1 magasfsz.

300

P,s,f

AJK

XXXIII

A1 magasfsz.

300

P,s,f

GTK

XXXIV

C2 fsz.

152

p,s

BTK

XXXV

C2 fsz.

152

p,s

BTK

XXXVI

C2 emelet

100

p,s

MFK

XXXVII

A3-A4 között

400

p,s

Karközi

p=pad, s=sötétíthető, f=filmvetítő; *: megállapodás szerinti felosztás A III. és a XXX. előadókban filctoll is használható !
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A Miskolci Egyetem tantermei
Terem

Épület, emelet

Ajtószám

Ülőhely

Elosztás

(Régi szám)

A1/ 10

A1 magasfsz.

10

56

GTK

(003)

A1/ 11

A1 magasfsz.

11

32

GEK

(004)

A1/ 12

A1 magasfsz.

12

32

GEK

(006)

A1/ 13

A1 magasfsz.

13

32

GEK

(007)

A1/ 14

A1 magasfsz.

14

32

GEK

(008)

A1/ 15

A1 magasfsz.

15

32

GEK

(009)

A1/ 16

A1 magasfsz.

16

32

GEK

(010)

A1/ 17

A1 magasfsz.

17

32

GEK

(011)

A1/ 18

A1 magasfsz.

18

54

GEK

(012)

A1/ 19

A1 magasfsz.

19

54

GEK

(013)

A1/105

A1 I. em.

105

36

GEK

(014)

A1/107

A1 I. em.

107

18

GEK

(015)

A1/109

A1 I. em.

109

18

GEK

(016)

A1/111

A1 I. em.

111

32

AKK

(017)

A1/112

A1 I. em.

112

32

AKK

(018)

A1/113

A1 I. em.

113

32

AKK

(019)

A1/114

A1 I. em.

114

32

AKK

(020)

A1/201

A1 II. em.

201

22

SZK

(023)

A1/202

A1 II. em.

202-203

22

SZK

(024)

A1/204

A1 II. em.

204-205

22

SZK

(025)

A1/207

A1 II. em.

207-208

22

SZK

(026)

A1/209

A1 II. em.

209-210

22

SZK

(027)

A1/211

A1 II. em.

211-212

22

SZK

(028)

A1/214

A1 II. em.

214-215

22

SZK

(-)

A1/216

A1 II. em.

216-217

22

SZK

(-)

A1/220

A1 II. em.

220

54

AJK

(042)

A1/225

A1 II. em.

225

30

MFK

(041)

A1/226

A1 II. em.

226

20

AJK

(038)

A1/227

A1 II. em.

227

50

MFK

(035)

A1/228

A1 II. em.

228

22

MFK

(030)

A1/307

A1 III. em.

307

32

AJK

(046)

A1/308

A1 III. em.

308

32

AJK

(047)

A1/309

A1 III. em.

309

32

AJK

(048)

A1/310

A1 III. em.

310

32

GTK

(050)

A1/311

A1 III. em.

311

32

GTK

(051)

A1/312

A1 III. em.

312

32

GTK

(052)
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Terem

Épület, emelet

Ajtószám

Ülőhely

Elosztás

(Régi szám)

A1/313

A1 III. em.

313

32

GTK

(053)

A1/314

A1 III. em.

314

32

GTK

(055)

A1/315

A1 III. em..

315

32

MFK

(056)

A1/316

A1 III. em..

316

32

MFK

(057)

A1/317

A1 III. em.

317

32

GEK

(058)

A1/318

A1 III. em.

318

40

GEK

(059)

A1/319

A1 III. em.

319

32

GEK

(060)

A1/320

A1 III. em.

320

54

GEK

(061)

A1/324

A1 III. em.

324

22

GTK

(054)

A1/326

A1 III. em.

326

22

GTK

(049)

A3/222

A3 II. em.

222

32

GEK

(043)

A3/312

A3 III. em.

312

32

GTK

(062)

A3/314

A3 III. em.

314

32

MFK

(063)

A3/314a

A3 III. em.

314/a

32

MFK

(064)

A3/315

A3 III. em.

315

32

MFK

(065)

A4/a18

A4 alagsor

18

32

MFK

(066)

A6/ 28

A6 földsz. K

28

20

BTK

(085)

A6/117

A6 I. em. K.

117

24

AJK

(090)

A6/131

A6 I. em. K.

131

24

AJK

(091)

A6/203

A6 II. em.

203

24

AJK

(088)

A6/204

A6 II. em.

204

25

AJK

(089)

A6/216

A6 II. em.K.

216

24

AJK

(092)

A6/220

A6 II. em.K.

220

24

AJK

(093)

B2/ag1

B2 alagsor

1

32

BTK

(113)

B2/ag2

B2 alagsor

2

30

BTK

(114)

B2/ 10b

B2 földszint

10/b

24

BTK

(102)

B2/115

B2 I. em. K.

115

50

BTK

(103)

B2/115a

B2 I. em. K.

115/a

40

BTK

(104)

B2/217

B2 II. em.

217

50

BTK

(105)

B2/217a

B2 II. em.K.

217/a

40

BTK

(106)

B2/317

B2 III.em.K.

317

50

BTK

(107)

B2/317a

B2 III.em.K.

317/a

40

BTK

(108)

B2/417

B2 IV. em.K.

417

80

BTK

(109)

B5/I.

B5 Fszt.

I.

58

BTK

B5/II.

B5 Fszt.

II.

28

BTK

B5/III.

B5 Fszt.

III.

32

BTK

C1/ 1

C1 földszint

1

60

GEK

(071)

C1/103A

C1 I. em.

103/A

20

BTK

(080)
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Terem

Épület, emelet

Ajtószám

Ülőhely

Elosztás

(Régi szám)

C1/105A

C/I. I.em.

105/A

18

AKK

(120)

C1/203

C/I. II.em.

203

54

GEK

(119)

C1/204

C1 II. em.

204

60

BTK

(073)

C1/204a

C1 II. em.

204/a

20

BTK

(074)

C1/204b

C1 II. em.

204/b

20

BTK

(075)

C1/205

C1 II. em.

205

20

BTK

(076)

C1/205A

C1 II. em.

205/a

20

BTK

(081)

C1/205b

C1 II. em.

205/b

20

BTK

(098)

C1/207

C1 II. em.

207

30

BTK

(084)

C1/306

C1 III. em.

306

30

BTK

(078)

C1/307

C1 III. em.

307

20

BTK

(082)

C1/308

C1 III. em.

308

60

BTK

(083)

C1/309

C1 III. em.

309

30

BTK

(099)

C2/101

C2 I.em.

101

70

BTK

(086)

E1/ 28

E1 földszint

elötér

28

BTK

(097)

E3/104

E3 Kollégium

104

32

BTK

(095)

E3/106

E3 Kollégium

106

32

BTK

(096)

E6/103

E6 Kollégium

103

32

GTK

(094)

In/102

Informatika

102

30

GEK

L102

In/104

Informatika

104

30

GEK

L104

In/105

Informatika

105

30

GEK

L105

Az A1 III. emeleti termeiben filctoll is használható; az SZK termeiben kizárólag az!
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13. Tanulmányi névsor
MA 101 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Arday András Gyula
Barta Szabolcs
Bodnár Diána
Csontos Alexandra
Gabányi Gábor
Gacs Gábor
Gelyeta Viktor
Györki Tamás
Hágen Viktor
Harangi Zoltán
Jancsurák Fanni
Kelemen Csaba
Kiss Attila
Kovács Ádám
Molnár Péter
Nagy Gábor
Petercsák Zsolt
Sápi Tamás
Sivák Boglárka
Szegő Gergely
Szubota Enikő Boglárka
Tóth Gergely Bálint
Török Ádám
Zattler Máté

tan.titkár
Évhal.
Passzív félév

T-13122/FI87515/MA.

tan.titk.h.

Évhal.

MA 102 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arouche Ádám
Basa Bianka
Bertók Máté
Bihari Péter
Borodavko Beáta
Bók Viktória
Derekas Dávid
Erdősi Máté
Gutassy Eszter
Hamzók Tivadar
Horváth Szilárd Zsolt
Kanyó Csaba
Kelemen Fruzsina
Koleszár Péter
Kovács Zoltán
Küzmös Adrienn
Mészáros Szabolcs

T-10917/FI87515/MA.

tan.titkár
Évhal.
költs. Passzív félév
költs. vendégh.

Évhal.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Molnár Róbert
Ördög Zoltán
Plajos József Ákos
Pozbai Dávid
Stefanik Adrienn
Szabó Péter
Szepesi László
Tóth Tibor Benjámin

Évhal.
tan.titk.h.

MA 103 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Babus Lilla
Berényi József
Blaskó Ferenc
Bratu Zoltán Ferenc
Csörghe Krisztián
Egri Dávid
Fróna László
Govorkovics Vivien
Ipacs Károly
Juhász Ágnes
Kelemen Márk Koppány
Kiss Erika
Köteles János
Lövei Márk
Martin Márk Tamás
Molnár Dávid
Morvai Ádám
Pásztor Lilla
Piskóti András
Rauch Gábor
Szabó Imre
Szalontai Norbert
Tamás Ádám
Turi Krisztián
Valaska László

Évhal.

tan.titkár

T-13153/FI87515/MA.

Passzív félév

T-13171/FI87515/MA.

tan.titk.h.
Passzív félév

T-13196/FI87515/MA
T-13200/FI87515/MA.

Passzív félév
Passzív félév

MA 104 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barna Dénes
Biró Nóra
Budinszki Bertalan Bence
Éliás Szabolcs
Gazsi Nóra
Harsányi Gábor
Hojnyák Ádám
Iván Kornél
Kállai Kinga Judit
Kis Andrea

tan.titkár
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kormos Dániel
Kovács Zsolt
Krajnyák Áron Márk
László Georgina
Márton Attila
Matesz Attila
Molnár István
Nádasdi Krisztián
Orovecz Gábor
Rőczei István
Sikur Gabriella
Szamák Tünde
Szerencsés Nikoletta
Szilágyi Szabolcs
Tóth Balázs Bertalan
Varga Zsolt László

Évhal.

T-13188/FI87515/MA.

tan.titk.h.
Passzív félév
Évhal.

MA 105 Tanulókör - Energetikai Mérnökasszisztens FSz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Antalóczy Zoltán
Balpataki László
Eperjesi István
Fadel Majid
Fodor Szabina
Gacsó László
Gecs Dóra
Gór Máté
Gyenis Alán
Horváth Zsolt
Kovács Ádám
Kovács Botond
Lévai Csaba
Molnár Tamás
Nagy Dávid
Ramács Attila
Sipos Patrik

tan.titkár
tan.titk.h.

MA 106 Tanulókör - Kohómérnök MSc szak (keresztféléves képzés)

1
2
3
4
5
6

Öntészeti szakirány
Barta Péter
Budavári Imre
Dobos Gábor
Kardinál Krisztián
Kósa Anett
Tóth Márta

Képlékenyalakító szakirány
1 Garay Henrietta
2 Majoros István
3 Redele Tamás

T-15807/FI87515/MA.
T-15808/FI87515/MA.
T-15809/FI87515/MA.
T-15811/FI87515/MA.
T-15813/FI87515/MA.
T-15817/FI87515/MA.

(Minős.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)tan.titkár
(Anyagv.kieg.sz.)

T-15810/FI87515/MA.
T-15814/FI87515/MA.
T-15815/FI87515/MA.

(Anyagv.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)tan.titk.h.
(Minős.kieg.sz.)
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4 Sólyom Dávid Botond

T-15816/FI87515/MA.

(Minős.kieg.sz.)

Hőenergia-gazdálkodási szakirány
1 Koós Tamás

T-15812/FI87515/MA.

(Minős.kieg.sz.)

MA 107 Tanulókör - Anyagmérnök MSc szak (keresztféléves képzés)
1 Bánhegyi András József
2 Matusz Péter

tan.titk.h.
tan.titkár

MA 108 Tanulókör - Kohómérnök MSc szak
1 Kelemen Gábor
2 Radányi László Ádám
3 Tóth Róbert

tan.titk.h.
tan.titkár

MA 201 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Almási Péter
Bartek Melinda
Bekus Bettina
Béres Imre
Dargai Viktória
Drotár Dénes
Hrenyo Ádám
Joó Csaba
Kiss Gergely
Kónya Ádám
Maszler József Dávid
Molnár Anikó
Németh Dániel
Pintér Máté
Szabó Péter
Szegedi András
Szunyog Dávid
Urbán Ágnes
Varga Tünde
Vécsei Sándor
Zajácz Lóránt Ferenc

T-13102/FI87515/MA.
T-13105/FI87515/MA.
T-13106/FI87515/MA.
T-13107/FI87515/MA.
T-13112/FI87515/MA.
T-13117/FI87515/MA.
T-7421/FI87515/MA.
T-13132/FI87515/MA.
T-13141/FI87515/MA.
T-10943/FI87515/MA.
T-7451/FI87515/MA.
T-13162/FI87515/MA.
T-13166/FI87515/MA.
T-10953/FI87515/MA.
T-13180/FI87515/MA.
T-13185/FI87515/MA.
T-13194/FI87515/MA.
T-13201/FI87515/MA.
T-13205/FI87515/MA.
T-13206/FI87515/MA.
T-13211/FI87515/MA.

tan.titkár

költs.
költs. Passzív félév

költs. Passzív félév
tan.titk.h.

költs.

MA 202 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1
2
3
4
5
6

Csalló Márk
Déri Gergő
Gazdik Veronika
Holló Tamás
Horváth Roland
Józsi-Tóth Dániel

T-13110/FI87515/MA.
T-13114/FI87515/MA.
T-13123/FI87515/MA.
T-13128/FI87515/MA.
T-13131/FI87515/MA.
T-13133/FI87515/MA.
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költs.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalic Péter
Kopasz Ádám Gergely
Krivián Attila
Mátyus Péter
Mezei Ádám
Molnár Zsolt
Nyéki Csaba Sándor
Sélei Anett
Szabó Máté
Székely Hajnalka
Szimándli Eszter
Szőcs-Józsa Ádám
Szurdán Szabolcs
Tóth Ádám
Varga Béla Tamás
Végh Ádám

T-13137/FI87515/MA.
T-13146/FI87515/MA.
T-13150/FI87515/MA.
T-13154/FI87515/MA.
T-13157/FI87515/MA.
T-13163/FI87515/MA.
T-13167/FI87515/MA.
T-13176/FI87515/MA.
T-13179/FI87515/MA.
T-13186/FI87515/MA.
T-13190/FI87515/MA.
T-13193/FI87515/MA.
T-13195/FI87515/MA.
T-13198/FI87515/MA.
T-13202/FI87515/MA.
T-13207/FI87515/MA.

költs.

tan.titk.h.
költs.

MA 203 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bökfi Péter
Cseh Roland
Gondos István
Hornyik Máté
Juhász Gábor
Kapitány Bence
Kiss Richárd
László Noémi
Mihalik Gábor
Nagy Árpád
Páhy Eszter
Pásztor János
Révész Márk
Simkó Péter
Szajkó Szabina
Székely Péter
Szitás Attila
Varga Csaba
Veréb Viktória

T-10921/FI87515/MA.
T-13111/FI87515/MA.
T-13124/FI87515/MA.
T-13129/FI87515/MA.
T-13134/FI87515/MA.
T-13139/FI87515/MA.
T-13143/FI87515/MA.
T-13151/FI87515/MA.
T-13159/FI87515/MA.
T-13165/FI87515/MA.
T-13169/FI87515/MA.
T-13170/FI87515/MA.
T-13174/FI87515/MA.
T-13177/FI87515/MA.
T-13182/FI87515/MA.
T-13187/FI87515/MA.
T-13191/FI87515/MA.
T-13203/FI87515/MA.
T-13208/FI87515/MA.

költs.

(SNWQH6)

tan.titkár

költs.
költs.
tan.titk.h.
költs.

MA 204 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
1
2
3
5
6
7
8
9

Barnóczki Gábor
Czibik Ádám Csaba
Domonkos Balázs
Gönczi Arnold
Horváth Dávid
Juhász Gábor
Kaló Mónika
Kiss Dávid

T-13104/FI87515/MA.
T-13108/FI87515/MA.
T-13115/FI87515/MA.
T-13125/FI87515/MA.
T-13130/FI87515/MA.
T-13135/FI87515/MA.
T-13138/FI87515/MA.
T-13140/FI87515/MA.
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(N67E3P)
költs.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kohuth Dániel Márk
Lipusz Dóra
Menyhért Gábor
Módis Gábor
Pazicsák Rita
Rácz Márk
Spitzmüller Ibolya Krisztina
Szarka László
Tornai Sándor
Török Gábor
Varga Erika

T-13144/FI87515/MA.
T-13152/FI87515/MA.
T-13156/FI87515/MA.
T-13161/FI87515/MA.
T-13168/FI87515/MA.
T-13173/FI87515/MA.
T-13178/FI87515/MA.
T-13183/FI87515/MA.
T-13197/FI87515/MA.
T-13199/FI87515/MA.
T-13204/FI87515/MA.

tan.titkár

tan.titk.h.

MA 205 Tanulókör - Kohómérnök MSc
Hőenergia-gazdálkodási szakirány
1 Czilik Mercédesz
2 Csordás Rita
3 Dóduj Krisztina

T-13212/FI87515/MA.
T-13213/FI87515/MA.
T-13214/FI87515/MA.

(Minőségir.kieg.szakir.)
(Minőségir.kieg.szakir.)
(Minőségir.kieg.szakir.)

tan.titk.
tan.titk.h.

MA 206 Tanulókör - Anyagmérnök MSc (keresztféléves képzés)
Kerámia- és szilikátmérnöki szakirány
Barzó Gergely Lóránt
Egész Ádám
Magyar Ádám
Márkusné Szedlák Krisztina

T-11398/FI87515/MA.
T-11400/FI87515/MA.
T-11401/FI87515/MA.
T-11402/FI87515/MA.

(Körny.v.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)
(Minős.kieg.sz.)
(Anyagv.kieg.sz.) tan.tik.h.

Fémek- hő és felületkezelése szakirány
1 Mikó Tamás
2 Papp Judit
3 Várfalvi János

T-11403/FI87515/MA.
T-13215/FI87515/MA.
T-11404/FI87515/MA.

(Minős.kieg.sz.)
(Anyagv.kieg.sz.)
tan.titkár

Polimermérnöki szakirány
1 Algács Károly

T-7498/FI87515/MA.

1
2
3
4

MA 207 Tanulókör - Kohómérnök MSc (keresztféléves képzés)

1
2
3
4
5
6
7
8

Öntészeti szakirány
Kalyinka Roland
Lassú Gábor
Petus Róbert
Rieger Gábor
Szomju Annamária
Tokár Monika
Tóth Judit
Varga Gábor

T-11407/FI87515/MA.
T-11409/FI87515/MA.
T-11412/FI87515/MA.
T-11413/FI87515/MA.
T-11414/FI87515/MA.
T-11415/FI87515/MA.
T-11416/FI87515/MA.
T-11418/FI87515/MA.

Hőenergia-gazdálkodás szakirány
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(Anyagv.kieg.szakir.)
(Minős.kieg. szakir.)
(Anyagv.kieg.szakir.)
(Minős.kieg. szakir.)
(Anyagv.kieg.szakir.)
(Anyagv.kieg.szakir.)
(Körny.v.kieg.szakir.)
(Anyagv.kieg.szakir.)

tan.titk.
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1
2
3
4
5

Boros Éva
Dobó Zsolt
Kósi Dávid
Nagy Gábor
Nemes Alex

T-11399/FI87515/MA.
T-11406/FI87515/MA.
T-11408/FI87515/MA.
T-11410/FI87515/MA.
T-11411/FI87515/MA.

(Minős.kieg. szakir.)
(Körny.v.kieg.szakir.)
(Körny.v.kieg.szakir.)
(Körny.v.kieg.szakir.)
(Körny.v.kieg.szakir.)

tan.titk.h.

MA 208 Tanulókör - Energetikai Mérnökasszisztens FSz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Balázs Ádám
Balogh Zsuzsanna
Bendász Péter
Bernáth Dávid
Gazdik Ádám
Hornyák Pál
Hudák Henrietta
Kiskartali Fruzsina Réka
Kovács Anett
Milibák Gábor
Miskolczi Szilvia
Molnár Katalin
Mudri Norbert
Nagy Zoltán
Nyizsnyoszki Ádám
Olajos István
Pásztor Kristóf
Szögedi Gergő
Szűcs Gergely
Vécsei Veronika

T-10979/FI87515/MA.
T-10980/FI87515/MA.
T-10981/FI87515/MA.
T-13217/FI87515/MA.
T-10983/FI87515/MA.
T-13218/FI87515/MA.
T-13219/FI87515/MA.
T-13220/FI87515/MA.
T-10988/FI87515/MA.
T-13221/FI87515/MA.
T-13222/FI87515/MA.
T-10992/FI87515/MA.
T-13223/FI87515/MA.
T-13224/FI87515/MA.
T-13225/FI87515/MA.
T-13226/FI87515/MA.
T-13227/FI87515/MA.
T-13229/FI87515/MA.
T-10998/FI87515/MA.
T-13231/FI87515/MA.

Passzív félév
költs.

tan.titk.h.
költs.

költs.

tan.titkár

MA 301 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak
Polimer-technológiai szakirány-Fémelőállítási szakirány
1 Tihanyi Tamás
T-10966/FI87515/MA.
Vegyipari technológiai szakirány-Hőenergia-gazdálkodási szakirány
1 Ötvös Dániel
T-7467/FI87515/MA.
2 Tóth Anikó
T-10969/FI87515/MA.

1
2
3
4
5
6

Vegyipari-technológiai szakirány-Nanotechnológiai szakirány
Bálint Péter
T-7395/FI87515/MA.
Birkás Nándor
T-10920/FI87515/MA.
Juhász Nóra
T-7425/FI87515/MA.
Lipcsey Tibor
T-10946/FI87516/MA.
Matejka István Gábor
T-10948/FI87515/MA.
Sántha Edit
T-10960/FI87515/MA.

Nanotechnológiai szakirány-Fémelőállítási szakirány
1 Juhász Koppány Levente
T-10940/FI87515/MA.
2 Kovács Zoltán
T-7441/FI87515/MA.
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tan.titkár

költs.

költs.

Tanulmányi tájékoztató
3 Stomp Dávid

T-10962/FI87515/MA.

Nanotechnológiai szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
1 Pálkovács József
T-10952/FI87515/MA.

MA 302 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak

1
2
3
4
5

Hőkezelési szakirány-Öntészeti szakirány
Egeresi Krisztina
T-10925/FI87515/MA.
Godzsák Melinda
T-7416/FI87515/MA.
Hegedüs István
T-7419/FI87515/MA.
Polyák Attila
T-10954/FI87515/MA.
Révész Gábor
T-10957/FI87515/MA.

1
2
3
4

Hőkezelési szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
Baleda Tamás
T-10912/FI87515/MA.
Bernáth Barbara
T-10915/FI87515/MA.
Filep Ádám
T-10930/FI87515/MA.
Ivanics Emese Gyöngyi
T-10938/FI87515/MA.

tan.titk.

1
2
3
4

Hőkezelési szakirány-Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Demkó Gábor
T-10925/FI87515/MA.
Hlavács Adrienn
T-10937/FI87515/MA.
Nagy Tamás
T-10951/FI87515/MA.
Sándor Zsuzsanna
T-10959/FI87515/MA.

tan.titk.h.

1 Fülöp Tamás
2 Kovács Tamás Dávid

T-7414/FI87515/MA.
T-7440/FI87515/MA.

költs.
költs.

költs.
költs.

MA 303 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak

1
2
3
4
5
6

Öntészeti szakirány-Fémelőállítási szakirány
Éliás Attila
T-10927/FI87515/MA.
Götli Zsolt
T-10931/FI87515/MA.
Majercsák László
T-10947/FI87515/MA.
Pálvölgyi Dalma
T-15818/FI87515/MA.
Schön Márk
T-10961/FI87515/MA.
Szabó Zoltán
T-10963/FI87515/MA

1
2
3
4

Öntészeti szakirányi-Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Bana Barnabás
T-10914/FI87515/MA.
Nagy Csaba
T-10950/FI87515/MA.
Szőke Dóra
T-10964/FI87515/MA.
Tengely István
T-10965/FI87515/MA.

Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Fémelőállítási szakirány
1 Cseh Gábor
2006071-12.
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tan.titk.h.
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1
2
3
4

Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
Báthory Csongor
T-7397/FI87515/MA.
Hargitai Csaba
T-10935/FI87515/MA.
Kátai Dániel Imre
T-10941/FI87515/MA.
Kovács Kinga
T-7437/FI87515/MA.

1
2
3
4
5
6
7
8

Balogh Roland
Birk Balázs
Biró Zsolt
Bodnár Dávid
Giflo Dávid Péter
Győrffi László Árpád
Hegedűs István
Medve Beatrix

T-10913/FI87515/MA.
T-10919/FI87515/MA.
T-7402/FI87515/MA.
2006071-8.
2006071-25.
T-10933/FI87515/MA.
T-10936/FI87515/MA.
T-10949/FI87515/MA.

tan.titkár
költs.
költs.
költs.

költs.
költs.

MA 401 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Polimer-technológiai szakirány-Vegyipari technológiai szakirány
Badak István
T-7391/FI87515/MA.
Bella Lajos Gábor
T-7507/FI87515/MA.
Görzsöny Alíz
T-7417/FI87515/MA.
Kalász Attila
2006071-43.
Kalász László
2006071-44.
Kosztelnik Tekla
MA-I-32/2004.
Kovács Krisztina
T-7438/FI87515/MA.
Lencsés Judit
T-7447/FI87515/MA.
Miklós Enikő
2006071-65.
Oláh Judit
T-7464/FI87515/MA.
Orosz Boglárka
T-7466/FI87515/MA.
Petró Imre
T-7468/FI87515/MA.
Rácz Gergely
T-7473/FI87515/MA.
Saláta Mária
T-7476/FI87515/MA.
Stefán Dénes
MA-II-60/2005.
Szabó Noémi
T-7479/FI87515/MA.
Szilvási Péter
2006071-86.
Tamási Kinga
T-7487/FI87515/MA.
Tóth Szabolcs
T-7492/FI87515/MA.
Virág Gábor
T-7495/FI87515/MA.

232

költs.
tan.titk.h.
költs.
költs.
költs.

költs.

tan.titkár
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MA 402 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hőkezelési szakirány-Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Bene Veronika
T-7398/FI87515/MA.
Bogyó Attila
T-7405/FI87515/MA.
Dezső András
T-7412/FI87515/MA.
Landgráf Norbert
T-7445/FI87515/MA.
Márton Gábor
T-7454/FI87515/MA.
Szatmáry László
T-7480/FI87515/MA.
Takács Csaba
T-7484/FI87515/MA.
Takács Tamás
T-7486/FI87515/MA.
Tóth Anita
T-7490/FI87515/MA.
Hőkezelési szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
Borotvai Zoltán
MA-I-8/2005.
Cseh Dávid
T-7408/FI87515/MA.
Dienes Tibor
T-7413/FI87515/MA.
Fischer Attila
2006071-17.
Hegyes Tibor
T-7420/FI87515/MA.
Hunyor László
2006071-38.
Kokovai Roland
2006071-50.
Kovács Erika
T-7436/FI87515/MA.
Nagy Csaba
T-7458/FI87515/MA.
Nagy Róbert
MA-I-40/2004.
Oprável Ákos
T-7465/FI87515/MA.
Szabó Viktor
2006071-84.
Szombati Tamás
MA-II-64/2005.

tan.titk.h.

tant.titkár
költs.

költs.

Hőkezelési szakirány-Nanotechnológiai szakirány
1 Bejczi Balázs
2006071-4.

MA 403 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Öntészeti szakirány-Fémelőállítási szakirány
Bihari István
T-7401/FI87515/MA.
Czakó Károly
MA-I-11/2004.
Czapáry Ádám
2006071-10.
Dobos Ádám
2006071-17.
Dobszai István
2006071-18.
Gyulaházi Tamás
T-7418/FI87515/MA.
Horváth Tibor
MA-I-25/2004.
Juhász Krisztina
2006071-40.
Kéri Zoltán
T-7430/FI87515/MA.
Kiss Dávid Áron
T-7431/FI87515/MA.
Kökörcsény Tímea
2006071-54.
Kulcsár Tibor
T-7443/FI87515/MA.
Magyari Zoltán
T-7449/FI87515/MA.
Majtényi Gergő
2006071-60.
Németh Attila
T-7462/FI87515/MA.
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költs.

költs.

tan.titkár
tan.titkár.h.
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16 Orosz Ádám
17 Varga István

költs.
költs.

MA-I-49/2005.
T-7493/FI87515/MA.

Öntészeti szakirány-Hőkezelési szakirány
1 Restyánszki Mária
2006071-79.
2 Sáfrány Marianna
2006071-81.
3 Varga Gergő
2006071-91.

MA 404 Tanulókör - Anyagmérnök BSc szak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Szilikát-technológiai szakirány-Hőenergia-gazdálkodási szakirány
Bányász Boglárka
T-7396/FI87515/MA.
Bialkó Nikolett
T-7400/FI87515/MA.
Boros Bernadett
MA-II-84/2006.
Broda Anita
T-7406/FI87515/MA.
Galambossy Andrea
2006071-24.
Horváth László
2006071-37.
Jáborcsik Levente
T-7424/FI87515/MA.
Kis Laura
MA-I-30/2005.
Kiss Gabriella
2006071-48.
Kőhalmi Nikolett
MA-I-35/2005.
Krajnyák Attila
T-7442/FI87515/MA.
Mata Maximilla
T-7452/FI87515/MA.
Márkuly Adrienn
T-7453/FI87515/MA.
Molnár Péter
2006071-67.
Nácsa Gábor
T-7461/FI87515/MA.
Ráky István
T-7474/FI87515/MA.
Ser András
T-7477/FI87515/MA.
Szemán Ágnes
T-7481/FI87515/MA.
Székely Szilvia
T-7482/FI87515/MA.
Tóth Gábor
MA-II-72/2005.
Zsigrai Balázs
T-7497/FI87515/MA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Szilikát-technológiai szakirány-Polimer-technológiai szakirány
Bognár Csaba
T-7404/FI87515/MA.
Farkas László
2006071-21.
Fuchs Krisztián
MA-I-20/2005.
Gáspár Zoltán
MA-I-22/2005.
László Péter
T-7446/FI87515/MA.
Mokri-Kovács Máté
T-7457/FI87515/MA.
Nagy Marianna
MA-I-39/2004.
Németh Viktor
2006071-70.
Pallai Tamás
2006071-74.
Pásztor Csaba
MA-I-49/2004.
Szuetta István Gergő
MA-II-67/2005.
Tinics Zsolt
2006071-87.
Wágner Zsuzsanna
T-7496/FI87515/MA.

234

költs.

költs.
költs.

tan.titk.h.

költs.

költs.

költs.

költs.
tan.titkár
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MA 501 Tanulókör
a, Minőségirányítás ágazat
Anyagmérnöki szak
Kerámia- és Szilikáttechnológiai szakirány
1. Gergely Máté
MA-I-22/2004.
b, Anyagvizsgálat ágazat
Anyagmérnöki szak
Polimertechnológiai szakirány
1. Hermann Zsolt
AK-I-15/2003.
Kerámia- és Szilikáttechnológiai szakirány
1. Mucsi Gábor
MA-I-38/2004.
Anyagdiagnosztikai szakirány
1. Sallai László
MA-II-55/2004.

költs.

költs. Passzív félév
költs.
költs.

Kohómérnöki szak
Metallurgiai és Öntészeti szakirány
1. Fiala Csaba
2. Kulcsár Viktor

MA-I-19/2004.
MA-I-34/2004.

költs. tan.titk.h.
költs.

c, Anyaginformatika ágazat
Anyagmérnöki szak
Polimertechnológiai szakirány
1. Varannai Péter

MA-II-69/2004.

költs.

Kohómérnöki szak
Metallurgiai és Öntészeti szakirány
1. Cseh Tamás

MA-I-13/2004.

költs.

d, Energiagazdálkodás ágazat
Anyagmérnöki szak
Kerámia- és Szilikáttechnológiai szakirány
1. Csáki Zoltán
MA-I-12/2004.
Hőkezelő- és képlékenyalakító szakirány
1. Balázs Anita
MA-I-2/2004.
Kohómérnöki szak
Metallurgiai és Öntészeti szakirány
1. Kiskartali Roland

K-I-21/1998.
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költs.
költs. tan.titkár
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Levelező anyagmérnök BSc alapképzés I. évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Biró Csaba
Bratu Zsolt
Farkasovszki Vikgor
Fejér Gyula Ádám
Hegyi Georgina Edina
Kollár Tamás
Kovács Lajos
Lukács Zoltán
Majer Judit Éva
Mihályi Ferenc
Palotai Zsolt
Papné Antal Sandra
Révész Péter
Spitzmüller Judit
Strázsa Tiborné
Szabados Krisztián
Szabó Gergely
Tóth Etelka

ÁF
ÁF
ÁF

ÁF
ÁF
ÁF

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
Évhal.

Levelező anyagmérnök BSc alapképzés II. évfolyam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Babinszki Mihály
Balogh Tibor Dénes
Campean Krisztina
Fügedi Zoltán
Gere Attila
Gere Péter
Görömbei Ákos
Jánosik Nóra
Kiss László
Koós Dániel
Magyar János
Molnár Dávid Gergely
Molnár Norbert
Nagy János
Pap Éva
Pályi Csaba
Pém Bálint
Pribék Beáta
Szűcs Zoltán
Takács Katalin Tünde

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF

Passzív félév
Passzív félév

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
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Passzív félév

Tanulmányi tájékoztató

Levelező anyagmérnök BSc alapképzés III. évfolyam
Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
1 Tálas Noémi
ÁF
Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Öntészeti szakirány
1 Csikász Árpád
ÁF
2 Fényiné Ráky Tímea
Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Hőkezelési szakirány
1 Sereg Tamás
ÁF
Öntészeti szakirány-Hőkezelési szakirány
1 Kiss Zoltán
2 Kovács Gergely
3 Varga Bálint

ÁF
ÁF
ÁF

Öntészeti szakirány-Polimer-technológiai szakirány
1 Kopcsó Gergely
ÁF
2 Lebóné Szilágyi Edit
ÁF

átír.nappaliról

Hőkezelési szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
1 Migyu Gergő Sándor
ÁF
Hőkezelési szakirány-Polimer-technológiai szakirány
1 Orosz Zoltán
ÁF
Polimer-technológiai szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
1 Bodnár Attila
2 Pető Erika
3 Szeredi Zoltán
ÁF
1 Horváth Balázs
2 Nagy László
1 Biró Gergely Attila

T-10918/FI87515/MA.

költs.

Levelező anyagmérnök BSc alapképzés IV. évfolyam
Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Képlékenyalakítási szakirány
1 Barna Beáta

ÁF

Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Polimertechnológiai szakirány
1 Bodnár Attila
2 Marton Ferenc
3 Rapi Richárd

ÁF
ÁF
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Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Szilikát-technológiai szakirány
1 Herédi János
Hőenergia-gazdálkodási szakirány-Nanotechnológiai szakirány
1 Bán László

ÁF

Vegyipari technológiai szakirány-Polimertechnológiai szakirány
1 Javora János
2 Punk Zsolt
3 Soós Róbert

ÁF
ÁF
ÁF

1
2
3
4

Képlékenyalakítási szakirány-Hőkezelési szakirány
Erdélyi János
Hrabóczki Edina
Sass István
Zala Ádám

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF

Nanotechnológiai szakirány-Hőkezelési szakirány
1 Döme Tibor
2 Oláh László

ÁF
ÁF

Levelező anyagmérnök BSc alapképzés IV. évfolyam (8 féléves képzés)

1
2
3
4

Vegyipari-technológiai szakirány
Bencsik Károly
Hebők Zoltán
Kőrösi Krisztián
Szakos Gábor

Passzív félév

Hőkezelési és képlékenyalakítási szakirány
1 Orbán Viktor

Passzív félév

Kerámia- és szilikáttechnológiai szakirány
1 Pásztor László
2 Szebényi Erzsébet
3 Szebényi Melinda

Levelező Anyagmérnök MSc mesterképzés I. évfolyam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Almási Balázs
Andi Károly
Benics Sándor
Farkas Lajos Zoltánné
Fonó Péter
Gábor Péter
Hajdú Zoltán
Hansághy Pál
Jehoda Petra
Juhász József Rezső

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
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Évhal.

Tanulmányi tájékoztató
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kiss Balázs
Kiss Tamás
Kiss Zoltán
Koczka Zsófia
Lóczi Gábor
Magyar Bernadett
Molnár Alíz
Mondreán Miklós
Monostoriné Hörcsik Renáta
Parti József
Pásztor Dániel
Ujj Péter

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF

Évhal.

Levelező Anyagmérnök MSc mesterképzés II. évfolyam

1
2
3
4
5
6
7

Fémek hőkezelése szakirány
Gallai Imre
Gyetvai Nándor
Koleszár Péter
Kovács Tamás Tibor
Németh Zsolt
Tóth Csaba
Zirigh Norbert

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF

(Anyagvizsg.kieg.szakir.)
(Anyagvizsg.kieg.szakir.)
(Anyagvizsg.kieg.szakir.)
(Anyagvizsg.kieg.szakir.)
(Minőségir.kieg.szakir.)
(Anyagvizsg.kieg.szakir.)
(Minőségir.kieg.szakir.)

Polimermérnöki szakirány
1 Horváth Tibor
2 Matolcsi Mónika
3 Szegediné Darabos Enikő

ÁF
ÁF
ÁF

(Minőségir.kieg.szakir.)
(Minőségir.kieg.szakir.)
(Minőségir.kieg.szakir.)

Vegyipari technológiai szakirány
1 Pál Kornél
2 Urbán Miklós

ÁF
ÁF

vendégh.

1 Töreczkiné Zsadányi Nóra

(Minőségir.kieg.szakir.)

Levelező Anyagmérnök MSc mesterképzés I. évfolyam (keresztféléves képzés)
Polimermérnöki szakirány
1 Nagy Orsolya
2 Szabó Norbert
3 Tóth László

ÁF
ÁF
ÁF

(Nanotech.kieg.szakir.)
(Nanotech.kieg.szakir.)
(Nanotech.kieg.szakir.)

Levelező Anyagmérnök MSc mesterképzés II. évfolyam (keresztféléves képzés)
1
2
3
4

Vegyipari technológiai szakirány
Budai Róbert
Bukszár Zsolt
Márkus Zsolt
Müller Zsolt

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
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Levelező Kohómérnök MSc mesterképzés II. évfolyam
Öntészeti szakirány
1 Nagy Péter
2 Ságodi Nándor
1
2
3
4
5

Balog Márton
Czeglédi Miklós
Nagy Tamás
Paulusz Ferenc
Selmeczi-Kovács Gábor

Képlékenyalakító szakirány
1 Somogyi Ilona

ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF
ÁF

ÁF

240

(Környezetvéd.kieg.szakir.)

Tanulmányi tájékoztató

DOKTORANDUSZ HALLGATÓK

Nappali tagozat

1. szemeszter
S.sz.

Név

Tanszék

1.

Tóth Pál

Energia- és
Minőségügyi Intézet

2.

Nyekse László

3.

Szűcs Máté

4.

Madarász Dániel

5.

Szabó Gábor

3. szemeszter
S.sz.
1.

Név

Gyöngyösi Szilvia

2.

Juhász Borbála

3.

Kállai Imre

4.

Kun Éva

5.

Máté Csilla

6.

Pálinkás Sándor

7.

Rimaszéki Gergő

Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
Anyagtudományi
Intézet
Nanotechnológiai
Intézeti Kihelyezett
Tanszék
Anyagtudományi
Intézet

Tanszék
Anyagtudományi
Intézet
Energia- és
Minőségügyi Intézet
Polimermérnöki
Tanszék
Polimermérnöki
Tanszék
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
Anyagtudományi
Intézet
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
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Tudományos vezető
Dr. Palotás
Árpád Bence
Prof. Eric C. Eddings
Dr. Szemmelveisz
Tamásné

Keret

Dr. Dúl Jenő

OM

Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Krállics György

OM

Dr. Kaptay György

OM

Dr. Mertinger Valéria

OM

Tudományos vezető

Keret

Dr. Barkóczy Péter

OM

Dr. Palotás Árpád
Bence
Dr. Szemmelveisz
Tamásné

OM

Dr. Czél György

OM

Dr. Marossy Kálmán

OM

Dr. Kékesi Tamás

OM

Dr. Roósz András

OM

Dr. Kékesi Tamás

OM

OM

Tanulmányi tájékoztató

5. szemeszter
S.sz.

Név

1.

Harcsik Béla

2.

Kovács Sándor

3.

Lévai Gábor

4.

Orosz Viktor

5.

Svidró József Tamás

Tanszék
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
Anyagtudományi
Intézet
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
Kerámia- és
Szilikátmérnöki
Tanszék
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék

Tudományos vezető

Keret

Dr. Károly Gyula

OM

Dr. Mertinger Valéria

OM

Dr. Török Tamás

OM

Dr. Gömze A. László

OM

Dr. Diószegi Attila
Dr. Tóth Levente

OM

Levelező tagozat
S.sz.

Név

1.

Zoltai László Krisztián

2.

Plangár Márta

3.

Csukás Zoltán

4.

Kerezsi János

5.

Móger Róbert

6.

Zsömbör István

7.

Szalai Attila

Tanszék
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
Anyagtudományi
Intézet
Polimermérnöki
Tanszék
Kémiai Intézet
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
Energia- és
Minőségügyi Intézet
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék

Tudományos vezető

Felvéve

Dr. Dúl Jenő

2007.

Dr. Roósz András

2006.

Dr. Belina Károly

2010.

Dr. Gál Tivadar
Némethné Dr. Sóvágó
Judit

2010.

Dr. Farkas Ottó

2010.

Dr. Szűcs István
Dr. Wopera Lászlóné

2010.

Dr. Dúl Jenő

2010.

Szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülő
S.sz.

Név

1.

Mezzölné Sinka Tünde

Tanszék
Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
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Tudományos vezető

Felvéve

Dr. Dúl Jenő

2009.

A kiadvány adatai
A kiadvány címe:

Tanulmányi tájékoztató

A kiadó neve:
Címe:
Telefon:

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros
(46) 565-090

Fax:
E-mail:
Honlap:

(46) 565-408
makdekani@uni-miskolc.hu
http://www.mak.uni-miskolc.hu/

Szerkesztette:

Roneczné Ambrus-Tóth Judit igazgatási ügyintéző

A tanulmányi fejezetet
összeállította:

Dr. Szabó Tamás tanulmányi referens

Kiadás éve:

2010.

