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I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. § 

 
(1) A gazdálkodási egység neve: Idegennyelvi Oktatási Központ 

(2) Működési helye: 3515 Miskolc-Egyetemváros 

(3)1 Jogállása, helye: Az Idegennyelvi Oktatási Központ (továbbiakban IOK) a Miskolci Egyetem 
önálló gazdálkodási egysége, mely kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási egység.  

 
Az Idegennyelvi Oktatási Központ feladatai 

2. § 

(1)2 Általános és szaknyelvi ismereteket oktat az egyetem hallgatói számára idegen nyelvi képzés 
keretében. Felkészíti a hallgatókat a nyelvi kimeneti követelmények teljesítésére. 

(2)3 Szakfordítói specializációs modul keretében szakfordítókat képez angol, német és orosz 
nyelven.  

(3)4 Lehetőség szerint az Egyetem hallgatóinak minél szélesebb körben kidolgozott szaknyelvi 
oktatást biztosít, a képzések színvonalának emelése érdekében tananyag-fejlesztési 
tevékenységet folytat. 

(4)5 Idegen nyelvi oktatást biztosít a PhD képzésben résztvevő hallgatóknak. 

(5)6 Magyar, angol és orosz nyelvi képzésben részesíti a külföldi – önköltséges, illetve bármely 
más program keretében nálunk tanuló – hallgatókat.  

(6)7 

(7)8 

(8)9 Államilag elismert nyelvvizsgáztatást végez a Cambridge, az ELTE-ITK ORIGÓ, az 
OECONOM és a SZIE Zöld Út akkreditált és bejelentett vizsgahelyként. 

(9)10 Segítséget nyújt – a fordítás ellenőrzésével – a hallgatóknak a külföldi ösztöndíj elnyeréséhez 
szükséges pályázatok elkészítésében. 

(10)11 Akkreditált nyelvtanfolyamain oktat. Igény szerint készíti fel a nyelvtanfolyami résztvevőket 
az általános-, vagy szaknyelvi nyelvvizsgára. 

                                                 
1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
3 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 
4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
7 A 448/2013. sz. szenátusi határozattal 2013. november 1. napján törölt szöveg. 
8 A 448/2013. sz. szenátusi határozattal 2013. november 1. napján törölt szöveg. 
9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
10 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 
11 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 



(11) Részt vesz olyan egyetemi projektekben, amelyekben a nyelvoktatás szerepet kap. 

(12)12Tanfolyami részvételi lehetőséget biztosít az intézményi nyelvi vizsgára jelentkezettek 
számára. Kidolgozza a tanfolyami anyagot, felkészíti a résztvevőket a vizsgára. 

(13)13 Saját hatáskörben megszervezi, lebonyolítja az intézményi nyelvi vizsgákat angol, illetve 
német nyelvből. 

(14)14 

(15)15 A Rektori Hivatal felkérésére egyetemi közérdekű céllal tolmácsolási, fordítási és lektorálási 
feladatokat lát el térítésmentesen.  

(16)16 Egyéb megrendelés esetén tolmácsolási, fordítási és lektorálási feladatokat lát el térítés 
ellenében. 

(17)17 

(18)18 

 
 
 

II. fejezet 
AZ IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE , VEZETÉSI 

SZERKEZETE  

3. § 

(1) A gazdálkodási egység élén az IOK közvetlen munkairányítója, az IOK tevékenységéért és a 
gazdálkodásáért felelős igazgató áll.  

(2) Az igazgató megbízására, a megbízás megismétlésére, illetve a felmentésére vonatkozóan az 
IOK összértekezlete – titkos szavazással – javaslatot tesz. 

(3) Az igazgatót pályázat útján, a Szenátus véleménye alapján a rektor bízza meg legfeljebb 5 évre 
és vonja vissza a megbízását. A kinevezés többször megismételhető. 

(4)19 Az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén helyettesítését az általa kijelölt oktató látja el. 

(5) Az oktatást a nyelvi szakcsoportokba beosztott oktatók végzik (ha két nyelven is tanítanak, a 
nagyobb óraszámban tanított nyelv szakcsoportjába tartoznak). 

(6) A szakcsoportok munkáját a szakcsoportok vezetői irányítják, akiket ezzel a tevékenységgel – 
a szakcsoport tagjainak véleményét figyelembe véve – az IOK igazgatója bíz meg határozatlan 
időre. 

(7) 20  Az adminisztrációs, gazdasági-, műszaki ügyintézési, nyelvvizsga-szervezési feladatokat, 
nem-oktató dolgozók látják el. 

                                                 
12 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 
13 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 
14 A 448/2013. sz. szenátusi határozattal 2013. november 1. napján törölt szöveg. 
15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
17 A 448/2013. sz. szenátusi határozattal 2013. november 1. napján törölt szöveg. 
18  A 492/2013. sz. szenátusi határozattal 2013. december 1. napján törölt szöveg. 
19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 492/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. december 1. napján. 



 
 
 

III. fejezet 
AZ IGAZGATÓ FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE 

4. § 

(1) Képviseli az IOK-ot az egyetemi, kari testületek és vezetők előtt, továbbá az intézményen 
kívüli szerveknél. 

(2) Véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az IOK-ot érintő, hatáskörét 
meghaladó kérdésekben. 

(3) Gondoskodik az IOK megfelelő személyi összetételéről. 

(4) Szervezi az IOK képzési, oktatási tevékenységét, támogatja az oktatók tudományos fejlődését, 
s gondoskodik az ehhez szükséges könyvtári - informatikai infrastruktúra kiépítéséről, 
működtetéséről. 

(5)21 Az igazgató az IOK tevékenységi körébe tartozó ügyekben önálló aláírási, kiadmányozási 
joggal rendelkezik. 

(6)22 A kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak szerint kötelezettségvállalási jogkört 
gyakorol. 

(7)23 Megszervezi, irányítja és ellenőrzi az IOK-ban dolgozó közalkalmazottak munkáját. A 
nyelvtanárok oktatási tevékenységét az egyes szakcsoportok vezetőinek bevonásával felügyeli.  

(8)24 Négyévente megvizsgálja, minősíti és értékeli az IOK dolgozóinak munkáját. 

(9) Az IOK költségvetése alapján – az IOK dolgozóinak véleményét figyelembe véve – 
rendelkezik a pénzügyi keretek felhasználásáról. 

(10) Gondoskodik az egyetem testületei – IOK-kal kapcsolatos – határozatainak végrehajtásáról. 

(11)25 

(12) Legalább havi rendszerességgel (szükség esetén ennél gyakrabban) IOK-összértekezletet hív 
össze az aktuális feladatok, a felmerülő problémák megtárgyalása, megoldása céljából. 

 Az összértekezlet – igazgatói mérlegelés után – adott esetben bármelyik IOK-ban dolgozó 
kolléga kérésére összehívható. 

 
 
 

IV. fejezet 
AZ IOK  OKTATÓ ÉS NEM -OKTATÓ DOLGOZÓI  

5. § 

(1) Az oktatási feladatokat ellátó dolgozók között egyetemi oktatók és nyelvtanárok vannak. 

                                                 
21 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 
22 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, 2013. november 1. napjától hatályos szöveg. 
23 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november 1. napján. 
25 A 448/2013. sz. szenátusi határozattal 2013. november 1. napján törölt szöveg. 



--

Megbízásuk, kinevezésük , felmentésük a mindenkor érvényben lévő egyetemi 
Szervezeti és Müködési Szabályzatban (Szervezeti és Müködésí Rend, valamint 
Foglalkoztatási Követelményrendszer) leírtaknak megfelelően történik. 

(2) 26 Az adminisztrációs, gazdasági-, műszaki ügyintézési, nyelvvizsga-szervezési 
feladatokat ellátó nem-oktató dolgozókra az egyetemen hasonló munkakört betöltő 

dolgozóira vonatkozó szabályzati paragrafusok érvényesek. 

V. fejezet 
MÜ KÖDÉSI REND 

6.§ 

(1)2'1	 A működ ési rendre vonatkozóan irányadóak az SZMSZ L kötet Szervezeti és Működési 
Rend 52. § és 53. §-okban foglaltak . 

VI. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7.§ 

(l)	 Ez a szabályzat 2007 . január l. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1.5.2. számú 
Egyetemi Szabályzat hatályát veszti . Ezen szabályzat a Miskolci Egyetem Szenátusa 
által 162/2006. sz. határozattal elfogadott, valamint 448/2013. sz. határozatával 2013. 
november l-jei hatállyal módosított egységes szerkezetű változat, valamint 492/2013. sz 
határozatával december l-jei hatállyal módosított. 

Miskolc, 2013. november 28. 

..."'" . 
O Cl 

).-

Lb Prof Dr. Tonna András 
~ rektor 

a Szenárus elnöke 

-?e '~ -a ;! 

26 M ódosírva a Miskolci Egyetem Szenatusának492/2013. S-Z. határozatával, hatályba lepett 2013. december 1.
 
napján.
 
17 Módosítvaa Miskolci Egyetem Szenatus ának 448/2013. sz. határozatával, hatályba lépett 2013. november l.
 
napján.
 


