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A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képzési rendjét az 
alábbiak szerint szabályozza a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: Nftv.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.), a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
87/2015. (IV. 9.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr87.), az Oktatási Hivatalról szóló 
121/2013. (IV. 26.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr121.), a felsőoktatásban szerezhető 
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) 
számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr139), a szakirányú továbbképzés szervezésének 
általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) számú rendelet (a továbbiakban: OKMr.), a 
felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, 
valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet módosító 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
alapján. 

Általános rendelkezések 

1. § 
 Az Egyetem az oktatás és a tudományos kutatás folytatására létesített szervezet. Az Egyetem, 

mint költségvetési szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölését az 
Alapító Okirat tartalmazza. 

 Az Egyetem oktatási alaptevékenysége magában foglalja a felsőoktatási szakképzést, 
alapképzést, mesterképzést, a doktori képzést és a szakirányú továbbképzést összhangban a 
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 90. §-ában 
foglaltakkal. Ezek közül az Egyetem egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító 
képzési ciklusai: az alapképzés, a mesterképzés, a doktori képzés; felsőfokú végzettségi szintet 
nem biztosító képzések a felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzés.  

 Az Egyetem az alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú 
megismertetésével és gazdasági hasznosításával hozzájárul a térség társadalmi és gazdasági 
fejlődéséhez az Egyetem Intézményfejlesztési Stratégiájában foglaltaknak megfelelően. 

 A Miskolci Egyetem képzést az Alapító Okiratban meghatározott székhelyén, telephelyein, 
megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központban, szakirányú továbbképzés 
esetén székhelyen kívül, fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás alapján az azonos 
fenntartó által fenntartott más felsőoktatási intézmény székhelyén, telephelyén is folytathat. 

 Az Egyetem az Alapító Okirat szerint – a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján – 
részt vesz a felnőttképzésben. Ennek keretében szolgáltatást nyújt olyan természetes személy 
részére, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a tankötelezettségét teljesítette. 

 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos 
kutatás minőségének külső értékelésére létrehozott, független országos szakértői testület, amely 
szakértőként közreműködik az Egyetem képzései értékelésével kapcsolatos eljárásokban. Így 
felügyeli a különböző képzési formák megfelelő működtetésének biztosítását, a képzési 
program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek meghatározását, a hallgatók előrehaladásának 
és teljesítményének figyelemmel kísérését, a képzési programok rendszeres időszakonkénti 
felülvizsgálatát, a rendszeres visszacsatolást a munkáltatóktól, a munkaerőpiac képviselőitől és 
más szervezetektől a képzésről és a végzett hallgatókról, a hallgatói felmérések eredményeinek 
hasznosítását a tantárgyfejlesztésben. 
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 A szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend részét 
képezi. .A Képzési Szabályzat rendelkezéseit a Miskolci Egyetem szabályzataival, különösen a 
Minőségbiztosítási Szabályzattal, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Kötet Szervezeti és 
Működési Rend, Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer, 
az Önköltséges Képzések Szabályzat rendelkezéseivel, továbbá az Intézményfejlesztési 
Stratégiával összhangban kell értelmezni.  
 

 A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem Alapító Okiratában rögzített oktatási 
alaptevékenységre. 

 

A képzési program  

2. § 
 Az Egyetemen a képzés képzési program alapján folyik.  
 A képzési program az Egyetem komplex képzési dokumentuma, amely tartalmazza az alap-, 
mester- és osztatlan szak, valamint felsőoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzési szak 
részletes képzési és tanulmányi követelményeit, doktori képzés tervét a képzés részletes 
szabályaival, különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, 
valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt. 

 A képzési program alapja – szakirányú továbbképzés kivételével – a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott képzési és kimeneti követelmények, amely azoknak az ismereteknek, 
jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, 
amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható.  

 A képzési program részeként az Egyetem a tantervet felsőoktatási szakképzésben, alap- és 
mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, míg a 
szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el. A tanterveket ötévente felül kell vizsgálni. Új 
vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére felmenő rendszerben 
kerülhet sor. 

 A felsőoktatási szakképzés a képzési és kimeneti követelmények alapján meghatározott - a 
felsőoktatási intézmény képzési programjának részét képező felsőoktatási szakképzési program 
alapján folyik. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet 
oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi 
szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell megszerezni. 
A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzés képzési területi 
besorolását. Az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakba beszámítható kreditek 
száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. A képzési idő legalább négy félév. 

 Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor of science, bachelor of profession, 
bachelor of arts) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a felsőoktatás egymásra épülő 
képzési ciklusainak az első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés 
megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen 
szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokon 
legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése 
feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet kell és 
legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc 
félév. 
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 A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master of science, master of profession, master of 
arts) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési 
ciklusainak a második felsőfokú végzettségi szintje. A mesterképzés képzési és kimeneti 
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A 
mesterképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. 
A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

 A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő 
képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább 
kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő nyolc félév. A doktori képzés a 
tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos 
felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és 
kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. 

  Az Egyetem olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú 
továbbképzés létesítésére és indítására jogosult, amely szakon képzést folytathat. Egy vagy több 
képzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó szakirányú továbbképzésben 
- amennyiben a képzési és kimeneti követelmények az alapképzésben vagy mesterképzésben 
megszerzett szakképzettség képzési területére vonatkozóan eltérő követelményt nem határoznak 
meg - alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni. A szakirányú 
továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. 
A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Az Egyetem képzési programjának részét 
képező képzési és kimeneti követelmények kötelező tartalmi elemei a szakirányú továbbképzés 
szervezésének általános feltételeiről szóló OKMr. 4. §-a tartalmazza. 
 A képzési program tartalmi elemeit felnőttképzés esetében az Fktv. 12. §- a, felsőoktatási 
szakképzés esetében a 230/2012. (VIII. 8.) Korm. rendelet 8. §-a tartalmazza. 

A képzési programmal szemben támasztott követelmények 
3. § 

 A Miskolci Egyetemen a képzési programok a képzési feladat középpontjában állnak. A képzési 
program a hallgatóknak akadémiai tudást és képességeket kínál, beleértve a más területekre 
átvihetőket is, amelyek befolyásolhatják személyes fejlődésüket, illetve amelyeket jövőbeni 
pályájuk során alkalmazni tudnak. 

 A képzési program összeállítása során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
a) az Egyetem stratégiájával összhangban álló, átfogó képzési célokkal alakítják ki, és 

egyértelműen rögzítik az elvárt tanulási eredményeket, 
b) a hallgatók és más érintettek bevonásával alakítják ki, 
c) tükrözik a felsőoktatás Európa Tanács által megfogalmazott négy célját, amelyek szerint a 

felsőoktatás 
o felkészíti a hallgatókat az aktív állampolgári részvételre, jövőbeli pályájukra;  
o támogatja egyéni fejlődésüket;  
o széles alapú és modern tudásbázissal vértezi fel őket;  
o ösztönözi a kutatást és az innovációt 

d) úgy alakítják ki, hogy a hallgató zökkenőmentes előre haladását biztosítsák, 
e) meghatározzák a várható hallgatói terhelést, annak értékelését,  
f) ahol ez releváns, tartalmaznak jól illeszkedő gyakorlati lehetőségeket, 
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g) külön figyelmet fordít a tanulási környezet és a támogató szolgáltatások kialakítására. 
 A képzési program megtervezése, kivitelezése és eredményei értékelése során kiemelten fontos 
a hallgatóközpontú tanulás és tanítás megvalósítása. 

 A képzési programokat rendszeresen figyelemmel kell kísérni, felülvizsgálni és módosítani, 
amely azt célozza, hogy a program megfelelő maradjon, s hogy a hallgatók számára támogató 
és hatásos tanulási környezetet teremtsen. 

 A képzési program akkor biztosít a hallgató számára támogató és hatásos tanulási környezetet, 
ha 
a)  figyelembe veszi a hallgatók és szükségleteik sokféleségét, rugalmas tanulási útvonalakat 

tesz lehetővé számukra, 
b) a különféle tanítási módokat vesz figyelembe és alkalmaz, ahol az helyénvaló, 
c) autonóm tanulói öntudatra bátorít, miközben gondoskodik a megfelelő oktatói irányításról 

és támogatásról, 
d) elősegíti a kölcsönös tiszteletet a tanuló-oktató kapcsolatban, 
e) megfelelő eljárásokkal rendelkezik a hallgatók panaszainak kezelésére. 

 A képzési programok figyelemmel kísérése, értékelése, felülvizsgálata és módosítása szoros 
kapcsolatban áll a minőségbiztosítás keretében indított felmérések eredményeivel. Mindez 
megteremti a kapcsolatot a képzésfejlesztés és a hatékony információgyűjtési és - elemzési 
folyamatok között.  

 A Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata alapján a képzési program fejlesztése során 
fel kell használni a szak belső értékelését megvalósító véleményezések, értékelések 
eredményeit, így:  
a) az oktatói munka hallgatók általi véleményezése, 
b) hallgatói teljesítmény értékelési rendszere, 
c) a képzési program motivációs véleményezése, 
d) a diplomás pályakövetés, 
e) a munkaerő-piac szereplői körében végzett hatásvizsgálat eredményeit. 
Ez biztosítja, hogy a képzési program felülvizsgálata és módosítása során biztosított legyen a 
hallgatók, volt hallgatók, továbbá a társadalmi élet és a munkaerő-piac résztvevői véleménye. 

 A képzési program szempontjából fontos, hogy a hallgatók megkapják a megfelelő feltételeket 
és támogatást felsőoktatási előrehaladásukhoz. Alapvető, hogy legyenek a célnak megfelelő 
felvételi, elismerési és végzési eljárások, legfőképpen, amikor a hallgató a mobilitás jegyében 
vált felsőoktatási intézmények, illetve rendszerek között. Ennek alapvető szabályait a Miskolci 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 
tartalmazza. 

 A Miskolci Egyetem a hozzáférés rendjét, a felvételi eljárásokat, kritériumokat következetesen 
és átlátható módon alkalmazza, továbbá, eligazító és teljeskörű tájékoztatást nyújt a képzési 
programokról az egyetemi honlapon, illetve kari tájékoztató anyagban, továbbá a Neptun 
rendszeren keresztül.  
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Képzés létesítése, indítása 
4.§ 

(1) Képzés indítását és létesítését az Egyetem bármely oktatási szervezeti egysége kezdeményezheti 
az illetékes kar/önálló intézet tanácsánál. 

(2) A kari/önálló intézeti tanács döntése alapján a kar/önálló intézet vezetője kezdeményezi az 
oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél – az előterjesztés és a kari/ önálló intézeti 
tanács határozatának egyidejű megküldésével – a javaslat Szenátus elé terjesztését. 

(3) A képzések létesítésére és indítására vonatkozó eljárási szabályokat jelen szabályzat melléklete 
tartalmazza. 

(4) A Szenátus hozzájárulhat ahhoz, hogy megállapodás alapján más felsőoktatási intézménnyel, 
annak szervezeti egységével, vagy nem felsőoktatási intézménnyel közösen folytassák a képzést 

A képzés nyelve 
5. § 

(1) Az Egyetemen a képzés részben vagy egészben magyar és nem magyar nyelven is folyhat. 

A képzés megszervezésének módozatai 
6. § 

(1) Az Egyetemen a képzés, a képzési és kimeneti követelményekben foglaltak szerint, 
megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes 
idejű képzés félévenként legalább kettőszáz, doktori képzés esetén legalább negyven tanórából 
áll. 

(2) A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló tanítási hét 
keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezéstől a felsőoktatási intézmény 
hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni. A teljes idejű képzés duális képzésként 
is megszervezhető. 

(3) A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A 
részidős képzés időtartama - kivéve a szakirányú továbbképzést - a teljes idejű képzés 
tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. A szakirányú továbbképzés 
időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven százaléka lehet. 

(4) A távoktatás sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, digitális 
tananyagok használatával az oktató és a hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói 
munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak 
harminc százalékát. 

(5) A Miskolci Egyetemen a műszaki, informatika, természettudomány és a gazdaságtudományok 
képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési 
szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés duális 
képzési formában is megvalósítható.  
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A képzések finanszírozása 
7. § 

(1) A költségviselés formája szerint az Egyetem képzésében részt vevő lehet magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott hallgató, magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató, 
önköltséges hallgató. Az állam által támogatott tanulmányok időtartamára, a besorolásra és 
átsorolásra vonatkozó szabályokat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer tartalmazza. 

(2) Az Egyetemen magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató 
díjmenetesen és térítési díj fizetése mellett vehet igénybe szolgáltatásokat az Nftv. 81. és 82. § 
szakaszokban meghatározott esetekben, az önköltséges képzésben részt vevő hallgató pedig 
önköltségfizetés és térítési díjfizetés ellenében az Nftv. 83. §-ában foglaltak szerint. 

(3) Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell 
kötni az Nftv. 39. § (3) bekezdése szerint. 

Korábban megkezdett képzések folytatása és befejezése 
8.§ 

 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási 
törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet 
változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél 
kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg 
végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. 
szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.  

 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2005. évi felsőoktatási 
törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - változatlan szakmai 
követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány 
kiállításával kell befejezni.  

Egyéb képzés 
9. § 

(1) Egyéb képzés az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján szervezett nem támogatott iskolarendszeren 
kívüli képzés. 

(2) Egyéb képzés még az Fktv. hatálya alá nem tartozó, egyéb törvény, rendelet által szabályozott 
iskolarendszeren kívüli képzések (iskolarendszeren kívüli képzési szolgáltatási tevékenység, 
amennyiben nem minősül OKJ-s vagy támogatott szakmai képzésnek; közszolgálati tisztviselők 
képzése, továbbképzése, egészségügyi ágazati szakmai képzések, pedagógus továbbképzés, 
kultúráért felelős miniszter által akkreditált szakmai továbbképzések, hatósági jellegű képzések, 
belső képzések.) 

(3)  Egyéb képzésre az Önköltséges Képzések Szabályzata előírásait kell alkalmazni 
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Eljárási rend 

ALAPKÉPZÉSI SZAK 

létesítése és indítása esetén 
 
Hivatkozott jogszabályok: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: ErI18.) a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) 
EMMI rendelet módosításáról. 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr139.) a felsőoktatásban szerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr87.) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr121.) az Oktatási Hivatalról. 
 
I. ALAPKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSE 
1. Szenátusi határozat a szaklétesítésről 
Az alapképzési szak létesítéséről szóló kérelmet a szenátus hagyja jóvá. Az előterjesztésnek 
tartalmaznia kell a MAB honlapjáról letölthető dokumentációt („Alapképzés – Szaklétesítés – 
Útmutató és Űrlap”). 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 91. § alapján. 
Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 
2. Előzetes miniszteri jóváhagyás 
A szenátus támogató javaslata esetén elsőként az oktatásért felelős miniszter jóváhagyását kell kérni. 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  

3. § (1) Az alapképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási 
intézmény az oktatásért felelős miniszterhez benyújtja a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint – 
a 6. § (2) bekezdés d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés 
megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő 
célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás 
megadásáról.  

3. Véleménykérés 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  

3. § (2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási intézmény beszerzi a létesítési 
dokumentum részét képező további dokumentumokat, véleményeket, majd a létesítési dokumentumot a felsőoktatási 
intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be. 
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6. § (1) Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét 
felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti. 

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell: 

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához; 

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és 
kimeneti követelményeit; 

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát; 

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen 

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális 
munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási 
tendenciákra, 

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai 
szempontokat, 

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést 
megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a 
nemzetközi képzési együttműködések irányait, 

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a 
munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére, 

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét, 

df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti 
követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való 
szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását; 

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására 
vonatkozó álláspontját; 

f) a szakképzettség várható foglalkoztatási területén illetékes országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai 
kamara véleményét; 

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét; 

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét; 

i) az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) 
bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a 
létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény. 

7. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy 

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése, 

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - 
a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén 
meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az 
oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást 
biztosítanak-e. 

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e 
a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele. 

4. A teljes szaklétesítési dokumentáció megküldése az Oktatási Hivatal számára. 
5.Az Oktatási Hivatal kezdeményezi a szükséges rendelet-módosításokat. 
6. A rendelet-módosításokat követően kezdeményezhető a szakindítási eljárás. 
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II. ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

5. melléklete 

1. Alapképzési szak indításának feltételei: 

a) az intézmény által kidolgozott tanterv teljesíti a képzési és kimeneti követelményekben leírtakat, 

b) az intézmény által kidolgozott tanterv biztosítja a kimeneti kompetenciák hallgatók általi elsajátítását, bemutatja a 
tanulás-támogatás intézményi eszközrendszerét, módszertanát, 

c) a szakfelelős személye az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktató, aki 
az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerint az érintett felsőoktatási intézményt jelölte meg (a továbbiakban: első helyen 
foglalkoztatott oktató), 

d) a szakfelelős egyidejűleg egy alapképzési szakért felelős, 

e) az önálló szakképzettséget adó szakirányért felelő személy az intézmény teljes munkaidőben első helyen foglalkoztatott 
oktatója, 

f) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelőseinek legalább a fele tudományos fokozattal rendelkezik, 

g) a szakmai ismeretkörök felelősei igazoltan rendelkeznek szakmai gyakorlattal, 

h) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei az intézményben legfeljebb három - akár több szakon is előírt - 
ismeretkörért felelősek, 

i) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi elsajátítását lehetővé tevő tantárgyak oktatóinak legalább háromnegyede az 
intézmény foglalkoztatott oktatója, 

j) a gyakorlati foglalkozások (az intézményen kívüli, különösen a terep-, szakmai gyakorlatokat nem számítva) vezetőinek 
legalább a fele az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója, 

k) a képzés oktatási eszközigénye és a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak, 

l) az intézményi könyvtár állománya és szolgáltatásai biztosítják a tantárgyi programok kötelező irodalomjegyzékében 
felsorolt könyvek és szakirodalom elérhetőségét minden hallgató számára, 

m) a képzés során külföldi részképzés céljából a tantervbe épített, nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak 
(a továbbiakban: mobilitási ablak) áll rendelkezésre. 

 
1. A szakindítási kérelem dokumentációjának összeállítása 
A szakindítási kérelem dokumentációját a MAB honlapjáról letölthető „Alapképzés – Szakindítás – 
Útmutató és űrlap” c. anyag formai és tartalmi előírásai alapján kell elkészíteni. 
2. Szenátusi határozat a szakindítási előterjesztésről 
A szakindítási előterjesztést a szenátus hagyja jóvá. Az előterjesztés az 1. pont alatt ismertetett 
dokumentációt tartalmazza. 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 91. § alapján. 
Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 
3. A szakindítási dokumentáció megküldése az Oktatási Hivatal részére 
A szenátus támogató javaslata esetén a rektor jogkörében eljáró oktatásfejlesztési feladatokat ellátó 
rektorhelyettes megküldi a szakindítási dokumentációt az Oktatási Hivatal részére. 
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4. Az oktatási Hivatal kéri a MAB elnökétől a szakindítási dokumentáció véleményezését. 
5. Az Oktatási Hivatal a MAB szakértői véleménye alapján dönt a szakindítás engedélyezéséről. 
5. Nyilvántartásba vétel 
Az Oktatási Hivatal engedélye alapján a nyilvántartásba vételt és a felsőoktatási felvételi 
tájékoztatóban való közzétételt követően az alapképzési szak indítható. 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

18. § (1) Alapképzési szak indításának, a szak új szakiránya vagy specializációja indításának nyilvántartásba vételét az 
Oktatási Hivatalnál a felsőoktatási intézmény vezetője a képzésindítás kezdő - szükség esetén utolsó - tanévének és 
félévének megadásával kérelmezi. 

(2) Alapképzési szaknak, valamint alapképzési szak szakirányának az indítása akkor kezdeményezhető, ha a szak képzési 
és kimeneti követelményeit a miniszter rendeletben meghatározta. 

(6) Az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vagy helyette - a felsőoktatási intézmény ez irányú 
kezdeményezése esetén - a felsőoktatási intézmény által javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet (a 
továbbiakban: ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményének figyelembevételével veszi nyilvántartásba a 
felsőoktatási intézmény alapképzési szakának, szakirányának indítását. 

(10) Alapképzési szakon, alapképzési szak új szakirányán képzés az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi határozatának 
jogerőre emelkedését követően indítható. 

5. A kar a szak ajánlott tantervét közzéteszi a kari honlapon. 
6. Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes a KKK-t és az OH általi nyilvántartásba 

vételi adatokat közzéteszi az egyetem honlapján. 
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MESTERKÉPZÉSI SZAK 

létesítése és indítása esetén 
 

Hivatkozott jogszabályok: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: ErI18.) a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) 
EMMI rendelet módosításáról. 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr139.) a felsőoktatásban szerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr87.) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr121.) az Oktatási Hivatalról. 
 
I. MESTERKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSI 
1. Szenátusi határozat a szaklétesítésről 
A mesterképzési szak létesítéséről szóló kérelmet a szenátus hagyja jóvá. Az előterjesztésnek 
tartalmaznia kell a MAB honlapjáról letölthető dokumentációt („Mesterképzés – Szaklétesítés - 
Útmutató és űrlap”). 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 91. § alapján. 
Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 
2. Előzetes miniszteri jóváhagyás 
A szenátus támogató javaslata esetén elsőként az oktatásért felelős miniszter jóváhagyását kell kérni. 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  

3. § (1) A mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező 
felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez benyújtja a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, 
valamint – a 6. § (2) bekezdés d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés 
megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő 
célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás 
megadásáról.  

3. Véleménykérés 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  
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3. § (2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási intézmény beszerzi a létesítési 
dokumentum részét képező további dokumentumokat, véleményeket, majd a létesítési dokumentumot a felsőoktatási 
intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be. 

6. § (1) Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét 
felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti. 

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell: 

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához; 

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és 
kimeneti követelményeit; 

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát; 

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen 

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális 
munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási 
tendenciákra, 

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai 
szempontokat, 

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést 
megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a 
nemzetközi képzési együttműködések irányait, 

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a 
munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére, 

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét, 

df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti 
követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való 
szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását; 

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására 
vonatkozó álláspontját; 

f) a szakképzettség várható foglalkoztatási területén illetékes országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai 
kamara véleményét; 

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét; 

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét; 

i) az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) 
bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a 
létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény. 

7. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy 

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése, 

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - 
a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén 
meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az 
oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást 
biztosítanak-e. 

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e 
a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele. 
4. Teljes szaklétesítési dokumentáció megküldése az Oktatási Hivatal számára. 
5. Az Oktatási Hivatal kezdeményezi a szükséges rendeletmódosításokat. 
6. A rendelet módosításokat követően kezdeményezhető a szakindítási eljárás. 
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II. MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet  

5. melléklete 

2. Mesterképzési szak indításának feltételei: 

a) az intézmény által kidolgozott tanterv teljesíti a képzési és kimeneti követelményekben leírtakat, 

b) az intézmény által kidolgozott tanterv biztosítja a kimeneti kompetenciák hallgatók általi elsajátítását, bemutatja a 
tanulás-támogatás intézményi eszközrendszerét, módszertanát, 

c) a szakfelelős személye az intézmény teljes munkaidőben, első helyen foglalkoztatott oktatója, aki tudományos fokozattal 
és oktatott területén elismert szakmai referenciával (projektvezetés, kutatási eredmény stb.) rendelkezik, 

d) a szakfelelős egyidejűleg egy mesterképzési szakért felelős, 

e) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei tudományos fokozattal rendelkeznek és legalább kétharmaduk az 
intézmény első helyen foglalkoztatott oktatója, 

f) a szakmai ismeretkörök felelőseinek legalább 80%-a igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

g) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei az intézményben legfeljebb három - akár több szak képzésében is 
szereplő - ismeretkörért felelősek, 

h) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi elsajátítását lehetővé tevő tantárgyak oktatóinak legalább háromnegyede az 
intézmény foglalkoztatott oktatója, 

i) a gyakorlati foglalkozások (az intézményen kívüli - terep, szakmai stb. - gyakorlatokat nem számítva) vezetőinek 
legalább fele az intézmény foglalkoztatott oktatója, 

j) a képzés oktatási eszközigénye és a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak, 

k) az intézményi könyvtár állománya és szolgáltatásai biztosítják a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt 
könyvek és szakirodalom, továbbá az adott tudományág legfontosabb folyóiratainak elérhetőségét minden hallgató 
számára, 

l) az intézményben olyan kutatási témák vannak, amelyekben felkészítik a hallgatókat a doktori képzésre, 

m) a képzés során külföldi részképzés céljából mobilitási ablak rendelkezésre áll. 

1. A szakindítási kérelem dokumentációjának összeállítása 
A szakindítási kérelem dokumentációját a MAB honlapjáról letölthető „Mesterképzés – Szakindítás 
– Útmutató és űrlap” c. anyag formai és tartalmi előírásai alapján kell elkészíteni. 

2. Szenátusi határozat a szakindítási előterjesztésről 
A szakindítási előterjesztést a szenátus hagyja jóvá. Az előterjesztés az 1. alatt ismertetett 
dokumentációt tartalmazza. 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete alapján. 
Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 

3. A szakindítási dokumentáció megküldése az Oktatási Hivatal részére 
A szenátus támogató javaslata esetén a rektor jogkörében eljáró oktatásfejlesztési feladatokat 
ellátó rektorhelyettes megküldi a szakindítási dokumentációt az Oktatási Hivatal részére. 

4.  Az oktatási Hivatal kéri a MAB elnökétől a szakindítási dokumentáció véleményezését. 
5. Az Oktatási Hivatal a MAB szakértői véleménye alapján dönt a szakindítás engedélyezéséről. 
6. Nyilvántartásba vétel 
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87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

18. § (1) Mesterképzési szak indításának, a szak új szakiránya vagy specializációja indításának nyilvántartásba vételét az 
Oktatási Hivatalnál a felsőoktatási intézmény vezetője a képzésindítás kezdő - szükség esetén utolsó - tanévének és 
félévének megadásával kérelmezi. 

(2) Mesterképzési szaknak, valamint mesterképzési szak szakirányának az indítása akkor kezdeményezhető, ha a szak 
képzési és kimeneti követelményeit a miniszter rendeletben meghatározta. 

(6) Az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vagy helyette - a felsőoktatási intézmény ez irányú 
kezdeményezése esetén - a felsőoktatási intézmény által javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet (a 
továbbiakban: ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményének figyelembevételével veszi nyilvántartásba a 
felsőoktatási intézmény mesterképzési szakának, szakirányának indítását. 

(10) Mesterképzési szakon, mesterképzési szak új szakirányán képzés az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi 
határozatának jogerőre emelkedését követően indítható. 

7. A kar a szak ajánlott tantervét közzéteszi a kari honlapon. 
8. Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes a KKK-t és az OH általi nyilvántartásba 
vételi adatokat közzéteszi az egyetem honlapján. 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem Képzési Szabályzata 
Oldalszám: 16 

3. melléklet 

Változat száma: A1 

 

 

Eljárási rend 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

létesítése és indítása esetén 
 

A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 
(a továbbiakban: OKMr.) intézkedik. 
I. ÚJ SZAK LÉTESÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA 
1. A képzési és kimeneti követelmények összeállítása 
A képzési és kimeneti követelmények tartalmi előírását az OKMr. az alábbiak szerint határozza meg. 
4.§. (1) A felsőoktatási intézmény képzési programjának részét képező képzési és kimeneti követelmények kötelező tartalmi 
elemei: 

a) a szakirányú továbbképzés megnevezése; 

b) a szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése; 

c) a szakirányú továbbképzés képzési területe; 

d) a felvétel feltételeként 

da) alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy 
alapképzési szakok megnevezése, 

db) mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek vagy mesterképzési 
szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül; 

e) a képzési idő, félévekben meghatározva; 

f) a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma; 

g) a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a 
szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben; 

h) a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték; 

i) a szakdolgozat kreditértéke. 

2. A képzési program elkészítése 
A képzési program tartalma az OKMr. szerint: 
4.§. (3) A képzési programban rendelkezni kell: 

a) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tantervről és tantárgyi programokról; 

b) az értékelési és ellenőrzési módszerekről, eljárásokról; 

c) a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről. 

3. Szenátusi határozat a szaklétesítésről, ill. szakindításról 
A szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a szenátus hagyja jóvá. Az előterjesztés 
tartalmazza a képzési programot, valamint a képzési és kimeneti követelményeket. 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 91. §-a alapján. 
Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 
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4. Nyilvántartásba vétel 
A szenátus szakindítást támogató döntése esetén a rektor jogkörében eljárva az oktatásfejlesztési 
feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik az Oktatási Hivatalnál a képzés nyilvántartásba vételéről. 
OKMr. 6.§. (3) A kérelemhez csatolni kell a szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint 
a tantervet elfogadó szenátusi határozatot, illetve az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeiben meghatározott, önálló szakképzettséget eredményező szakirány második, illetve további szakirányként 
történő elvégzését biztosító képzés esetében az alapképzés második, további szakirányt tartalmazó tantervét. 

OKMr. 6.§. (5) Az Oktatási Hivatal a nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti 
követelményeit a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg elérhetővé teszi a felsőoktatási információs rendszerben. 

5.  A kar a képzés ajánlott tantervét közzéteszi a kari honlapon. 
6. Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes a KKK-t és az OH általi nyilvántartásba 
vételi adatokat közzéteszi az egyetem honlapján. 
OKMr. 6.§ (1) Szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha azt az adott felsőoktatási intézményvezető kérelme alapján az 
Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette és ezt követően a felsőoktatási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét 
a honlapján közzétette. 

 
II. MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉTESÍTETT SZAK INDÍTÁSA 
Más felsőoktatási intézmény által nyilvántartásba vetetett, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett 
képzési és kimeneti követelmények alapján szakirányú továbbképzési szak akkor indítható, ha az 
adott szak képzési területe szerepel az egyetem alapító okiratában. 

OKMr. 3.§. (2) Az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelményekre épülő, saját tanterv 
alapján szervezett szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott 
képzési területen indíthat. 

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő szak indítása esetén a teendők megegyeznek a I. alatt 
leírtakkal, értelemszerűen a meglévő képzési és kimeneti követelmények átvételével. 
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Eljárási rend 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK 

Létesítése és indítása esetén 
 

Jogszabályi háttér: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: ErI18.) a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) 
EMMI rendelet módosításáról. 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr139.) a felsőoktatásban szerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr87.) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr121.) az Oktatási Hivatalról 
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr230) a felsőoktatási szakképzésről és a 
felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 
 

I. SZAK LÉTESÍTÉSE 
1. Szenátusi határozat a szaklétesítésről 
A felsőoktatási szakképzési szak létesítéséről szóló kérelmet a szenátus hagyja jóvá. Az 
előterjesztésnek tartalmaznia kell a MAB honlapjáról letölthető dokumentációt („Felsőoktatási 
szakképzés - Létesítés - Útmutató és űrlap”). 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 91. § alapján. 
Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 
2. Előzetes miniszteri jóváhagyás 
A szenátus támogató javaslata esetén elsőként az oktatásért felelős miniszter jóváhagyását kell kérni. 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  

3. § (1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező 
felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez benyújtja a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, 
valamint – a 6. § (2) bekezdés d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés 
megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő 
célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás 
megadásáról.  
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3. Véleménykérés 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  

3. § (2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási intézmény beszerzi a létesítési 
dokumentum részét képező további dokumentumokat, véleményeket, majd a létesítési dokumentumot a felsőoktatási 
intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be. 

4. § (1) Felsőoktatási szakképzés és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási 
intézmény, gazdálkodó szervezet felsőoktatási intézménnyel együttműködve vagy a miniszter kezdeményezheti. 

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell: 

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához; 

b) a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában és tartalommal - az MKKR szerinti 
besorolási szintleírással összhangban - kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit; 

c) a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslatát; 

d) a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen 

da) a munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, 
gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra, 

db) a felsőoktatási szakképzés célját, a képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök megnevezését, a 
szakképzettséggel ellátható tevékenységi kört, a munkaterület leírását, 

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében az Országos Képesítési Jegyzékbe felvett képesítések szakmacsoporti 
rendszerének bemutatását, 

dd) a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) bekezdés e) 
pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés 
kezdeményezője felsőoktatási intézmény; 

e) a felsőoktatási szakképzés várható foglalkoztatási területén működő szakmai szervezetek és a munkaadók, az ágazati 
szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételéről, 
valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető 
tudás követelményeiről; 

f) az országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleményét; 

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét; 

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 5. § (2) bekezdése szerinti véleményét. 

5. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a képzési és kimeneti követelmény 
alapján, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az 
autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális 
követelményeknek. 

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e 
a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele. 

II. SZAK INDÍTÁSA 
1. A felsőoktatási szakképzési szak indításának feltételei 
230/2012. Korm. rend. 

11. § (1) A felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzés indítására azon képzési területen szerezhet jogosultságot, 
amelyen alapító okirata és működési engedélye szerint a felsőoktatási szakképzés képzési területén alap- vagy osztatlan 
képzésben, székhelyén vagy telephelyén képzést folytat. 
2. A felsőfokú szakképzési szak indítását a szenátus hagyja jóvá. 
A szenátusi előterjesztést az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettesnél kell 
kezdeményezni a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete alapján. 
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Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik a formai követelményeknek 
megfelelő előterjesztés szenátus elé terjesztéséről. 

3. Kérelem benyújtása az Oktatási Hivatalhoz 
A szenátus szakindítást támogató döntése esetén a rektor jogkörében eljárva az oktatásfejlesztési 
feladatokat ellátó rektorhelyettes intézkedik az Oktatási Hivatalnál a képzés nyilvántartásba 
vételéről. 

87/2015. Korm. rend.  

21. § (1) A felsőoktatási szakképzés indításának, új szakiránya vagy specializációja indításának nyilvántartásba vételét - 
a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az Oktatási Hivatalnál a felsőoktatási intézmény 
vezetője a képzésindítás kezdő - szükség esetén utolsó - tanévének és félévének megadásával kérelmezi. 

(2) Felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása akkor kezdeményezhető, ha a 
képzés képzési és kimeneti követelményeit a miniszter rendeletben meghatározta. 

(3) A felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása nyilvántartásba vételének 
kezdeményezése tekintetében a 18. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a felsőoktatási szakképzés indítására vonatkozó dokumentáció részeként a felsőoktatási intézmény által kidolgozott 
szakképzési programot, 

b) az indítandó felsőoktatási szakképzéshez a szakmailag illetékes kamara támogató véleményét, 

c) azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási szakképzés 
indításakor együttműködési megállapodást köt, és 

d) a felsőoktatási szakképzés indítását jóváhagyó szenátusi döntésnek a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa 
megbízott személy által aláírt kivonatát, 

e) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói 
egyetértéssel kötött megállapodás másolatát. 

4. Véleménykérés 
Az Oktatási Hivatal beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét. 
(5) A Hivatal a döntése előtt beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vagy helyette - a felsőoktatási 
intézmény ez irányú kezdeményezése esetén - a felsőoktatási intézmény által javasolt ENQA akkreditációs szervezet 
véleményét. A felsőoktatási szakképzés a Hivatal nyilvántartásba vételi határozatának jogerőre emelkedését követően 
indítható. 

(5a) Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal 
a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében és 71. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint jár el. Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett szakértőként kirendelt ENQA akkreditációs 
szervezet szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése 
esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

(5b) A korábban már nyilvántartásba vett, más nyelven, más munkarendben vagy más képzési helyen - ide nem értve a 
külföldi székhelyen kívüli képzési helyet és a 19. § (6) bekezdésében foglalt esetet - indítandó képzés nyilvántartásba vétele 
esetén a (4)-(5a) bekezdésben meghatározott rendelkezések azzal az eltéréssel irányadók, hogy nem kell beszerezni 
szakértői véleményt, és nem kell benyújtani a (4) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációt. 

(6) Az államtudományi képzési területhez tartozó felsőoktatási szakképzés esetén a (4) bekezdés b) pontját nem kell 
alkalmazni. 
230/2012. Korm. rend. 

12. § (3) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási szakképzési programok minőség-ellenőrzési és 
minőségértékelési feladatainak ellátására felsőoktatási szakképzési bizottságot hoz létre és a munkaadókat képviselő 
szakértőket vesz igénybe. 
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(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási szakképzési programról készített szakértői 
véleményében azt vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzési programja összhangban van-e a 
képzési és kimeneti követelményekkel, a szakképzettség szakmai kompetenciái megfelelnek-e a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott kompetencia területek szerinti követelményeknek, a szakmai gyakorlat követelményei 
megfelelnek-e a szakképzettség feladatprofiljának. 

5. Az Oktatási Hivatal a MAB szakértői véleménye alapján dönt a képzés engedélyezéséről. 
6. A kar a képzés ajánlott tantervét közzéteszi a kari honlapon. 
7. Az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes a KKK-t és az OH általi nyilvántartásba 

vételi adatokat közzéteszi az egyetem honlapján. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Amely létrejött az alábbi Együttműködő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. 

 

Egyrészről: 

Név: Miskolci Egyetem 

Székhely: 3515.Miskolc-Egyetemváros 

Adószám:15308809-2-05 

OM azonosító:FI 87515 

Statisztikai számjel:15308809-8030-312-05 

PIR törzsszám: 308801 

 

Másrészről: 

Név: 

Székhely: 

Adószám: 

OM azonosító: 

Statisztikai számjel: 

PIR törzsszám: 

 

I. A Megállapodás célja 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy 20.. …… napjától együttműködnek a jelen megállapodás alapján 

az alábbiakban rögzített területeken: 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
Az együttműködés alapján az együttműködő felek elő kívánják segíteni: 
 
• ……………………………………………..,. 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ………………………………………………. 

• ………………………………………………. 

 

Az Együttműködő Felek közösen megfogalmazott másodlagos célja az, hogy 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

II. Kötelezettségek 
 
Az Együttműködő felek vállalják, hogy: 

 
1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 

5. …………………………………………….. 

6. …………………………………………….  
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III. A Felek jogai 
 
1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………................ 

 
 

IV. A Megállapodás hatályba lépése és időtartama 
 
1. Jelen megállapodás a Miskolci Egyetem Gazdasági Tanácsának ….. számú határozatával, illetve 

a Miskolci Egyetem Szenátusának ……… számú határozatával, a ……………… Gazdasági 

Tanácsának ….sz. határozatával, illetve Szenátusának ….. számú határozatával jóváhagyott 

változat, amely a jóváhagyást követően az Együttműködő Felek aláírásának napján lép hatályba.  

2. Az Együttműködési Megállapodás határozott ideig: …….. év…………hónap……nap / 

határozatlan ideig érvényes. Bármelyik fél jogosult indoklás nélkül ….. napos felmondási idő 

figyelembevételével felmondani ezen együttműködést. 

 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 
1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

2. Az Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt és az Együttműködési 

Megállapodásban rögzített kötelezettségeik teljesítése érdekében, szükség szerint 

konzultációkat tartanak.  

3. Az Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodásban 

foglaltak teljesítését rendszeres időközönként értékelik és határoznak a további teendőkről. 

 

Alulírott Együttműködő Felek ezen Együttműködési Megállapodást közös átolvasás és értelmezés 

után helybenhagyólag írtuk alá, mivel az akaratunknak mindenben megfelel. 
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……………………………, ………év ……………hónap ……nap 

 

 

 

……………………………………..... 

Miskolci Egyetem 

……………………………………..... 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE 

 
 

Amely létrejött az alábbi Együttműködő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. 

 

Egyrészről: 

Név: 

Székhely: 

Adószám: 

OM azonosító: 

Statisztikai számjel: 

PIR törzsszám: 

 

Másrészről: 

Név: 

Székhely: 

Adószám: 

OM azonosító: 

Statisztikai számjel: 

PIR törzsszám: 

 
 

Az Együttműködő Felek megállapodást kötnek …………………………… szakmacsoportba tartozó, 

………………………. képzési területen …………………………………….. felsőoktatási 

szakképzés indítására és működtetésére a Miskolci Egyetem Szenátusa által elfogadott szakképzési 

program szerint. Amennyiben Magyarország Kormánya megalkotja a 2011. évi CCIV. törvénynek 
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megfelelő felsőoktatási szakképzésekre vonatkozó rendeletét, a jelen szerződésben meghatározott 

szakmacsoport automatikusan annak megfelelően kerül besorolásra. 

 

1. Az együttműködés leírása: 
 
• …………………………………………….., 

• ……………………………………………... 

• ……………………………………………... 

• ……………………………………………... 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

 

2. A felsőoktatási szakképzés személyi és tárgyi feltételei, azok közös biztosítására vonatkozó 

terv: 

Az Együttműködő Felek a jelen szerződésben meghatározott felsőoktatási szakképzésre vonatkozó 

személyi és tárgyi feltételek biztosítását közös megegyezés alapján a 

…………..……………………………… Szakközépiskola kötelezettségeként határozzák meg, 

amelynek ellenszolgáltatási értékét jelen szerződés 4. pontjában határozzák meg. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. A képzés folyamatos minőségbiztosítására vonatkozó terv, ebben a Miskolci Egyetem 

szerepvállalása: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Oldalszám: 28  

5. melléklet 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

4. A források és a költségek közötti megosztás szabályai: 

A 2. pontban megfogalmazottakra tekintettel a források és költségek megosztásának szabályai az 

alábbiak szerint alakulnak: ...………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. A Miskolci Egyetem szakmai vizsgán való részvételének szabályai: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

6. A Miskolci Egyetemen az alapképzésben kreditértékként figyelembe vehet ismeretkörök: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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7. Az együttműködési megállapodás felmondásának feltételei azzal, hogy a képzésben  

részt vevő hallgatók számára a képzés befejezésének lehetőségét biztosítani kell: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Alulírott Együttműködő Felek ezen Együttműködési Megállapodást közös átolvasás és értelmezés 

után helybenhagyólag írtuk alá, mivel az akaratunknak mindenben megfelel. 

 

……………………………, ………év ……………hónap ……nap 

 

……………………………………..... 

Együttműködő fél 1 

……………………………………..... 

Együttműködő fél 2 
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