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I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
(1) Önköltséges/költségtérítéses képzés minden az állam által nem támogatott képzés, ill. képzés 

jellegű szolgáltatás, melynek igénybevételéhez a képzés költségeit a résztvevők viselik. 
(2) 1Az önköltség mértékét az  50/2008. sz. Korm. rendelet alapján, a Miskolci Egyetem 

Önköltségszámítási szabályzatában, valamint A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) IV. fejezetében 
(Térítési és juttatási szabályzat) foglaltakkal összhangban kell megállapítani úgy, hogy az a 
képzéssel összefüggő (működési, fenntartási célokat is szolgáló) valamennyi költséget 
fedezze. 

(3) 2 
(4) 3A Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 

a) felsőoktatási intézményként oktatási alaptevékenysége keretében, 

b) iskolarendszeren kívüli képzésként 

folytat önköltséges képzést, az (5) alatt részletezett területeken. 

(5) 4A szabályzat hatálya az alábbi képzésekre terjed ki: 
a) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) hatálya alá tartozó 

− felsőoktatási szakképzés, 
− alapképzés (BA, BSc), 
− mesterképzés (MA, MSc), 
− osztatlan képzés, 
− szakirányú továbbképzés. 

b) A 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alatt megkezdett és kifutó rendszerben folytatott 
− felsőfokú szakképzés, 
− főiskolai szintű alapképzés, 
− egyetemi szintű alapképzés (beleértve a kiegészítő alapképzést), 
− főiskolai szintű szakirányú továbbképzés, 
− egyetemi szintű szakirányú továbbképzés, 
− alapképzés (BA, BSc), 
− mesterképzés (MA, MSc). 

c) Iskolarendszeren kívüli képzések és felnőttképzést kiegészítő tevékenység 
− a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) alkalmazásában végzett 

iskolarendszeren kívüli, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti, 
állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) 
megszerzésére irányuló szakmai képzés, az ebbe a körbe nem tartozó, támogatott 
egyéb szakmai képzés, általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, 
valamint az előbbi csoportokba nem sorolható, támogatott egyéb képzés. 

                                                 
1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától hatályos szöveg. 
2 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától. 
3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától hatályos szöveg. 
4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától hatályos szöveg. 
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− az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján szervezett nem támogatott iskolarendszeren kívüli 
képzés; 

− 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, a törvény 2. § 2. pontjában 
meghatározott belső képzések), 

d)  Az Nftv. hatálya alá tartozó, államilag nem támogatott doktori képzésről külön szabályzat 
rendelkezik. 

(3) A szabályzat előírásait kell alkalmazni a ME szervezeti egységei által, valamint más, külső 
szervezetek, intézmények együttműködésével, vagy azok gesztorálásával, az Egyetem 
nevének, az egyetemi beosztás szerint nevesített személy közreműködésével és az egyetem 
eszközállományának, területének és helyiségeinek felhasználásával szervezett minden magyar 
és idegen nyelvű önköltséges képzés esetén. 

(4) Az Egyetem szervezeti egysége más nem felsőoktatási intézménnyel együttműködve is 
szervezhet önköltséges képzést. 

(5) Az Egyetemen kívüli intézményekkel együttműködésben végzett önköltséges képzés 
eredményeként közös oklevél csak felsőoktatási partnerintézmény esetén adható ki. 

 
 
 

II. fejezet 
AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA, ENGEDÉLYEZÉSE 

 
(1) 5A képzés kezdeményezésére jogosult szervek 

a) Az I. (5) a) és b) képzések esetén az egyes karok, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
(BBZI), illetve társ felsőoktatási intézmény. 

b) Az I. (5) c) képzések esetén az a) pontban felsoroltak, valamint az egyetem kutatási, 
szolgáltató és funkcionális egységei. 

c) Külső kezdeményezés az a) és a b) pontokban felsorolt szervezeteken keresztül valósítható 
meg. 

(2) A képzést előzetesen jóváhagyja 
a) Az I. (5) a) és b) képzések esetén Kari (Intézeti) Tanács. 
b) Az I. (5) c) képzések esetén – a képzés jellegétől függően – Kari (Intézeti) Tanács, ill. a 

kutatási, szolgáltató és funkcionális egységek vezetője. 
(3) A képzést engedélyezi 

a) Az I. (5) a) és b) képzések esetén a Szenátus. 
b) 6Az I. (5) c) képzések esetén – az előkalkuláció jóváhagyásával – az oktatásfejlesztési 

feladatokat ellátó rektorhelyettes. 
 

                                                 
5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától hatályos szöveg. 
6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 215/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
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III. fejezet 

AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA, SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 
 

(1) A képzés szakmai irányítója és felelőse a képzés kezdeményezője. 
(2) A képzés szervezője, lebonyolítója 

a) A képzés kezdeményezője, és/vagy 
b) A képzés kezdeményezője megbízásából az Felnőttképzési Regionális Központ (FRK). 

(3) A képzés szervezője, lebonyolítója ellátja 
a) a képzéshez kapcsolódó marketing tevékenységet, 
b) a képzés adminisztratív és pénzügyi teendőit, 
c) eleget tesz a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 

 
 
 

IV. fejezet 
AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁSA 

 
(1) 7 8Az önköltséges képzés előzetesen kalkulált, a Gazdasági Igazgatóság részéről ellenőrzött, és 

az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes által engedélyezett bevételének fedeznie 
kell a képzéssel járó összes költséget, ide értve az Egyetem . 

(2) 9 
(3) 10 
(4) 11 
(5) 12Önköltséges képzés csak az előkalkuláció jóváhagyása után, az előkalkulációban szereplő, 

valamennyi költség fedezetére elegendő létszámmal indítható. Ha a létszám nem éri el az 
előkalkuláció szerint engedélyezettet, a képzés indítását – különösen indokolt esetben – az 
oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes engedélyezheti rektori és kancellári 
egyetértési jog mellett. 

(6) Több féléves önköltséges képzések esetén az előkalkulációt és az utókalkulációt minden 
félévre el kell készíteni. 

(7) Az előkalkulációt az I. (5) a) és b) képzés esetén a regisztráció lezárását követő egy héttel, az 
I. (5) c) képzés esetén a képzést megelőzően egy héttel be kell nyújtani. 

(8) Az utókalkulációt több féléves képzés esetén a következő szemeszter 2. hónapja végéig, vagy 
a képzés befejezését követően 2 hónapon belül kell benyújtani. Rövidebb képzések esetén az 
utókalkulációt a képzés befejezését követően 2 hónapon belül kell jóváhagyatni. 

(9) A személyi kifizetéseket az SzMSz II. FKR. 1. sz. mellékletében foglalt munkáltatói jogkör 
szerint lehet engedélyezni. 

                                                 
7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától hatályos szöveg. 
8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 215/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
9 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától. 
10 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától. 
11 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 251/2015. sz. határozatával, 2015. szeptember 30. napjától. 
12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 215/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
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