
 

    
A MISKOLCI  EGYETEM  FELNŐTTKÉPZÉSI  

REGIONÁLIS  KÖZPONTJÁNAK   

SZERVEZETI  ÉS MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miskolc, 2014. 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

1.1.18. Egyetemi Szabályzat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A MISKOLCI  EGYETEM  FELNŐTTKÉPZÉSI  REGIONÁLIS  
KÖZPONTJÁNAK   

SZERVEZETI  ÉS MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 
352/2014. SZ. HATÁROZATA 

 
Készült 8 példányban  

                          … sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadásért felelős: Dr. Szakály Dezső kommunikációs igazgató 
Kiadja a Miskolci Egyetem 
ME Sokszorosító Üzeme: ……………….. üzemvezető 
Nyomdaszám: Re.2014……-…… ME 
Miskolc-Egyetemváros, 2014. október 30. 
A szabályzat gondozásáért felelős: Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója 
 



MISKOLCI  EGYETEM  A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális 
Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
Változat száma:     A1 

 

 

 
Tartalomjegyzék 

 
 

Fejezet-
szám 

F e j e z e t c í m Old. 
szám 

Vált. 
szám 

Bevezetés 
dátuma 

I. 

II.  

III. 

IV. 

V. 

PREAMBULUM  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

AZ MEFRK  FELADATAI , KÖTELEZETTSÉGEI  

AZ MEFRK  SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

1 

1 

2 

3 

4 

  

 



 
 



MISKOLCI  EGYETEM  A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális 
Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata 

Oldalszám: 1 
 
Változat száma:     A1 

 

 

 
I. fejezet 

PREAMBULUM  
 
Az 1949. évi XXIII. törvénnyel Miskolcon alapított Nehézipari Műszaki Egyetemen az 1980-as 
évektől önálló szervezeti egység (Továbbképzési Központ néven) szervezte a szakmérnöki 
továbbképzéseket és tanfolyamokat. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény bevezette az 
élethosszig tartó tanulás fogalmát és ezzel új korszak kezdődött az iskolarendszeren kívüli képzés 
magyarországi szabályozásában. A Miskolci Egyetem 2002. január 29-től hatósági nyilvántartásba 
vett, intézményi regisztrációs számmal és 2003. április 16-tól intézményi akkreditációs 
lajstromszámmal rendelkező felsőoktatási intézményként végezte felnőttképzési tevékenységét. 
2005-től a feladatot ellátó szervezeti egység Felnőttképzési Regionális Központ elnevezéssel 
működik. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatályba lépésekor az ME 
felnőttképzési nyilvántartásba vételi regisztrációs száma 05-0029-06, intézmény-akkreditációs 
lajstromszáma ALF-011. 
 
A Felnőttképzési Regionális Központ mindenkori szervezetét és feladatellátását a Miskolci Egyetem 
Szenátusa a Miskolci Egyetem szervezeti és működési rendjére vonatkozó SzMSz I. kötetével 
összhangban szabályozza.  
 
 
 

II. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. § 

(1) A Miskolci Egyetem az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása, a régióban 
élőknek a munka világába való sikeres bekapcsolódása és részvétele, a felnőttkori tanulás, 
képzés segítése érdekében felnőttképzési, azaz iskolarendszeren kívüli képzésre irányuló 
tevékenységet folytat önálló szervezeti egység keretében. 

(2) A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja (továbbiakban: MEFRK) 
felnőttképzési és továbbképzési tevékenységét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény, valamint a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései és az ME 
szabályzatai, különösen a Miskolci Egyetem önköltséges képzéseinek szabályzata, a Miskolci 
Egyetem alaptevékenysége körében végzett a szabad kapacitás kihasználását célzó 
tevékenységéről szóló szabályzata, valamint a Gazdálkodási szabályzat határozza meg.  

(3) Az MEFRK az egyetem a felnőtt- és továbbképzési tevékenységgel összefüggő intézményi 
kötelezettségek és feladatok, felnőttképzési kutatási-fejlesztési feladatok ellátására 
specializálódott, szolgáltató jellegű szervezeti egysége. 

(4) E szabályzat hatálya kiterjed az MEFRK szervezésében, vagy közreműködésével folytatott 
valamennyi felnőtt- és továbbképzési forma képzésszervezési feladatellátására, a 
felnőttképzési kiegészítő tevékenységre és kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységre. 

(5) Az MEFRK az egyetem éves képzési tervének részeként éves képzési tervet készít és 
felnőttképzési tevékenységét ennek megfelelően végzi. 
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(6) Az MEFRK felnőttképzési tevékenysége körében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény előírásai szerint köteles eljárni, teljesítenie kell a felnőttképzéssel kapcsolatos tartalmi 
és statisztikai célú adatnyilvántartási és adatszolgáltatási követelményeit. 

 
 
 

III. fejezet 
AZ MEFRK  FELADATAI , KÖTELEZETTSÉGEI  

2. § 

(1) Az MEFRK feladata az ME 2013. évi LXXVII. törvény 1.§ szerinti képzési és kiegészítő 
tevékenység koordinálása, szervezése, bonyolítása: a helyi és regionális munkaerőpiac 
igényeihez alkalmazkodó szakmai, egyéb szakmai, általános és nyelvi kompetenciakialakító és 
–fejlesztő képzések szervezése egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás formájában 
az egyetem karaival, szolgáltató szervezeti egységeivel szoros együttműködésben.  

(2) Az MEFRK elősegíti az ME és partnereinek (gazdálkodó szervezetek és közszféra) innovatív 
együttműködését közös felnőttképzési programok, kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektek 
kialakításával, kezdeményezi a felnőttképzéssel összefüggő nemzetközi, országos, regionális 
és helyi programok, hálózati együttműködések kialakítását. Az MEFRK aktív szerepet vállal 
az egyetem nemzeti fejlesztési céloknak megfelelő, piacképes humánerőforrás fejlesztés, 
képzési-továbbképzési kínálatának bővítése terén a regisztrált programkövetelmények és 
támogatott felnőttképzési programok számának növelésével, egyedi képzési szolgáltatások 
nyújtásával. 

(3) A felnőttképzés terén hangsúlyt fektet a képzők képzésére, részt vesz a felnőttképzéshez 
kapcsolódó korszerű módszertani, andragógiai kutatások szervezésében, eredményeinek 
megismertetésében. 

(4) Az ME karainak megbízása alapján, az SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 
szerinti szakirányú továbbképzési programokat szervez és bonyolít.  

 

3. § 

(1) Az MEFRK iskolarendszeren kívüli képzési tevékenysége során  
a) az egyetem karai, egyéb szervezeti egységei felnőttképzési, továbbképzési és szolgáltatási 

igényeinek, terveinek megfelelő professzionális szakmai hátteret biztosít; 

b) gondoskodik a felnőttképzési engedélyezési eljárások lefolytatásáról, az eljárás törvényi 
előírásainak való megfelelésről; 

c) gondoskodik a felnőttképzés tartalmi követelményei, az engedély feltételeinek való 
megfelelésről; 

d) az ME, mint felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerét működteti, 
kétévente legalább egyszer elvégezteti az intézmény felnőttképzési tevékenységének külső 
értékelését; 

e) felnőttképzési információs rendszert működtet; 

f)    felnőttképzési dokumentumokat vezet, nyilvántart és öt évig megőriz, eleget tesz 
tájékoztatási kötelezettségének; 

g) felel a statisztikai célú adatnyilvántartás és szolgáltatás kötelezettségeinek. 
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IV.  fejezet 

AZ MEFRK  SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSE 

5. § 

(1) Az MEFRK az ME szolgáltató szervezeti egysége. 

(2) Az MEFRK élén igazgató áll, akit pályázat útján, a Szenátus véleményezése és rangsorolása 
alapján, a rektor nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 évre szól, és többször megismételhető. 

(3) Az egyetem felnőttképzési stratégiájának kialakítása, és a felnőttképzési tevékenység 
fejlesztése érdekében szakmai tanácsadó testületként Felnőttképzési Tanácsot működtet. A 
Felnőttképzési Tanács elnöke a rektor által felkért, az MEFRK szakmai, tudományos munkáját 
segítő professzor-elnök. A Tanács tagjai az MEFRK igazgatója és az elnök előterjesztése 
alapján a rektor által felkért és kinevezett, a felnőttképzési tevékenységben járatos külső és 
belső tagok. A Tanács működéséről az elnök rendelkezik. 

 

6. § 

(1)   Az MEFRK tevékenységének felügyeletét az általános rektorhelyettes látja el, munkáltatói 
jogkörben a rektor jár el. 

 

7. § 

(1) Az MEFRK igazgatójának feladata és hatásköre az egyetemi Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint a jelen szabályzat szerint: 
a) képviseli az MEFRK-t az Egyetemi Szenátusban, a Felnőttképzési Tanács ülésein, illetve 

egyetemen belüli és kívüli szervezeteknél, intézményeknél; 
b) irányítja az MEFRK képzésszervezési, szolgáltatási, kutatás-fejlesztési, ügyviteli 

tevékenységét; 

c) működteti a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszert; 

d) irányítja a felnőttképzés engedélyezési tevékenységét; 

e) felel az MEFRK tájékoztatási, dokumentációs, adatnyilvántartási és szolgáltatási 
követelményeinek betartásáért; 

f)    összeállítja az MEFRK fejlesztési és éves munkatervét, szervezi azok végrehajtását; 

g) felel az MEFRK gazdálkodásáért: összeállítja az MEFRK éves költségvetésének 
tervezetét, jóváhagyás után irányítja és ellenőrzi ennek végrehajtását; 

h) gondoskodik az MEFRK álló- és fogyóeszközeinek megóvásáról, a felesleges eszközök 
előírásszerű selejtezéséről, illetve hasznosításáról; 

i)    felel az MEFRK a belső kontrollrendszerének működtetéséért;  

j)    tevékenységéről, illetve az MEFRK munkájáról – legalább évente – beszámol a rektornak, 
illetve az általános rektorhelyettesnek, és rendelkezés szerint az Egyetemi Szenátusnak; 

k) javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója részére az MEFRK alkalmazottainak 
felvételére, díjazására, felmentésére. Gondoskodik az MEFRK alkalmazottainak 
munkaköri feladat, hatáskör és kötelezettségek folyamatos aktualizálásáról, a szakmai 
felkészültségükhöz szükséges képzéseken való részvételükről. 

 
(2) Az igazgató részletes feladat- és jogkörét az egyetem rektora munkaköri leírásban határozza 

meg. Az igazgató ellát továbbá minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, egyetemi 
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szabályzat, jelen szabályzat, az Egyetemi Szenátus, vagy a rektor a hatáskörébe utal. 

 

8. § 

(1) Az MEFRK az egyetem Gazdálkodási szabályzata szerint önfenntartó gazdálkodási/szervezeti 
egység, azaz a realizált saját bevétel teljes körével gazdálkodik. 

(2) A tárgyévi bevételeknek fedezetet kell nyújtania a tárgyévi működési és felhalmozási 
kiadásokra. 

 
 
 

V. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

9. § 

(1) Ezt a szabályzatot az Egyetem Szenátusa a 2014. október 30-án tartott ülésén megtárgyalta és 
352/2014. sz. határozatával elfogadta. 

(2) Ez a szabályzat 2014. november 1-jén lép hatályba. Az Egyetem Szenátusa által a 447/2013. 
sz. határozattal jóváhagyott szabályzat egyidejűleg hatályát veszti. 

 
 
Miskolc, 2014. október 30. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Torma András  
a Miskolci Egyetem rektora 

a Szenátus elnöke 


