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A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 
 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 22. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.) 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes 
kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. r. (R1.) 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. r. (R3.) 

előírásaira – az alábbiakat fogadja el: 
 

Gyakornoki idő 

 Sz. 1. § 

(1)  Az E-H fizetési osztályba sorolt, a Miskolci Egyetem alaptevékenységének 
ellátásával összefüggő tanári, muzeális intézményi, könyvtári, levéltári szakmai 
munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén - ideértve az ilyen 
tartalmú áthelyezést is - a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott 
nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú 
szakmai gyakorlattal. 

(2) A szakmai gyakorlat 

a) a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 
jogviszonyban, 

b) a közszolgálati tisztviselőkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá 
tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, 

c) a szolgálati jogviszony időtartama alatt, továbbá 
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, 

valamint 
e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 
f)  az Kjt., illetőleg a közszolgálati tisztviselőkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, 
g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban, 
h) a munkaviszony azon időtartamában, amely alatt a közalkalmazott a 

közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai 
végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett, 

i) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és 
megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel 
járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, továbbá ügyvédi és egyéni 
vállalkozói tevékenység 

során szerezhető meg. 
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(3) Az a)-b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat 
időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel 
meg. A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni.  

(4) A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F-H fizetési 
osztályba tartozó, illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói 
munkakörben három év. Ha a közalkalmazott 

 a) az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet, 
 b) az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben 

két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idő tartama 
egy év.  

(5) A gyakornoki idő tartamába nem számít be: 
a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség, 
b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint 
c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, 
valamint a közérdekű munka tartama. 

(6) A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont 1. 
alpontja szerinti áthelyezés. Ha a közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idő 
alatt megszűnt, annak tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban az 
esetben kell figyelembe venni, ha a közalkalmazott jogviszonya megszűnését 
követően a korábbival azonos vagy - a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő 
alkalmazása alapján - azzal egyenlő értékű munkakörre közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít. Ettől eltérően, nem lehet a szakmai gyakorlat megállapításakor 
beszámítani a közalkalmazotti jogviszony időtartamát, ha az a gyakornoki idő 
alatt 

a) a (16) bekezdésében foglaltak szerint megszűnik, vagy 
b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott munkaköri feladatainak 
ellátására való - az egészségügyi alkalmatlanság kivételével - tartós 
alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt felmentéssel 
megszüntetésre került. 

(7) A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor – a kinevezés mellékletét képező 
gyakornoki programban – kell előírni. A gyakornoki id ő megszűnik, 

a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejűre történő módosításakor, vagy 
b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik, hogy nem lenne kötelező a 

gyakornoki idő kikötése. 
(8) Nem kell kikötni gyakornoki id őt azon tanári munkakörbe kinevezett 

közalkalmazott esetében, aki tudományos fokozattal (Doctor of Philosophy; Doctor 
of Liberal Arts) rendelkezik . 
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Szakmai segítő 

Sz. 2. § 

 
(1) A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a 

gyakornoki idő alatti szakmai segítő személyéről. Másik szakmai segítőt kell 
kijelölni, ha a kinevezésben a munkavégzés helyének vagy a munkakörnek a 
módosítása ezt indokolttá teszi. 

 
(2) A szakmai segítő 

a) figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, 
b) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését, 
c) félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) bekezdés szerinti változása 

előtt írásban értékeli a gyakornok munkavégzését. 
Az értékeléshez a gyakornok írásban észrevételt tehet. 

 

(3) Szakmai segítő az lehet, aki a Miskolci Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, legalább öt éves szakmai gyakorlattal és tudományos fokozattal rendelkezik. 
 

Gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségek 

Sz. 3. § 

(1) A gyakornoki idő alatt a gyakornok és a szakmai segítő köteles a szakmai 
követelmények betartására, különösen 

- a szakmai segítő által elkészített és a gyakornokkal egyeztetett gyakornoki 
programban meghatározottak követésére, 

- a gyakornok munkaköri leírásában meghatározott feladatok elvégzésre. 
(2) A szakmai segítő további feladatai: 

a) A szakmai segítő a gyakornokot készítse fel és segítse a közalkalmazotti 
jogviszonyban történő foglalkoztatásra irányadó jogszabályok, a 
Foglalkoztatási Követelményrendszer, a Miskolci Egyetem alapdokumentumai, 
szabályzatai, a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok megismerésében és 
értelmezésében. 

b) A szakmai segítő készítse fel a tanári munkakörben alkalmazott gyakornokot a 
tanítási órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi 
segédleteknek, taneszközöknek megválasztására, helyes alkalmazására. 

c) A szakmai segítő a közművelődési és közgyűjteményi intézményben készítse fel 
és segítse a gyakornokot az ügyintézés elveinek és gyakorlatának 
megismerésében. 

d) A szakmai segítő a közművelődési és közgyűjteményi intézményben segítse a 
gyakornokot a szakmai követelményrendszer megismerésében és a 
követelmények teljesítésében. 

e) A szakmai segítő segítse a gyakornokot a Miskolci Egyetem közéletében való 
részvételben.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl: 

- a szakmai segítő hetente legalább egy alkalommal köteles a gyakornokkal 
konzultálni, 

- a szakmai segítő legalább havi két alkalommal köteles a gyakornok által 
tartott tanórát látogatni, 

- a gyakornok rendszeresen köteles látogatni a kontaktórákat (előadásokat, 
szemináriumokat, gyakorlati órákat stb.), 

- a gyakornok az óra- és előadás látogatást megelőzően és azt követően 
köteles együttműködni és konzultálni szakmai segítőjével, 

- a gyakornok a gyakornoki tevékenységéről igazoló adatlapot állít ki, 
amelyből ki kell, tűnjön a konzultálás, a tanári munkakörben alkalmazott 
gyakornok esetében, pedig az óralátogatás stb. időpontja, a tématerület és 
a gyakornok által teljesített feladat (pl. óravázlat, tansegédlet készítése 
stb.). 

(4) A gyakornok a gyakornoki idő alatt szerzett szakmai tapasztalatairól félévente 
köteles beszámolót készíteni. A beszámoló feltételeit a szakmai segítő határozza 
meg. A beszámolóhoz a (3) bekezdés szerinti adatlapot csatolni kell. 

 
A gyakornok értékelése 

Sz. 4. § 

(1) A szakmai segítő félévente illetve a szakmai segítő személyének változása előtt 
írásban, szövegesen értékeli a gyakornok munkavégzését, figyelemmel a 
gyakornok által elkészített igazoló adatlapban foglaltakra. 

(2)  A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat értékelni kell. A 
minősítés során a közalkalmazottak minősítésére vonatkozó szabályokat azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese 
véleménye mellett - ha személyük nem azonos - a szakmai segítő értékelését is 
köteles mérlegelni, valamint 

b) az értékelés során figyelembe kell venni a gyakornok által félévente elkészített 
beszámolókat. 

(3) A (2) bekezdés szerinti értékelést az intézmény azon szervezeti egységének 
vezetője végzi, ahová a gyakornokot munkavégzésre beosztották. 

(4) Az értékelés pontozásos rendszeren alapszik és szövegesen történik. A szöveges 
értékelésben meg kell fogalmazni a következő értékelésig teljesítendő 
követelményeket is, a kinevezési okiratban, a munkaköri leírásban, illetve az előző 
értékelésben megfogalmazottakra alapozva.  

(5) A munkaköri leírást, az igazoló lapot, illetve a beszámoló szakmai segítő által 
meghatározott feltételeit a szakmai segítő és a szervezeti egység vezető által végzett 
értékeléshez is csatolni kell. 



MTSKOLCI EGYETEM GYAKORNOKISZABALYZAT 
Oldal szam: 9 

Val tozat szama: A I 

(6)	 A gyakornok ertekelesenek kiemelt szempontjai a kbvetkezok: 

a teljesltmcny-kovctelmcnycknck vale megfeleles, 

az oktatasi tevekenyseg ellatasnak mindsege, 

a felsdoktatasi intezrneny kozeletcbcn valo reszvetel, 

a munkavcgzcssel kapcsolatos feleldsseg es hivatastudat, 

a munkavegzessel kapcsolatos pontossag, szorgalom, igyekezet. 

(7)	 Az ertekeles saran a kovctkezo pontszamokat kell alkalmazni: 

a) kiemelkedd mindsites 3 pont 

b) megfele16 minosites 2 pont 

c) kevesse megfelelo minosttes 1 pont
 

d) nem megfelelo mindsites 0 pont
 

(8)	 A gyakornok ertekelese eredrnenyekent megfelclt es nem megfelelt mindsitest 
kaphat. A minfisites eredmenyet az egycs minositesi szempontok ertekelesekor 
adhato legmagasabb pontszamnak a tenylegesen adott pontszarnokhoz 
viszonyitott aranya alapjan a kdvetkezok szerint kell megallapitani: 

a) harmineegy szazalektol szaz szazalekig megfelelt 

b) harmine szazalek alatt nem meg:felelt 

minositest kap a gyakornok. Ettdl elteroen, a gyakornok nem mcgfelclt mindsitest 
kap, ha legalabb cgy minosttesi szempont ertekelese nem megfelele. 

(9)	 A gyakornoki ido lejartaval a kozalkalmazott tevekenyseget a Miskolci Egyetem 
honlapjan talalhato dokumentumtarban talalhato iratmiota kitoltesevel kell 
minositeni. 

(10)	 A kozalkalmazotti jogviszony a tdrveny erejenel fogva megszunik, ha a 
gyakornok "nem megfelelt" minositest kap. A kozalkalmazotti jogviszony a 
mindsites eredrnenyenek ismerteteset kdvctd tizedik napon szfinik meg. A 
kozalkalmazotti jogviszony megszfineserdl a munkaltaro a megsziines idtipontjat 
megeldzd ot nappal inisban tajekoztatja a kbzalkalmazottat, az erintett szervezeti 
es gazdalkodasi egyscg vezetfijet, tovabba a Ber-es Munkaligyi Osztalyt, 

Sz.5.§ 

(1) Ezen szabalyzatot a Szenatus 3812015. sz. hatarozataval fogadta el, hatalyba 
lepesenck napja 2015. aprilis 1. 

,~~~ 
Miskolc, 2015. marcius J9. : ~~)	 '-, J!ft 

~ Prof. Dr. Torma Andras 
1.	 rektor 

a Szetuitus etnoke 


