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I. PREAMBULUM

A Miskolci Egyetemen a bdlcsdsz- 6s tfusadalomtudom6oyi szakokon int6zeti form6ban 1992-ben
kezd6ddtt a kdpzds, az egyetem Bdlcseszenudom6nyi f"L feeZ_U"r;On f,it 

". 
A Kax a magyar

fels6oktat6sban az 1990-es €vekt6l folyamatosan alkalmazkodott - -oago, es regiondlis
elviir6sokhoz, Eszakkelet-Magyarorsz6g hum6n tudom6nyi szakember_ ds tandrk6pz6s6nek
meghat6roz6 intdzmdnye lett.

Szabdlyzat a Miskolci Eg/etem
Biilcsdrzettudominyi Kar feladataira 6s

_ mfikijddsi rendj6re

Oldalsz6mr3
vur^(,r-Lr E(' Y t! I ljlvl

A Kar log6ja

A Kar szine: kdk ds acdlszii*e.
A Karjelvenyei: ka zriszlb 6s d6krini linc.

II. ALTAL,iNos RENDELKEZf sEK

A Kar elneyez6se, sz6khelye, k6pviselete, jog6ll6sa 6s szimb6lumai

1.$

(ad ESZ. L kiit. 2_3. g)
(1) A Kar neve: Miskolci Egyetem Bdlcseszettudomanyi Kar

Rdviditve: ME BTK
Angolul: Faculty of Arts
Ndmetiil: Philologische Fakultat
Oroszul: @ruonou.rqecr<rlfi $aryalrer
Franci6ul: Facultd des Lemes

(2) A Kar mtkdddsi helye: 3515 Miskolc-Egyetemvdros dpiiletei. Honlapja: bolcsesz.uni_
miskolc.hu

(3) A. K,I.,a Miskolci Egyetem olyan szervezeti egysdge, mely dn6lld gazddlkodrisi egysdgnek
mlnosut.

(+) A K,a kdpvisel6je a Kar d€kinja. A helyettesitdsre vonatkoz6 szabAlyokat a 7. S (2) bek.
tutalmazza.

(5) A Kar szimb6lumai:

'Y 
, 
A Kar cimere: ii116, h.{rcmszdgletii, zold szinii katonai pajzs, fels6 rdszdn nyitott,

eziist szinfi kdnyv lebeg, a heraldikai jobb oldali oldalair F., bal oldalan ph. betftk&el: a
kdn)ry alatt, a pajzs alapjdn eziist szint, koronat viselli f6rfi mellk6p; heraldikai jobb
otdal6n eziist csillag, bal oldalin ezlist f6lho1d.

ffi€l
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A Kar feladatai

2.$

(ad ESZ I. kttt. 4. $)
(1) A Kar cdlj6nak eldr6se drdekdben a kdvetkez6 feladatokat l6tja el:

a) a bdlcsdszet- 6s tfusadalomtudom6nyi szakok kdpz6si 6s kimeneti kiivetelm6nyeiben

foglaltaknak megfelel6 osztatlan tanfuk6pzdst, valamint alap- ds mesterk6pzdst val6sitanak

meg,

b) felk6szit a human 6rtelmisdgi, kiemelten a tanfui 6letp6lya magas szinvonahi,

hivadstudattal tdrtdn6 betijllesdre,

c) el6keszit a tudomanyos kutatisra ds kdzdleti feladatok v6gzds6rc,

d) a biilcsdszethrdomanyokat, a tarsadalomtudomrinyokat, valamint a tanari mesters6gre val6

felkdszitest magas szinten mriveli, fejlesai,

e) gondoskodik a tanarok tovabbkepz€sdr6l, valamint szakir6nyri tov6bbk6pzdsek keretdben

egy6b szakemberek tov6bbkdpz6sdr6l.

(2) A Kar az Egyetemnek olyan dnat6 igazgatdssal rendelkez6 szervezgte' ahol osztatlan

tandrkdpz€s, alap- 6s mesterkepzds, szakidnlt tovebbkepzds, valamint PhD k6pz6s folyik.

(3) A Kar habilitaci6s eljar6sokat fol)'tat le azokban a tudomdny6gakban, amelyeke tezle 6t az

Egyetem Habilitici6s Bizotts6ga a vonatkozo egyetemi szab6lyzat szerint feljogositja.

(4) A Kd feladatai ellatdsa sor6n egylithniikddik az Egyetem tijbbi kar6val, belfdldi 6s knlftjldi
oklatAsi 6s tudom6nyos int6zmenyekkel, igy ktldndsen a hazai biilcsdszeuudom6nyi karokkal

6s kdzoktatasi intdzmenyekkel.

III, A KAR SZERVEZETI FELEPiTfSE fS TISZTSfGVISEL6I

3.S

(ad ESZ I. kiit' 18. $)
(1) A Kar oktatasi-szervezeti egys€gei intdzeti keretek kdzdtt mtkodnek.

(2) A kad tuenyit6 tevdkenysdg segitese, az ezekkel 6sszefiigg6 szervezdsi feladatok ell6t6sa,

koordin6ldsa cdljAb6l Ddkani Hivalal mrikddik, amelyet a ddkAni hivatal vezetdje a ddkin
idnyit6sSval vezet.

(3) A Karon az oktat6si-kutatAsi tev€kenys6g tamogatasa 6rdek6ben, i\tozetl, iJrnezelkdzl

konyvldrak miikiidnek.
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A Kar yezet6se

4.$
(1) A Kar vezetdseben - a Kar cdljainak el€resdhez szliksdges feladatok ellat6s6ban _ testiileti,

illetve szemdlyes eljAnisuk ftj6n kijzvetlentil vesznek rdszi'az al6bbiakr

a) a ddk6n,

b) a Ddkini Tanics,
c) a ddkanhelyettesek,

d) a d€kdni hivatalvezet6,

e) Kari TanAcs,

D az ftttezeigazgat6k, intezeti foigazgat6, igazgat'
g) a szaldelel6sitk,

h) az irnezf,i 
'rtekezlet,i) a vezet6i ertekezlet,

j) az oktal6i-kutat6i drtekezlet,

k) a Kar nem oktat6 alkalmazottainak Atekezlete.

A d6kin

s.s

(ad ESz. r. kdt. 13. S)(1) A kar vezet'je a ddk6n, akit az Egyetem f6drlisban ds terjes munkaid6ben, vezet6 rinrisri
munkav6llal6kent foglalkoztat, aki az egyetemi tandrok, fdiskolai tan6rok 6s egyetemi
docensek kdziil, p6lyrizat itj6n ds a rektor megbizasa arapjdn keriir ki. A ddk6ni pr yrtiiokat a
Kad Tan.ics vdlem6nyezi, a ddkAnt a rcktor bizzameg.

(2) A ddktn a mukakdri leirdsaban meghat6rozntl feladat_ es hatAskdreinek gyakorlAsat a
ddkAnhelyettesekkel saj 6t ddntesi j ogkdrdben megoszthatja.

(3) A (2) bekezdesben meghatdrozottjogkdrdn iilmen6en a d6k6n:

a) iavaslatot tesz a Kari Tan6csnak a Kar tisztsegvisel6i , a dekfurn hivatal vezet6i6nek
szem6lydre,

b) javaslatot tesz a rektomak a Kar tisztsdgvisel6inek, egyetemi tandrainak, egyetemi
docenseinek kinevez6s6re, a Kari Tanrics v6lem6nye alapj6n.
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A D6kini Tan6cs

6.$

(1) Oktatisi, tudomiinyos ds a Kar eletet 6rint6 egy6b k6rd6sekben a d6krin rnunk6j6t a

vdlem6nyez6 ds javaslatteteli jogkorlel rcrdelkezd Ddkani TanAcs seglti.

(2) A Ddkani Tair6cs tagjai:

a) a ddkdn,

b) a dek6nhelyettesek,

c) a Ddkani Hivatal vezet6je,

(3) A D6ktni TanAcs nldseit az oktatAsi id6szakban 6ltal6ban hetenkdnti rendszeress6ggel tartja.

A d6kinhelvettesek

7.S

(1) A Karon feladatk6rtiket tekinfve beiskol6zisi ds kapcsolati iigyekdf felel6s, tanulntuyi,
valamint tudomanyos-nemzetkdzi ddkrinhelyettes miikddik. A d6kfuhelyettesek feladata
kiilondsen a Kar fejl6deset szolgel6 oktat6si, kdpzdsi 6s tudomrinyos prograrnoka vonatkoz6
javaslatok elk€szitdse, az oktatdssal 6s kepzdssel tisszeffiggo kari pAyazatok koordindldsa.

(2) A ddk6nlelyett€seket - pAlydzat irtj6r - a ftt6lbsn egyetemi tan6rok, docensek, tudomiinyos
kutat6k kitziil a Kaxi TanAcs javaslatiira a rcktor bizza meg legfeljebb a ddkin megbizds6nak
lejtuaig bded6 id6re. A ddkdnlelyettes megbiziisdhoz tdbb mint 50 o/o-os kari tanricsi
t6nogat6s sziiks6ges. Altalanos helyettesdt a dekdnhelyettesek kdziil a dekAn magajelijli ki, az
dltaldnos ddkrffielyettes a d€kin felk6rdsdre vagy 

^kadz'lyonat{sa 
esetdn helyettesiti a dekAnt.

(3) A beiskolizdsi ds kapcsolati iigyek&t felel6s d6k6nhelyettes jogkdr6ndl fogva a Beiskolazesi
BizottsAg elndke, ellatja a kari szintii PR- ds beiskoldzisi teendiiket. KoordinAlja a viirosi ds

r€gi6beli kitzoktatAsi ds loltunilis intdzm€nyelCrel val6 kari kapcsolatokat. Rdszt vesz az
erintett teriileteknek megfelel6 kari €s egyetemi bizotts6gokbaa, kapcsolatot tart a
Kornmunikeci6s 6s Beiskolazdsi Igazgat6s6ggal. Nyilv6ntartja a kad egyiithniikdddseket a
kiildnbdz6 intdzmdnyekkel 6s szervezetekkel.

(4) A tanulm6nyi d6krinhelyettes tevdkenysdge kdr6ben elj6wa, a Taoulmanyi Bizotts6g
akad yonatasa esetdn els6 fokon gyakorolja annak jogait, gondoskodik a Tandmenyi
Bizoftsag iileseinek el6kdszitdsdr6l, elntikiil a testiilet iil€sein, ellen6rzi a bizotts6gi ddntdsek
vdgrehajtis6t 6s t6jekodata$ ad a tanulmAnyi 6s vizsgaiigyekkel kapcsolatban a szakoknak.
Oktatdsi iigyekben kdpviseli a Kort az Egyetem knlonbdz6 f6rumain, feltigyeli az 6rarend
osszeiillitAsAt, ell6tja a nappali, levelez6 tagozatos kepzes sz?kmai feliigyelet6t.
Feladatkordben eljrirva szervezi 6s iranyitja az aL*redit6ci6s iigyekkel, valamint a tanulmrinyi
pontrendszer (kredit) alkalmazis6val 6sszeffigg6 teend6ket.

(5) A tudomanyos-nemzetkdzi ddkAnhelyettes feladata a karon foly6 tudomdnyos 6s nemzetktjzi
tevdkenyseg irdnyit6sa, a dokto , habilit6ci6s iigyek intdz6sdnek feliigyelete. Szervezi a kar
tudomanyos kapcsolatait, iranyitja a kari 6s intdzeti tudomrinyos dirik:kiid munk6t, valarint a

kar jegyzethimogatds6nak felhasznilas6t. Felada&dreben eljiLrra szeNezi es ix nyitia az

oktatds hallgat6i vdlem6nyez6s6vel dsszeffigg6 teenddket, valaminl a kar
min6sdgbiztosites6val kapcsolatos feladatokat. Feladata tov6bbe a kimen6 6s be6rkez6
Erasmus hallgat6k iigyeinek koordindl6sa 6s a Stipendium Hungadcum itsztdndilal a karcn
tanul6 hallgat6k tanuLn6nyainak feltigyelete.
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A szakJelel6stik

8.$
( 1) A Bttlcsdszettudomrinyi Kar sza(1'ain az oktatas min6s6g6nek biztositiis6t, a szak miikdddsdnek

ellen6rzdsdt, az d ntett szervezeti egysdgek tev6kenys6g6nek - a tantervben rogzitett feladatok
ellatdseban val6 reszvdtelet cdlzd - dsszehangotdsdt szakfelel6s oktat6k vdgzik.

(2) szakfelel6s oktat6 a 2006-ban bevezetett kdtszintfi kdpzdsi progamok (alap- ds mesterkepzdsi
szakok), valamint a 2013161 inditott osztatlan tanrirk6pzes eieteben a szakinditdsi enged6iyben
(aklqed itdc i6ban) feltiinrereft okuld.

(3) A szakfelel6sdk megbizatasa a szak (k6pz6s) akkedit6ci6ban medeldll hataridejeig tart.
(4) Amennyiben a szakfelel6s oktat6 nem irtezeigazgal6, ifiezeti folgazgat6, a szakfelel6s

kdteles valamennyi, a szak elesz't drint6 kezdemdnyezds kialakitrisakor az illetdkes
i\tezetigaqat6v al, i\Gzai f6igazgat6v al egy eneni.

(5) A szakfelel6siik tovabbi feladat- ds hat6skdrdt az d6kan egyeterrdsdvel az ittezetrgazgat6
hatrirozza meg ds ellen6rzi tevdkenysdgiiket.

lntCzetig zg t6) int6zeti f6ig zg t6, igazgtt6

e.s
(l) Az ntezeligazgab es az :liltezeti fbigazgat6 feladata az intdzet tev€kenysdgenek

megszervez6se, vezetese: oktatdsi 6s tudomdnyos munk6jrinak 6sszehangoldsa, gazdasigi 6s
iigyviteli nunkijenak irAnyitdsa 6s ellen6rzdse. Feladata az int€zet o$z6gos 6s nemzetkdzi
kapcsolatainak ripoldsa ds fejlesztdse, a tudomiinyos utdnp6tlis neveldse, a pityazati
tev6kenys€g iisztdnzdse. El6segiti az intezet bevdteleinek ndveked6s6t, tov6bb6 gondoskodik a
beiskollizrisi tervek hatdkony megval6sullsrir6l.

(2) Az ifiezeip;a4at6 ds az intdzeti ftiigazgat6 tovebbi feladata az Intdzet Alrspontjanak
kdpviselete a Kar vezet6i testiileteiben ds vezetoi e16ft, ktls6 szervekndl ds intezmlnyikndl,
illetve - a szolg6lati rit betafdsaval - a fels6bb szerveknel, tov6bba v6lem6n),nyilv6nit6s €s
6lldsfoglalas az Egyeter , valamint a Kar vezet6i 6s vezet6 tesfiletej fel6 az lrtt'ze1r)t e1rft6
neveldsi, oktatdsi, gazd6lkoddsi 6s szem6lyi kdrddsekben.

(3) Az ieazgat6 aMiskolc-Hej6kereszturi KIP Regiondlis ds M6dszertani Kdzpont vezetdsdt l6tia
el.

Int6zeti tansz6kvezet6k

r0.$
(l) Az intezeti tanszdkek vezet6i gondoskodnak az illtezeti tanszek gondozdsaban a[6

diszciplin6k oktatdsar6l es kutat6s6r6l, valamint az intdzeti tanszek oktat6i szakmai
rnunk6j6nak (okatas, vizsgeztatiis, kutat6s) ilinltds6r6l ds koordinrildsrir6l.

(2) Az intezei tanszdk vezetdjdt a Kari Tan6cs v6lemdny6nek ismeret6ben a d6k6n leefeljebb 4
6ves iddtartamra bizzameg, Az intezeti tansz€k vezetdsdvel j6r6 titbbletfeladatok ellatdsadrt az
int€zeti tanszdk vezet6jdt kiiliin dijazrls nem illeti meg. Az intdzeti tansz6k vezet6jejogosult az
,,iftezeli tatszekv ezet6" cim haszn6latrira,
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(3) Az intezeti tanszdk vezet6jenek megbizAsara, a megbizas megism6fldsdre, illetve a felmentdsre

az ir]ilezetlgazg;at6 tesz javaslatot, amelyet az intdzet oktat6i efiekezlete vdlem€nyez. A
felmentdsre vonatkoz6 javaslalot a Kari Tan6cs bfumely tagia \aW az irrtezel igazgat6ja

ellteieszlheti. Ed az intdzeti oktat6k 2/3-a is kezdemdnyezheti.

(4) Az ifiezei lanszdkvezet6 kdteles gondoskodni

a) a szakfelel6ssel - ds amemyiben a szakfelel6s oktat6 nem iitezeigazgat6 - az

inezeljLgazgat6\al egyeztetve a tantirgyi tematika 6s kovetelmenyrendszer elkdszit€s6r6l

ds annak betartatAsdx6l,

b) a tanszdki kdtelezettsdgeknek az intdzeti tansz6k altali maxadektalan teljesitesddl,

c) akad6lyoztatdsaeset€n meglelel6 helyettesitds&61.

(5) Az el6z6 bekezddsben meghatArozott feladatai ellAtasa 6rdek6ben az irtl'zeti tanszek\ezet6t az

intdzeti tansz6k dolgoz6i fdldtt munkairrinyitasi jog illeti meg. A feladatok ellatasat az intdzet

igazgat6ja 6s a d6ken k6rheti sz6mon.

IV. A KARI TANACS

A Kari Tanics iisszet6tele

11. $

(ad ESZ. I. kitt. 21. S)
(1) A Kar vezet6s6nek legf6bb szerve a l7 (tizenh€t) tagb6l a[6 Kari Tan6cs. A Kari Tan6cs

valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik.

(2) Tiszts6ge alapj6n, hivatalb6l tagia a Kari Tan6csnak:

a) a mindenkori dek6n,

b) a kar 6 int€zetdnek mindenkori vezet6je,

c) a kari Hallgat6i Onkom6nyzat elndke.

A Kari Tan6cs elniike a d€kdn, titkira a Ddkani Hivatal vezetdje.

(3) A Kari Tanacs v1lasztott,szavazati jog6 taglail

a) a kar 6 intdzetdnek egy-egy oktat6j4

b) I fd a nem oktat6i-kutat6i munkakdrben foglalkozt atottak kdztil,

c) I fii a mindenkori reprezentativ szakszervezet kdpvisel6je,

d) I f6 a Miskolci Egyetem Doktorandusz Onkorm{inyzata altal deleg6lt k6pvisel6

(4) A Kari Tandcs iil6seire tanacskozdsi jogli tagk6nt meg kell himi:

a) az egyetem rektor6t,

b) az egyetemi karok dekAnjait,

c) adek6nhelyetteseket,

d) a kad Doktori TanAcs elnokdt,

e) a Miskolc-Hej6kereszturi KIP Regionrilis M6dszertani Kdzpor\Iigazeat6j't'

0 az intdzeti tanszdkvezettiket,

g) a szakfelel6sdket,

h) a Ddkini Hivatal vezet6jet,

i) az Egyetemi Szenatus kari k6pvisel6jet.
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dolgoz6 vagy hallgat6, aki fegyelmi

amennyiben a megv6lasztlisukkor

(5) A Kari ranacs szavazati jogt oktat6-kutat6 tagiait a Kar oktat6i-kutat6i ertekezlete vdlasztja
meg. A v6lasdesok soren a 6 fb oktat6ra az intdzetek tesznek l_1 f<ijavaslator.

A Kari Tanacs nem oktat6i-kutar6i ellom6nyban l6v6 tagi6t a kar nem_oktat6 alkalmazottjaib6l
al16 dnekezler v6lasaja meg._ A Kari Tandcs doktorandusz hallgat6 kdpviseliijdr randvenldnt a
Kan-fluK saJar szabaryzah atapJin v asdjA armak eredmdnydrdl legkdsdbb szeptember 3o_ig
a d6k6nt drtesiti.

(6) A Kad Ta&ics p6tragiai:

a) intdzetenk€nt 1-1 f6, azaz minddsszesen 6 f6 oktat6 p6ttag
b) I f6 nem oldat6-kutat6 p6nag,

c) I 6 reFezentativ szakszervezet riltal delegAlt p6ttag,
d) I fit Hallgat6i Onkormdnyzat 6ltal delegdlt p6ttag.
A p6ttag jogosult 6s kdteles a vele azonos listdn megv6laszott szemdl),t tags6gr{nak
megszfindse eseten helyeftesiteni.

(7) Nem lehet a Kari Tan6cs tagla az az oktat6, kutat6.
biintet6s hatilya alatt all.

(8) A Ka Twr6cs gzavazai, jogu tagjai rijravrilaszthat6k,
6rv6nyes, azt lehet6vd tev6 jog6lldsuk nem vriltozik.

(9) A..Kari Tanircs szayazati jogri 6s tanecskozisi jogf tagjait inditvrinyoz6si, dsaevdtelezdsi,
v€lemdn).nyilvaru-tasi. javaslaa6teli jog illeti meg.

A Kari Tan{cs feladat- 6s hatiskiire

12. $

(ad ESZ. I. ktit. 13. g)
(1) A Kari ranacs alapvet6 feladat- ds hatrskttrdn tflmen6en dttnt 6s intdzkedik a Kar 6let&e

vonatkoz6 minden olyan ldnyeges kdrddsben, anelyben a ddntds nem tartozik az Egyetem miis
szervdnek vagy tisztsdgviselcij6nek hatiskdr€be.

(2) A Ka Tan6cs ddnt kiildndser:

a) a Kar tiszts€gvisel6inek megvrilasaris6r6l,

b) a Kar kdltsdgvetes&6l sz6l6 besz6mol6 elfogadris6r6l,
c) a Kar munkiij6t segit6 szervezeti egysegek, tov6bb6 alapitv6ny l6ftehozrs6r6l,
d) ka kitiintetdsek alapitris6r6l 6s adomrinyoz6s6r6l,

e) az eg/etemi feladatok kari teljesitesdb6l fakad6 szab6lyzatok megatkotris6rdl,
(3) v6lem6nyezi a d6kturi pAly6zatokat.

(4) A Kari randcs sziiks6g szerint hal6rozattal dllapitja meg azon hataskdreit, amelyekben ditntdsi
jogdt miis szervie vagy szem€lyte rvhtaza 6t.

(5) A Kart vagy az Egyetemet drint6 6s a felettes szeNek dijntdsi kdrdbe tartoz6 k€rddsekben a
Kad Tandcsotjavaslattete[ ds velemdny-nyilvdnitdsi jog illeti meg.
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0)

(2)

(3)

A Kari Tan6cs miikiid6si rendje

13. $

A Kari Tanrics feladatainak ellatAsa kijr€ben a ddkan munk6jat a Dekani Hivatal vezet6ja, mint

a Kari Taniics titkfua segiti.

A Kari Tan6cs elndke jogosult a Kari Tan6cs iildsdt osszehi\'ni €s a levezet6 ehiiki teend6ket

ellitni.

A Kari Tandcs iildseinek helye: Miskolci Egyetem Miskolc-Egyetemvd,ros. Indokolt esetben a

d€krin mris helyszint is megieldlhet.

14. S

(1) A Kari Tanacs 6vente legalibb ndgy alkalommal iildsezik. A Kari Tanecs iil6seinek

munkarendjdt es iitemez€s€t a tandvenkent meghal6rczott munkaterv szabja meg. A munkaterv

elfogadasara a d€k6n tesz javaslatot az ollatiisi ev els6 tardcsliles6n. A Kari Tan6cs hatituozaia

alapjdn - kivdteles esetben - ll6sen kivii]i irlisbeli szavazris megtartrls6nak is helye lehet

(2) A Kari Tan6csot - a napirend megieldlds6vel - 15 napon beliil iissze kell hivni, ha ezt a Kari

Tanecs szavazati joggal rendelkez6 tagjainak egynegyede irdsban kdri, illetve ha az Egyetem

rektora erre a ddk6nt felhivja.

(3) A Kari Tanacs iildseit a Ddk6ni Tanacs kdsziti el6. Az i 6s napirendjdre vonatkoz6 javaslatot,

az egyes napirendi pontokhoz kapcsol6d6 el6terjeszteseket a meghivottaknak legal6bb 5

nappal az iitds el6tt, az til6sre sz6l6 meghivdval egyiftt, az i116s hely6nek 6s idejenek pontos

feltiintetdsdvel, ir6sban kell megkiildeni. Indokolt esetben a Kari Tan6cs megengedheti az

i.il6sen tdrt6n6 sz6beli el6tedesztest.

(4) Az egyes iilesek napirendjdrdl a Kari Tan6cs hatarczattal ddnt.

(5) A Tan6cs tagjai - a tagok egyharmadanak tiimogatdsaval - kezdem6nyezhetik az elfogadott

munkateNhez k€pest az egyes bnacsiildsek napirendjdnek m6dosit6s6t, a tervezett napirendi

pont elhagyasat vagy fj pont felvdteldt.

(6) A Kari Tan6cs szavazati jogf tagiainak az iildsen 6s a ha/;1foz,:thozalalbal]. val6 rdszvdtel

k6bIez6. Az iildsen va16 €szvdtel6ben akad6lyoztatott tag t6voll6tdt - a konl<rdt ok

megjeldlds6vel egyiitt - legk6s6bb az iilds napjAt megel6z6 hamadik napig a d6krinhoz cimzett

irdsbeli nyila&ozatdval mentheti kl.

ls. s
(1) Ha a tan6csiil6s eld keriil6 el6tedesztds a Kari Tandcs hatArozat6t, All6sfoglal6s6t kivdnja meg,

az eldterjesdesnek minden esetben tatalmaznia kell az iiglae vonatkoz6 hatarozati javaslatot,

ds amennyiben ez lehets6ges, a dont€s altemativAit'

(2) Azokban az iigyekben, amelyeknek anyagi-pdnziigyi kihatdsai vannak' a niforditds v6rhat6

osszegdt es foftlsAt is meg kell jeliilni.

(3) Az el6te{esztds kidolgoz.is6ba be kell vonni az tigy tltgya szerint illetekes kari bizotts6got is'

(4) Az elotedeszt6s el6ad6ja altaldban a ddktu! a tdrgy szednt illet6kes ddk6nhelyettes, vagy a' - 
Kari Tanics titkrira. A napirendi pont el6ad6j6ul a d6k6n indokolt esetben mils szemdlyt is

felk€lhet.
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A Kari Tan6cs hatdrozathozatali rendje

16. s
(1) A Kari Tandcs akkor hat6rozatkdpes. ha az iildsen a szavazall joggal rendelkezti tagok

legal{bb 60 o/o-a, azaz legalibb l0 ftijelen van.

(2) A, Karl ]anacs tlesei nyilv6nosak. A Kari ra&ics eseti jelleggel, vita nelkiil ddnthet a ztut iil6s
ehendelds6r6l, a szavazati jogf tagok 50 %-6nak (9 f6) i6m;e;6sa €set€n.

(3) Ha a Kad randcs iildsdt hat6rozark6ptelensdg miatt megtartani nem rehet, akkor az 6jabb iil6st
legal6bb hrircm, legfeljebb tizenijt_ napon beliil ijssze kell hivni. Az ugranazon napirenddel
meghirdetett rDrisodik iirds a jelenrdv6 szavazati joggar rendelkez6 ragoklzdm6t6l ffiigetrentil
hatdrozatkdpes.

(4) A Kari ranics titk6ra kiiteles folyamatosan e en6rizni az iil6s hat6rozatkdpessdgdt. Ha a
hat6rozatkdpessdg- hienyat allapirja meg, e kiid menr6l haladdktalanut kotetes ta3etiztatni az
iilds levezet6 elndkdt. A hatirczark€ptelennd_vrllt iildst be kell rekeszteni, tekintet;dkiil a mdg
hatraldv6, hatdrozathozatalt ig6nyl6 napirendi pontok jellegdrc.

(5) A Kad Tan6cs lildseit az elndk vezeti. Az elndk sziiks6g eseten e teend6k ell6t6sara a
d6kdnhelyettesek brirmelyikdt felkaheti helyettes€iil.

(6) Az elndk gondoskodik a tan6cskoz6s rendj6r6l. Ennek keretdben ktildndsen az alibbiaka kell
figyelemmel lennie

a) megnltja az iil6st,

b) t6jdkoztata a megjelenteket a kimentdseh6l,
c) javaslatot tesz ajegyz6kijn),\'vezet6 6s a ketjegyz6katnyv_hitelesit6 szemdlydre,
d) meg6llapitja az iil6s hattuozatkdpessdgdr vagy annak hiriny6t,
e) inditvimyozza az el6zetesen kikiildtjtt napirend j6vahagyrset, vagy _ sziikseg szednt _ azok

m6dositesft , kiegeszitdset,

felkdd az el6ad6t a napirend el6terjesztesdre,

vezeti a vitiit,
kiv6telesen a hozzdszil6 figyelmdt felhivhatja arra, hogy hozzlsz6ltrslnak tatlalma a
tdryyalt mpirendi pontt6l alapvet6en elt6r, vagy id6tafiama az iil6s eredm6nyessdg€t
veszelye?l:etl,

i) elrendeli a hatrirozathozatalt vagy 6ll6sfoglal6st,
j) kihirdeti a Tanics hat-arczatit vagy ilItlsfoglalaset,
k) berekeszti az tildst.

(7) Az iil6s napirendjdt az elniJk inditv6ny6ra a taifucs hatlrozatiLvar hagyja j6v6. A napirendi
pontok tfugyaldsara 6ltal6ban egym6st kajvet6en kedil sor, de szorosan dsszefttgg6 tirglu
napirendi pontok egyiittesen is tdrgyalhat6k.

(8) Az elnatk diintdse alapjan a napirenden l6v6 k€rd6s termdszet6t6l ffigg6en a tanacskozds
menetdben el6sz6r az el6te{esztdshez kapcsol6d6 kdrddsek feltev6s6re kell lehet6s6set
biztositani. Kdrdds feltevdsere az tilds valamennyi rdsztvev6je jogosult. A kdrddseke L
el6terjesztds el6ad6ja kdteles vrilaszolni. Ha a kdrd6s olyan informrici6t kivdn, amelynek az
el6ad6 nincs birtok6ban, akkor a viilaszadiisra a k6vetkez6 tan6csiildsig haladdkot kdrhet ds
kaphat.

h)
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(9) A kdrdesekre adott v{Alaszok utdn, illewe k€rd€sek hianyaban 
^z 

elntik megnyitja a vittit. A vita
sor6n a tan6cs tagjai 6s a meghivottak vdlemenyt nyilv6nithatnak, inditvAnyokat 6s

€szrevetaleket tehetnek. A hozzdsz6lisok maxim6lis id6tartama 5 (itt) perc.

(10) Az elhangzott hozzisz6l'sokra az e16ad6 a vita lezfurisa el6tt reflektAl. Kiemelked6 fontoss6gri
napirendi pontok t6rgyalasakor az elndk diintdse alapj6n altalanos 6s reszletes vita is tarthat6.

(11) Az eloterjeszdsek megvitat6sa es a haiLalozat meghozatala ut6n kedilhet sor az olyan
tejdkoztat6jellegii bejelent6seke, amelyek testiileti Albfoglalast nem igdnyelnek.

17. $

(1) Az elndk a tanecsiil6sen kialakult 6llaspontokat dsszefoglalja, 6s a Tar6cs tagiait felhivja az
rilldsfoglaldsra. Az dlldsfoghlAs szavazassal tdrtdnik.

(2) Mindenkdppen szavazdst kell elrendelni:

a) azokban az iigyekben, amelyekben a Tanrics ddnt, javaslatot tesz vagy v6lemen)4
rlyilvanit,

b) minden olyan eg'y6b ilgyben, amelyben a Taniics a testi eti 6llasfoglalast sziiksdgesnek
tutia.

(3) A hat6rozathozatal sorrendj6ben el6szd( az el6terjeszteshez fiizdtt m6dositd inditvdnyok6l
kell szava.ani, majd - ha ez meg id6szeftL - az eredeti el6te{eszdsr6l.

(4) A Kari Tanacs minden szavazati jogf tag]a egy szavazattal rcndelkezik. A TanAcs hatArozatait
a jelen l€v6 szavazati Jogi tagok dsszldtszr{mdhoz mAten, egyszeru (relativ) sz6tdbbsdggel
hozza.

(5) Kdthamados t0bbs6gi t6mogatris sziiksdges az egyetemi ds kari szab6lyzatokban
meghat6rozott esetekben.

(6) Szavazni "igen"-nel vagy "nem"-mel lehet, illetve a tagok tat6zkodhatnak is a szavazdst6l.

(7) Amennyiben nem alakult ki tdbbsegi ar6ny, nincs dHsfoglal6s. Ilyen esetben az ehiiknek kell
intezkednie a tov6bbi teend6k6l (rij el6te{esztdsrdl, javaslat6l stb.).

(8) A Ka Tanacs nllt szavaz6ssal hoz hatfuozatot. Titkos szavaziist kell tartani:

a) szemdlyi iigyekben,

b) azon k6rddsekben, amelyekben a Kari Tanics jeleni6v6 tagiainak egyharmada nyilt
szavazdssal ezt kiv6nja.

c) a szavazatok titkossdg6nak meg6rzds6re minden feltdtelt biztositani kell.
(9) A szavazds eredmdnydt az iildsen ismertetni kell.

18. $

(1) A Kad Tan6cs iil6s6r6l jegyz6kijn).v kdsziil, amelyet a ddkrin ds a Kari Tan6cs altal
megv6lasztott kdt jeglz6kon)-v-hitelesit6, valamint a j egyz6kdn)'wezet6 l{it el al6ir6sdval.

(2) A Ka Tauics hatarozatait a Kari Tandcs ti&dm foglalja kiilon iven szerkesztue ir6sba, az

illest kdvet6 hdt munkanapon beliil. A hatarozatokat a ddkan ahir6s6val hitelesiti.

(3) A jegyz6kdn).vet, a hatinoz,,tok4 a Kari Tandcs titktua 6ltal elkdszitett jelenldti ivet az
iratt6rban mee kell 6daf.
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(4) A Kad Tandcs iilds€nek jeglz6k6n).vdt 6s a Tanacs hatarozatainak egy pdldAnyiit az iil6st
k6vet6 nyolc munkanapon beliil meg kell kiildeni az egyetem rektonlnak.

(5) A Kari Tan6cs iileseinek el6te{esztdsei a Kar oktat6i, kutat6i 6s hallsat6i szimira
nyilv6nosak, azok a Ddk6ni Hivatalban * a szemdlyis6gi jogok v6delrn6re ds iz adatvddelmi
el6ilisokra vonatkoz6 jogszab6lyok keretei kdzijtt - megtekinthet6k. A Kari Tanrics
hat6rozatait a kar intemetes honlapjan nyilvAnoss6gra kell hozni.

(6) Mds 6rdek16d6 rdszerc a dokumentumokba val6 betekint6st a d6k6n vagy a t6rgykor szednt
illetdkes ddk6nhelyettes engeddlyezhet, az adatvedelemr6l sz6l6 hat6lyos jogszabAlyok keretei
kdziitt.

V, EGYEB KARI TESTOLETEK

lnt6zeti 6rtekezlet

19.S

(1) Az ifiezeli drtekezletet f6ldvente legal6bb egyszer, illetve amennyiben az ana jogosultak
kdrik, fgy tiibbszitr, 6ssze kell hir.ni. Az intdzeti ertekezlete meg kell hivni sziiksdg iset6n a
Kar bdmely tisztsdgvisel6j et.

Q) Az irfiezeri 
'fiekezlet 

hatirozat[nak ye$ehajtesa az intezet igazgat6j6ra, minden oktatoj6ra €s
nem oktat6 dolgoz6j6ra k6telez6. Ha a hatfuozat jogszab \4 yagy egyetemi szab6lyzatot sdrt,
az igazgat6 ed haladektalanul a ddk6n tudom{si$a hozza,.

(3) Szemdlyi kdrddsekben az intezeti drtekezlet titkos szavazes riti6n ddnt.

Vezet6i 6rtekezlet

20.s

(1) A vezet6i drtekezlet v€lemdnyt nyilv6nit a Kar azonnali d6nt6st igdnyl6 fgyeiben,
velem6nyeket ds javaslatokat fogalmaz meg az egyes te rival6k6l, a Kar fejleszt€si-mffkiiddsi
kdrddseir6l.

(2) A eezetiii ertekezlet tagjai a ddk6n, a ddkenhelyettesek, az int€ zetigazgat6k, intezeti f6igaz9at6
es a Ddk6ni Hivatal vezet6je. A vezet6i &tekezlet elnitke a d€k6n. A d6k6n tan6cskozdsi
joggal az 6rtekezletre m6s szemdllt is meghivhat.

(3) A vezet6i 6rtekezlet az oktatesi id6szakban sziikseg sze nt iildsezik.

Oktat6i-kutat6i 6rtekezlet

21. S

(1) Az oktat6i-kutat6i efiekezlet a Kar tan6csad6-vd1em6nyez6 szerve, amely ajAr 6st tehet a
Karon felmeriil6 brirmely kdrddsben. Az 6rtekezletre minden esetben meg kell hivni a Kar
Professor Emeritusait is.

(2) Az oktat6i-kutat6i drtekezlet sziiksdg eseten iildsezik, de a ddk6n megbizat sa alatt kdteles
Iegalabb egy alkalommal dsszehi\,ni 6s azon elndktjlni.

(3) Az drtekezletet 6ssze kell hivni akkor is, ha azt az oktat6k legalSbb egyharmada idsban kd|i.
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A Kar nem oktat6 alkalmazottainak 6rtekezlete

22. S

(l) A Kar nem oktatd-kutatd alkalmazottainak ertekezletet a ddkin sztiksdg szednt hivja dssze.

Q) Az ertekezle1€r, rdszt vehet a Kanal alkalmazotti jogviszonyban 6116 minden nem oktat6
dolgoz6ja.

(3) Az drt€kazlaten a ddkdn elnijkdl, a reszrvev6ket vdlemdny-nyilv6nitAsi ds javaslattdteli jog
illeti meg.

(4) A Kar nem oktat6-kutat6 alkalmazottainak kari taMcsi k6pvisel6j6t az ertekezlet \rrlasztja
meg.

(5) Az drtekezleten jegyz6kdnwet kell vezetni, amelyet a d6kin, az 6rtekezlet 6ltal megv6lasztott
k6t jegyz6kttn]'\,-hitelesit6 es a jegyz6kdnywezet6 i al6.

\.I. OKTATASI fS EGYEB SZERVEZETI EGYSfGEK

23. S

(1) A Kar kdpzesi Gvdkenys€ge 6s tudomdnyos kutat6munkaja intdzeti keretek kdzott folfk. Az
intezetek felsorolds6t a jelen Szabalyzat l. sz.imf mell€klete rdgziti.

A D6k6ni Hivatal

24. S

(1) A Kar igazgatdsi, iig)'viteli, szervezdsi 6s tanulmanyi iigyintdzessel kapcsolalos feladatainak
elldrisdra D6k6ni Hivatal miiktidik, amelyet a dek6n iranyitaseval a DdkAni Hivatal vezet6je
vezet

(2) A ddkani hivatalvezet6 tevdkenys€get a ddk6n kiizveden ir6nyit6sa alatt v6gzi. A hivatalvezet6
az iig).viteli teend6k koordin6l6sa mellett kdzvetleniil rdszt vesz a D6k6ni Tanacs munkijeban.

(3) A Dekini Hivatal iig]"r'iteli teenddi ktjrdb€n kari ds hivatali jellegii feladatokat l6t el, igy
kiildntisen:

a) el6kdsziti a Kari Tanacs €s D€kdni Tan6cs iil6seit,

b) ell6tja a kari adatok, szabelyzatok kezeles€t, nyilvdntaruis6t,

c) rcszt vesz a kari kiiltsdgvet€s kidolgozasdban,

d) kezeli 6s nyilv6ntartja a kari pdnzeszkozdket,

e) ell6tja az akkreditrici6val iisszeftigg6 adminisztrativ feladatokat,

f) levelez6si, irattrlrozAsi teend6ket lat el.

(4) A Ddkani Hivatal tovabbi feladatait ,1. Miskolci Egyetem kiizponti igazgatris iiglrendjdt
kiegdszit6, a Bdlcsdszettudomiinyi Kara vorntkoz6 sz-abdiyzaf' 3lc. pontja tartalmazza.



Int6zetek

2s. $
(1) Az intezet azonos vagy hasonl6 tudomanlteriiletekhez tartoz6, igazgati.f]ilag es gazdasdgilag

nem dnall6 tansz6keket mag6ba foglal6, a kdpzds ds a tudom6nyos liutatOmunka
meghatfuozott feladatainak m€gval6sitrsam ldfehozott, egysdges ir6nyitissal miik6d6,
egyiittes gazddlkoddst folytat6 szervezeti egysdg. Az intdzet dldn az irtezEtigazgat6, a
Tanark6pz6 Iltdznt 6I6n az intezeti f6lgazgat6 6lI.

(2) lnt'zeti szinten tiirt6nik az o]K,at6'i, kutatasi ds olilatiisszervezdsi feladatok meghattuozdsa,
ezen tevekenysdgek intdzeti tanszdkek kdzotti megosztasa, az egyer etes ds ar6nyos terhelds
biztositdsa. ugyancsak az int6zet feladat,- hat6s- ds feleltissdgi kordbe tartozik a hozzirendert
szak, illetve szakirdnyok vezer6i (idnyit6i, koordin6l6i) feladitainak ell6r6sa.

(3) Azintezetkdpzdsi, tov6bbkdpz6si tevdkenys6gdt, tudomanyos kutat6munk6j6! valamint egy6b
feladatait intdzeti szinten miiktjd6 adminisztracid, iratt6r, kttn).!,t8 sziimitdstechnikai (ds ;as)
laborat6rium, kiszolgrll6 6s el6kdszit6 egysdg (oktatdsi intastruktua) segitr.

(4) Az 4llami kdltsegvet6s gazdakodAsi adatainak egyetemi nyilvintart6sa int€zeti szinten,
tdfi6nik. A ldtszim €s bdradatok intdzeti tagoldsban kedilnek nyilvAnta#sra (l6tszdm, b6r,
szabadsag, hi6nyzls, stb. adatok).

(5) Az int'zetlgazgat6i, intdzeti tolgazgat6i, valamint az oktat6i palytuatok vdlemenyezese els6
ldpdsben int6zeti szinten tdfidnik. Az ifiezet mru*atrirsai szemeryi p|lyi'ati lidrdesekben
titkos szavazissal nyilv6nltanak vdlemdnlt a kdvetkez6k szerint:

a) intdzeti igazgatoi ptly'zat esetdben az intdzet valamennyi f6- ds rdszmunkaid6ben
alkalmazott oktat6ja-kutat6ja, valamint nem oktat6 alkalmazottja,

b) oktat6i-kutat6i palytrzat esetet az lntezqt valamennyi ft- ds rdszmunkaid6ben alkalmazott
oktatoj a-kutat6j a.

(6) Az Intezeten belili mwftacsoport l6tesit€ser6l, ehevez6sdr6l, illetve megsziintet6s6r6l a Kari
Tandcs diint. A munkacsopod elnevezdse intdzeti tansz6k, arnely a\eyA az intdzet nevevel
egyiitt jogosult haszniLlrn. Az intezeti tanszek nem dnrill6 szervezeti egys6g. Az inteze:.
tansz6kek felsorohsat e szabAlyzat 1 . sz4rni mell6klete tatalmazza.

Szabdlyzat a Miskolci Eg/etem
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Miskolc-Hej6keresztf ri KfP Regiondlis M6dszertani Ktizpont

2slA. S

(1) A Kdzpont celja a Komplex Instrukci6s Program ndpszeriisitdse, pedag6gus tovAbbkdpzdsek
szervezdse, tananyagok fejlesztdse, pedag6giai m6dszertani kutatrsok v6gzdse.

(2) A katzponl 4l4n igazgalp 6ll, akit a rektor biz meg az egyetemi tandxovdocensek k6ziil. A
megbiz{Ls piLly,.zat alapjan legfeljebb itt dvre tdrtdnhet, ds ezen id6tadamm tdbbszdr
megismdtelhetd.

(3) Mfikatdesdt iigyrerd szabLlyozza.
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VII. KARI BIZOTTSAGOK

26. $

(1) A Kar, valamint az Egyetem tudomanyos €s oktatdsi feladatainak ell6l6s6ban a kar oktat6i,
nem oktat6 munkatfusai 6s hallgat6i a jelen Szabdlyzat 2. sz6mf melldkletdben rogzitett
bizottsagok rdven vesz ekreszJ,.

(2) Az egyetemi szintf bizotts6gokba a Kar kdpvisel6it - a d6k6n javaslata alapjdn - a Kaxi Tanrics
delegdlja.

(3) Az egyes kari bizotts6gok mtlkddds€nek reszletes rendjdt a bizottseg maga 6llapitja meg.

(4) Az egyes szakokor Kreditawiteli Bizottstigok miikodnek az SzMSz IIl. kdtet, vonatkoz6
paragrafusa szerint.

VIII. A KAR GAZDIILKODASA

27. S

(1) A Kar a rendelkezds6re ri116 vagyoni eszkdzdk:kel az Egyetem 6ltal biztositott keretb6l
dn6ll6an gazd6lkodik. A Kar az Egyetem kozds kdltsdgeihez az Egyetemi Szendtus 6ltal
meghatdrozott ardnyban jdrul hozzA.

(2) A Kar gazd'lkod6sAt dves koltsdgvetds keretdben vdgzi. A Kar az Egyetem barksz4'nl'j'n, az
egyes feladatoldoz kapcsol6d6 6n6ll6 kdltsdghely alatt kezeli peozeszkdzeit, a hatdlyos
pdnztgyi jogszab6lyoknak ds egyetemi bels6 szabrilyzatoknak megfelel6en.

(3) A Kar bevdteldt az alabbiak kdpezik:

a) az egyetemi osztott keret

b) a doktori kepzds t6rnogatAsa c6lj6b6l a Kar rendelkezdsdre bocs6tott aryagi eszkozatk,

c) a kiildneljfuAsi dijak (a Hallgat6i Onkorftinyzat egyeteftlsevel, az egyetemi szabalyzatban
rdgzitetteknek me gfelel6en haszn6lhat6ak fel),

d) egyeb bevdtelek (kdltsegtdritdses kdpzds, felvdteli elj6r'as, tAmogatisok, stb.).

(4) A Kar bevdteleinek ndvel€sdre sajAt alapitvfu)'t hozhat ldhe.

(5) A Kar kijltsdgvet€si kereteit a Kari Tanaos jogosult megismemi.

IX, A ME-BTK HALLGATOI ES DOKTORA}IDUSZ HALLGAToI
OnxonmaNvzera

28. S

(l) A Miskolci Egyetem Bdlcs6szettudomdnyi Kar Hallgat6i 6s Doktorandusz Hallgat6i
onkomdnyzata (tov6bbiakban: BTK HOK) az Egyetem iinkormdnyzatdnak reszekdnt a

hallgat6k alaryi jogu kepdseletdt l6tja el a BTK ddnt€se16k6szit6 6s dontdshoz6 testiileteiben.

(2) A BTK HOK tisztsdgviseliiit a Kar beimtkozott hallgat6i vrllasztjdk, amely sordn minden
hallgat6 v6laszto 6s vdlaszthat6. A vdlasnls rendjdt a BTK HOK szervezeti 6s miikijd€si
szabdlyzata (a tovribbiakban: BTK HOK al apszabilya) tarr^lrnazz .



(3) A BTK HOK szervezeti fgldpitdsdr, miikdd6sdnek rendj6t, feladatkordt ds a feladatok
ell6lrsdnak szintjdt a BTK HdK alapsz,,bltlya tarl(almazza, melyet a BTK HOK sajet keretei
k1ziitl - ezen szabilyzat, valamint a jogszabdlyok alapjdn - maga alkotja mcg.

(4) A Kari Tandcs kifogdst emelhet a BTK HoK alapszab6ly6nak a jogszabrlllyal, vagy egyetemi
szab{Iyzatlal elle etes rendelkezdse ellen, illet6leg azt meg is simmisithei. A B;iKE6K aKa Tanacs ilyen hatarozata ellen panasszal fordulhat a BTK H6K-hdz, az Egyetem
Szen6tusiihoz, reldordhoz, ennek eredmdnytelens6ge eset6n pedig az illet€kes miniszterhez.

(5) A BTK-HOK_ miikdddsdhez, a jogkitrebe tartoz6 feladatok elvdgzds6hez sziiks€ges ttugyi ds
anyagi feltdteleket a Bdlcseszettudomdnyi Kar, valamint a BTK H6K biaositj-a, ameiinek
jogszerii felhaszn6lds6t a forres biztosit6ja, a ddkAn, illetve a BTK H6K elni,k
ellendrzi/ellen6rizteti.

(6) A BTK HoK az Egyetem €s a Bdlcsdszettudomrinyi Kar m6s szerveivel egyiithniikitdve r6rja
el feladat6t.

Szabilyzat a Miskolci Egyetem
Biilcs6szettudom6Dyi Kar feladataira 6s

miikdd6si rendi6re
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X, A IIALLGAToI ES DOKTORANDUSZ HALLGATdT 6NTONiUANYZ, T
F'ELADATA fS JOGKORE

29. $
(l) Feladata:

a) a BTK HOK alapszabdlya kidolgozds4 elfogaddsa, mddositrisa,
b) a hallgat6i iinkorm6nlzati kdpvisel6i vrilasnasok lebonyolit6sa ds koordiftilds4
c) kdpvisel6k kiild€se a szab6lyzatban rdgzitett kari szintii ddntds-el6kdszit6 es ddntdshoz6

testiiletekbe, valamint az azok munk6j6ban val6 rdszv6tel,
d) dntev6keny hallgat6i csopofok, kezdemdnyezdsek timogatasa.

(2) Dtint:

a BTK HOK alapszabdlya elfogadris6ban 6s m6dosit6seban,

az Egyetem 6s a Biilcsdszettudoninyi Kar 6ltal a BTK HdK miikiiddsdnek biztositas6ra
dtadott p6.zeszk0zdk felhaszn6l6sdt6l,

c) BTK HOK tisztsdgvisel6k megvalasadsriban,

d) minden egyetemi szab'lyzat es ajogszabdlyok 6ltal hataskitr6be utalt k6rd6sben.

(3) Egyet&t6sijogot gyakorol:

a) az SzMSz III. kdtet Hallgat6i KiivetelmenFendszeft (,,Felv6teli eljrir6s rendje,,, ,,A
hallgat6i jogok gyakorl6srinak 6it kotelessegek teljesitdsdnek rendje, a hallgat6i
jogviszonnyal kapcsolatosan benytjtott kdrelmek elbir6l6sa, ds a jogorvoslat rendje,,,
,,Tanulm6nyi Es vizsgaszabilyzat", ,,Tdritdsi ds juttatisi szab6Iyzat', ,,A hallgat6i
fegyelni 6s ktutddtdsi iigyek elbidldsdnak rendje",,,az ohat6i munka hallgatdi
velemdnyezes6re alkotott") kiegdszit6 kari szintii sza,b|lyzatok elfogadAsakor,
m6dositrisakor,

b) az ifits6gpolitikai 6s hallgat6i c61oka biztositott pdnzeszkdztjk felhaszn6lisakor,
c) ajogszabdly keretein belill a hallgat6i jogviszonyon alapul6 egyes jogok es kdtelezettsdgek

kddnek meghalfuoz6s6ban, amelyek a jogviszony sziinetel€se alatt is megilletik a
hallgat6t,

a)

b)
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d) a Kari SZMSZ hallgat6kat 6dnt6 pontiainak megv6ltoztatasaban.

Fenti kdrdesekben az egyeteddsi jog gyakorl6sa oly m6don tdrtdnilq hogy az illet6kes kari

vezetd a BTK HoK-OI elndke itjin a uabilyzat-, p6lydzati kiirrfu-, szeubdes tewezer

el6kdszit€sdbe bevonja. A vdgleges tervezetet pedig csak akkor irjrik al6 a jogosultak, ha a

tervezettel kapcsolatban a BTK HOK m{Ar kifejezte egyeter6s6t, melyet a dokumentumok

elleljegyzesdvel, vagy iriisbeli nyilatkozat el6zetes megtdteldvel nyilv6nlt ki.

(4) Kepvisel6 ftjAn velemdn)'t nyilvanit dsjavaslatot tesz

a) a Kar kOltsdgvetdsdnek hallgat6kat 6rint6 reszeire,

b) kaxi vezet6k megbizis6ra,

c) karon beliili szervezeti egysdgek ldtrehoz6srira,

d) az oldat6i ds kutat6i kdvetehndnyrendszer kari szabrilyzaLinak megalkot6sakor,

e) minden egy€b hallgat6kat 6rint6 kdd€sben.

(5) A BTK HoK saJAl szgrrezf]tei, intemetes honlapja 6s 
^z 

egyetemi lapok ttjfu folyamatosan

teJekodatja a hallgat6kat a BdlcsdszettudomAnyi Kar dletdvel kapcsolatos kdrdesekr6l, a

pAlyriatokdl, az dsztitndi 6s 6ll6slehet6sdgekr6l.

(6) A BTK HOK evente beszArnola Kari Tan6csnak.



Szabdlyzat a Miskolci E$/etem
Biilcs6szettudom6nl Kar feladataira 6s

miikijd6si rendi6re

Oldalslm: 19
VTTSKULUI $GYE'I -Ull]l

)a. ziR6 RENDELKEZfSEK
30, $

(l) Jelen egy_seges-s3erkezett szab|ltzatot a Kari ranacs 9/2022. sz. hatlrozat val fogadta el,
hatAvba I6p 2022. mirci\rs 2t-6n.

(2) A szabilyzat elfogadis6hoz ds m6dositrs&oz a Kari ran6cs jerenldv6 tagjainak kdtharmados
t6mogat6 tdbbseggel hozott hatfuozata sziikseses.

Miskolc,2022.mdrcius21.,,,1j",Ufa

| :t' f:i +
| . E11l'6) * * .#

Dr, IIIesni dr. tovtics uara:s'a"oi",'i'
dAkdn

a Kaxi Tan6cs elndke
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1, sz. MELLTKLET

I ntdzeti lanszikek, k ubrdcsoporlo k

AlkrlmaToft Tarsadalomtudom6nvok Intdzele

Politikatudomanyi Int6zeti Tansz€k

Szocirlis Munka Intdzeti Tansz€k

Szociol6sia Intdzeti Tanszek

Csalddkutatd KdzDont

Romakutato Csoport

Antropol69iai ds Filozofiai Tudom6nyok Intdzete
Filoz6fiai Int6zeti Tanszdk
Kultur6lis es Vizuilis Antropol6giai Intizeti
Tansz6k

Magyar Nyelv 6s lrodalomtudom6nyi Int€zet
Mawar Nveh'tudomanyi Intdzeti Tansz6k
Masvar iJodalomtudom6nvi Int6zeti Tansz6k

Szab 6 Ldr inc Kutat6csopor t

Modern Filol6giai Intdzet

Alkalmazott Nyelv6szeti 6s ForditistudomAnyi
Int6zeti Tansz6k
Angol Nyelv- 6s Irodalomtudomanyi Intdzeti
Tanszek
Ndmel Nyelv- 6s Irodalomtudominyi Intizeti
Tansz6k
Nvebi es Kommuniuci's Kutat6csoDort

Tan6rk€pz6 Int6zet

Gy6qyp€das6sia Tanszek
P€das6eia lntdzeti Tanszdk
Pszichol6gia Int6zeti Tansz6k €s Regionelis
TehetsdsDont
Mivesze I ds Nel,elds Kutal6csoport

Tdrtdnettudomanyi Int€zet

Kdz6D- ds Kora Uikor-tdrt6neti [nt6zeti Tanszek

okortortdneti, Miiveliiddstdrt€neti 6s Muzeol6gia
Intdzeti Tansz€k
Osritndneti es R6e6szeti Inrdzeti Tanszek

Uj- 6s Jelenkor-tiirt6neti 6s Hadtdrt6neti Int6zeti
Tanszdk
Amerika isztika Kfial6csoDort

Miskolc-Hej6kercsztriri KIP Region6lis
M6dsze(ani K6zpont

Komplex Alapprogram Region6lis
Pedae6susk6Dz6 6s tovebbk6pz6 Kitzpont
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2. sz. MELL6TC,ET

Kari bizottsAgok

Beiskoldzasi Bizottsag
Erasmus Bizotts6g
Fegyelrni Bizottsag
Felvdteli BizoftsAg
Irodalomtudomrinyi Doktori Iskola Tafticsa
Jegyzetbizotts|g
IrodalomJudomdnyok Tudom6ny6gi Habilit6ci6s Bizotts6g
Kdzlemdnyek Kari Szerkeszt6bizotts6ga
Mindsdgbiaositrisi Bizotts6g
TanulmAnyi Bizottseg
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