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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Kedves Elsőéves Hallgatóink!
Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a Simonyi Károly
Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kart nem kell bemutatni. Sokan
ismerik a kart és az egyetemet – ismerik gazdag, több évtizedes, sőt, több
évszázados hagyományairól, tudják, hogy ez az ország egyetlen faipari
felsőoktatási intézménye, tudnak az itt felhalmozott tapasztalatról,
tudásról, értékekről. Sokan ismerik az egyetem és a kar különleges
diákhagyományait is – az összetartást, a bajtársiasságot, a speciális balekfirma kapcsolatot, a szakestélyeket, és még sorolhatnám a példákat. Az itt
végzettek közül sokan nosztalgiával gondolnak Sopronra is, az ódon
utcák, éttermek, kiskocsmák hangulatára, a kisvárosias, és mégis nyüzsgő
és életteli, folyamatosan fejlődő városra – vagy éppen az azt körülvevő zöld
környezetre, a dombokra, hegyekre, a Fertő-tóra – és persze a botanikus
kertre, ahol mindig öröm volt megpihenni a tanulás fáradalmai között.
Azt már sokkal kevesebben tudják, hogy milyen komoly fejlődésen ment keresztül a kar az elmúlt két
évtizedben. Míg a tevékenységünk gerincét továbbra is a faipar, a faanyagtudomány adja – amit a kar
neve is hordoz – mára jóval kiterjedtebb, szélesebb területet ölel fel a Simonyi Károly Kar. A faiparból
kifejlődött, többirányú műszaki oktatás mellett ma már karunk az ország egyik legfontosabb művészeti
felsőoktatási intézménye (amelyet a HVG 2008-ban az első helyen rangsorolt), és egy nagyon dinamikusan
fejlődő, népszerű informatikai oktatásnak is otthont adunk. Ezen a három területen, összesen 7 alapszakon
igyekszünk jól felkészült, magasan kvalifikált és széles látókörű szakembereket képezni: faipari mérnököket, ipari
termék- és formatervező mérnököket, mechatronikai mérnököket, műszaki menedzsereket,
gazdaságinformatikusokat, formatervező művészeket, grafikus művészeket és építőművészeket.
A képzési terület kiszélesítése mellett azonban más irányban is fejlődik a kar: folyamatosan igyekszünk lépést
tartani a hihetetlenül felgyorsult műszaki fejlődéssel, és az új oktatási kihívásokkal is. A magas színvonalú
szakmai képzés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatóink készségeit, motivációját,
szemléletét is fejlesszük. Ennek érdekében nemrég nagyszabású tantervreformot kezdeményeztünk, melynek
a célja a meglevő értékek megtartása mellett a hallgatók motivációjának a növelése, a nehéz műszaki tanulmányok
elvégzésének a segítése, a diákok bevonása az egyetemi műhelymunkába – röviden, a jól képzett, motivált,
gyakorlattal is rendelkező mérnökök, művészek, informatikusok felkészítése, képzése. Komoly
beruházásokkal bővült a kari oktatási és kutatási infrastruktúra, így a 2012-ben átadott Természeti
Erőforrások Kutató Központ (NRRC) a gyakorlatorientált képzéseinket és a tudományos munkát egyaránt szolgálja.
Reméljük, egyetemi éveik során Önök is megtapasztalják majd azokat a pozitívumokat, amelyekről itt említést
tettünk. Ehhez kívánunk hagyományos selmeci köszöntésünkkel Jó szerencsét!

Dr. Alpár Tibor László dékán
NymE Simonyi Károly Kar
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A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Karról
Karunk különleges helyet foglal el Magyarország
felsőoktatásában: a Kar nevében is szereplő,
országosan egyedülálló faipari felsőoktatás, és az
ahhoz kapcsolódó egyéb műszaki képzések mellett
fontos szerepe van a ’90-es években indult művészeti
képzésnek, és a még újabb informatikai képzésnek is.
E három terület – műszaki tudományok, informatika,
művészet – nem csupán békésen megfér egymás
mellett, hanem kiegészíti egymást, így minden
területen széles látókörű, komplex felkészültségű,
kompetens szakembereket képezünk.
Karunk tevékenységei között továbbra is a faiparé a
meghatározó szerep. Több mint 50 éves oktatási és
kutatási tapasztalatunk a garancia arra, hogy faipari mérnökhallgatóink a lehető legmagasabb
szintű képzést kapják. Az évek során oktatásunk folyamatosan igazodott és igazodik az ipar
változásaihoz, az újabb kihívásokhoz, mindenkor naprakész tudást biztosítva hallgatóinak.
A faipar mellett természetesen a többi szakon is magas színvonalon képezzük hallgatóinkat.
Művészeti képzésünk elismertségét mutatja, hogy hallgatóink az egész ország területéről érkeznek,
hogy részt vehessenek a magas színvonalú soproni képzésben. Az informatikai képzésünk
elsősorban regionális jelentőségű; eredményességére jellemző, hogy a nálunk végzett
informatikusok jól fizetett állások között válogathatnak hazánkban és külföldön egyaránt.
Az oktatás mellett Karunk jelenleg Magyarország egyetlen faipari kutatóhelye. Kutatási és
innovációs tevékenységünk elismertségét jelzi az az évi több száz millió forint értékű kutatási
megbízás, melyet a hazai faipari cégek juttatnak el a Karhoz. A kutatási megbízások mellett sok
hazai és nemzetközi kutatási pályázaton is sikerrel szerepelünk. A faipari kutatások mellett egyre
nagyobb szerep jut a könnyűipari, informatikai és művészeti területen végzett munkának, melyek
számos esetben össze is kapcsolódnak a faipari tevékenységgel. Úttörő jellegű kutatási és
innovációs tevékenységünk mellett akkreditált laboratóriumaink vizsgálati szolgáltatásokat is
nyújtanak.
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A Simonyi Károly Kar vezetői

Dékán:
Dr. Alpár Tibor László
egyetemi docens
Telefon: +36 (99) 518-271, +36 (99) 518-319
E-mail: tibor.alpar@skk.nyme.hu
Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari mérnök, mérnök- informatikus,
PhD, habilitált doktor
Kutatási területei: ásványi kötésű faalapú kompozitok kötésgyorsítási, termoanalitikai,
porozitási vizsgálatai; fa-cement rendszerek kompatibilitás vizsgálatai;
faanyag-újrahasznosítás különböző módszerekkel;
farost-polimer kompozitok, biokompozitok fejlesztése.

Oktatási Dékánhelyettes:
Dr. Magoss Endre intézetigazgató
egyetemi docens
Telefon: +36 (99) 518-158
E-mail: endre.magoss@skk.nyme.hu
Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari mérnök, PhD,
munkavédelmi szakmérnök
Kutatási területei: a fa felületek analízise, forgácsolás elmélet; gépdiagnosztika;
munkabiztonság, faporok méret és alakvizsgálata;
technológia rugalmas por-forgács elszívó hálózatok; faenergetika.

Külügyi és Kutatási Dékánhelyettes:
Dr. Dénes Levente
egyetemi docens
Telefon: +36 (99) 518-231
E-mail: levente.denes@skk.nyme.hu
Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari
mérnök, PhD, habilitált doktor
Kutatási területei: fa-víz kapcsolatok, faanyag szárításának elméleti alapjai, faanatómia, famodifikáció,
faanyagok fizikai és mechanikai tulajdonságai, faanyag minősége
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Kari Köszöntő
Kedves Új Hallgatónk!
Jó szerencsét!
Sok szeretettel köszöntünk Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Karának hallgatójaként! Karunk amellett, hogy versenyképes tudással
látja el az itt végzett hallgatókat, az ország egyik „leghallgatóbarátabb” intézménye. Reméljük, hogy az
itt töltött évek sok kellemes emlékkel, élménnyel, vidám percekkel ajándékoznak majd meg – és persze
reméljük azt is, hogy a tanulmányaitokat eredményesen fogjátok folytatni, és a választott szakmád
szempontjából is minél többet nyersz velünk. Ne feledd, csak annak lesz színes emlékekkel tele élete
könyve, aki él az előtte adódó lehetőségekkel.
Javasoljuk, hogy nagyon figyelmesen tanulmányozd át a következő néhány oldalt – sok olyan egyszerű,
alapvető információt megtalálhatsz itt, ami segíthet, hogy a Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar hallgatójaként a lehető legjobban kihasználd a lehetőségeidet,
tisztában legyél a jogaiddal, feladataiddal, és ne érjen kellemetlen meglepetés a tanulmányaid során.
Megtalálhatsz sok fontos információt, amelyek segítségével a soproni diákéletet igazi élménnyé
teheted!
A tanulmányaidhoz sok sikert, a Sopronban eltöltött évekhez pedig sok örömet kívánunk:
A Simonyi Károly Kar vezetése
Az Egyetemről és a Karról
A Nyugat-magyarországi Egyetem jelenleg hat karral rendelkező, országos és regionális szerepű,
nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási és
kutatási központja. Az Egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben az oktatás
évszázados hagyományokra tekint vissza. Az Egyetem jogelődje a Selmecbányán III. Károly által 1735ben alapított Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1919ben, miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba települt át. Az
Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a faipari mérnökök képzése, majd az önálló Faipari Mérnöki
Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem. Az intézmény 1996-tól 2000ig a Soproni Egyetem nevet viselte, majd 2000-ben jött létre a Nyugat-Magyarországi Egyetem,
melynek a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola 2008-as csatlakozásakor 10 kara volt, jelenleg pedig
– a közelmúltban történt szervezeti változásoknak köszönhetően - 6 karral működik.
A Faipari Mérnöki Kar, mint neve is mutatta, eredetileg kizárólag a faipari ismeretek oktatásával
foglalkozott. A ’80-as évektől a Kar egyre több területre szélesítette képzéseit. Megkezdődött a
papíripar, majd később a könnyűipar oktatása. A ’90-es évek közepén indult a közgazdaságtudományi
és a művészeti oktatás, majd a szakmai tanárképzés. 2002 óta gazdaságinformatikusokat, 2004 óta
ipari termék- és formatervező mérnököket is képeznek a Karon, 2010-től 2015-ig pedig a Faipari
Mérnöki Kar folytatta a zalaegerszegi mechatronikai képzést, ami 2016-ban már Sopronban indul.
2000-ben a közgazdaságtudományi képzés külön karon folytatódott tovább, 2008-ban pedig a
szakmai tanárképzés került át más karokhoz. Az évek során a Faipari Mérnöki Kar átfogó, műszaki,
művészeti és informatikai képzésekkel foglalkozó intézménnyé fejlődött, ezért 2013-ban felvette a
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK) nevet. Jelenlegi szakjaink listája a
22. oldalon, a Kari ügyrend 4. §-ában található.
Simonyi Károly professzor neve a karon jelenlevő többféle szakterület együttlétét egyértelműen
hitelesíti, mint ahogy hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert kiemelkedő műve, „A fizika
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kultúrtörténete" is kiváló példáját adja a természettudomány és kultúra, a műszaki és művészeti világ
egységének. Simonyi Károly 1948-52-ig dolgozott Sopronban, s a kar Fizika és Elektrotechnika
Intézetének jogelődjében megépített részecskegyorsító elismeréseként kapott Kossuth-díjat 1952ben.
Simonyi kiemelkedő tudós-tanár volt, aki mintegy négy évtizeden át közvetlenül alakította és művein
keresztül máig is alakítja a magyar mérnök-generációk szemléletét. Simonyi 1985-ben így emlékezett
az itt töltött időkre: „Életem legeredményesebb és ugyanakkor legboldogabb időszaka az a fél évtized
volt, amit Sopronban töltöttem”.

Mit hol találsz?
A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni épületeinek nagy része a belvárostól nyugatra található,
Bajcsy-Zsilinszky úti botanikus kertben, vagy annak közelében kapott helyet, de a város egyéb részein
is találhatók épületek, mint pl. a Közgazdaságtudományi Kar az Erzsébet utcában, ettől nem messze az
Alkalmazott Művészeti Intézet Deák téri épülete, vagy a Benedek Elek Pedagógiai Kar a Ferenczy János
utcában. Az alábbi térképek segítenek megtalálni az egyes épületeket a városban, illetve a botanikus
kerten belül:

1 1 – Botanikus kert, EMK, SKK épületek, Kollégiumok (RK, UK) (ld. a következő oldalon)
2 2 – GT épület (Egyetemi Informatikai Központ, Informatikai és Gazdasági Intézet)
3 3 – P épület (Erzsébet Kert – EMK, INYK)
4 4 – Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI)
5 5 – Közgazdaságtudományi Kar
6 6 – Benedek Elek Pedagógiai Kar
7 7 – Kollégiumok (LUK, VUK)
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Fontosabb épületek:
B – Főépület:
 Rektori és Dékáni Hivatalok
 Faipari gépészeti, Faanyagtudományi, Fizika, Mechanika, Építéstani, Marketing intézetek
 5, 6, 7, 8, 12 és 15-ös tantermek
A – Erdőmérnöki Kar
C – Kémia Intézet, 10-es tanterem
D – Faalapú Termékek és Technológiák Intézet, 11-es tanterem
F – Matematika Intézet, 13, 13/A és 14-es tantermek
G – 19, 20, 21, 22-es tantermek, automatika/pneumatika laborok, papíripari laborok
GT – Informatikai és Gazdasági Intézet (Campus főbejáratával szemben, Bajcsy-Zs. u. 9.)
NRRC – Természeti Erőforrások Kutató Központ (tanműhely, laboratóriumok)
RK, UK – Régi és Új Kollégium, Nyugat étterem
M– Menza
K – Könyvtár
SP – Sportcsarnok
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Az Egyetem és a Kar elérhetőségei:
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
Tel.: 99/518–100

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Kar
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
Tel.: 99/518–101
Fax: 99/518–259
E-mail: skk-dekani@nyme.hu
Honlap: http://skk.nyme.hu/
A dékáni hivatal a B épület 2. emeletén található

E-mail: rectoro@nyme.hu
Honlap: http://www.nyme.hu/
A rektori hivatal
a B épület 1. emeletén található

A Neptun rendszer
A Neptun egy Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer, amelyet Magyarország legtöbb egyetemén
alkalmaznak. Feladata a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos adatok nyilvántartása, és a
tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység - oktatásszervezés, diákhitel kezelés, teremnyilvántartás,
statisztikakészítés, stb. - támogatása. A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják tanulmányi
ügyeiket intézni (beiratkozás, adategyeztetés, tárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés, órarend és index
megtekintés stb.), és lebonyolítani a tanulmányaikkal kapcsolatos pénzügyeiket is, mint pl. a tandíj,
költségtérítés díja, kollégiumi díj, eljárási díjak, ismételt vizsgadíj és egyéb befizetések. 2014
szeptemberétől megszűnik a papíralapú leckekönyv használata, ezért mostantól kizárólag a Neptunban
történik minden tanulmányi adminisztráció.
A 2008. évben történt meg a Neptun jelenlegi verziójának, az úgynevezett 3r-es Neptunnak a
bevezetése. A Neptun hallgatói modul elérhetősége: https://neptun3r.nyme.hu/hallgato
Egy fontos tanács: ha e-mail címet változtatsz, ügyelj rá, hogy a Neptunban is frissítsd, különben az
oktatók és az ügyintézők nem tudnak üzenetet küldeni neked.
Tantervek, tanulmányok
2002 óta bevezetésre került az ún. kreditrendszer, aminek a lényege, hogy a hallgatóknak nincs
megszabott órarendjük. A tantervekben szereplő tárgyakat – az előkövetelmények betartásával –
tetszőleges sorrendben lehet felvenni.
A mintatantervet érdemes követni, mert az úgy van felépítve, hogy a szak képzési idején belül,
viszonylag egyenletes nehézségű félévek teljesítésével lehessen elvégezni az adott szakot.
Az egyes tárgyakért krediteket kapsz, amiből a tanulmányok során megadott mennyiséget – általában
félévenként 30-at kell összegyűjtened. A tárgyak között szerepelnek:
• Kötelező (A) tárgyak – ezek közül az összest el kell végezni.
• Kötelezően választható (B) tárgyak – itt vannak bizonyos választási lehetőségek (az adott
tantervtől függően bizonyos tárgyak közül szabadon lehet választani, vagy egyes csoportokat,
modulokat, szakirányokat, stb. lehet elvégezni – ezeket a követelményeket részletesen az
adott tanterv tartalmazza).
• Szabadon választható (C) tárgyak – ezt mindenki teljesen szabadon választhatja ki. Egyes
tantervekhez vannak hozzárendelve javasolt C-s tárgyak, de ez a hallgatót nem kötelezi – az
Egyetem bármely meghirdetett tárgya közül szabadon választhatsz.
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•

Kritérium (K) tárgyak – ezekért a tárgyakért kredit nem jár, de az elvégzésük kötelező (ilyen pl.
a nyári gyakorlat).
Az előkövetelményektől függően, mindenki maga választhatja meg, hogy mikor milyen, és milyen
mennyiségű tantárgyat vesz fel, milyen ütemben halad a tanulmányaival. A mintatantervben szereplő
félévek csupán ajánlást jelentenek, amihez azonban nagyon ajánlott tartani magadat, mert:
• így garantáltan el tudod végezni a tanulmányokat a szak képzési ideje alatt;
• egyenletes terheléssel, kiegyensúlyozottan haladhatsz, nem lesznek túl „durva” és „laza”
féléveid;
• Az órarendeket úgy alakítjuk ki, hogy a mintatantervben az adott félév tantárgyai ne
ütközzenek egymással – így biztos, hogy nem lesz órarend-problémád (a párhuzamos
gyakorlati kurzusok felvételekor ilyenkor is figyelni kell, hogy azok egymásba ne csússzanak!);
• ha a mintatantervhez tartod magadat, biztosan nem lesz gondod a tárgyak egymásra
épülésével, az előkövetelmények betartásával.
A tantárgyaidra minden félév előtt a Neptun-rendszerben kell regisztrálnod. A regisztrációval
kapcsolatos határidőket megtalálod a Kar honlapján, a féléves Tanulmányi Rendben.
Az elsőévesek a műszaki és informatikai képzési területeken, előképzettségük függvényében egyhetes
szakmai előkészítő programon vesznek részt, melynek részleteiről részletes leírást találsz a kari
honlapon (http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=23889&L=1).
Ha nem sikerül tartanod magad a mintatantervben megadott félévekhez, az nem katasztrófa, de ha
sok tantárggyal maradsz le, úgy válik a helyzeted egyre bonyolultabbá – és úgy csökken az esélye, hogy
a tanulmányaidat időben be tudod fejezni.
A jelenleg érvényes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint egy tantárgyat legfeljebb háromszor
vehetsz fel. Negyedik tantárgyfelvételre a tanulmányok során egyszer van lehetőség, méltányossági
kérelem Neptun rendszeren át történő benyújtásával.
Figyelem! A tantárgyfelvétel akkor is érvényes, ha egyáltalán nem jártál be órára, vagy nem mentél el
vizsgázni – csak akkor nem számít be, ha a Juttatási és Térítési Szabályzatban megadott határidő előtt
leadod a tárgyat a Neptunban!
Költségek, ösztöndíj, finanszírozás
Attól függően, hogy milyen finanszírozású képzésre adtad be a felvételi jelentkezésedet, ösztöndíjas,
részösztöndíjas, vagy önköltséges képzésben tudod megkezdeni a tanulmányaidat. Az önköltség
összegét a Juttatási és Térítési Szabályzat melléklete tartalmazza, amely a Kar honlapján megtalálható.
A választott szaktól függően a tanulmányi idő alapszakon 6, 7 vagy 8, felsőfokú szakképzésben illetve
mesterképzésben általában 4 félév. Ha valaki megcsúszik a tanulmányaival, akkor az állam a szak
képzési idején túl maximum két további félévet finanszíroz – de a felsőoktatásban felhasználható
támogatott félévek száma összesen legfeljebb 12 lehet!
Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés között mindkét irányban létezik átsorolás. Azok a
(rész)ösztöndíjas hallgatók, akik az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonyuk nem
szünetelt, nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát
(általában ez 30 kredit), önköltséges képzésre kerülnek átsorolásra. A jól teljesítő önköltséges
hallgatók, ha van még fel nem használt állami ösztöndíjas félévük – két félév után – szintén
átkerülhetnek államilag támogatott képzésbe, azok helyére, akik átsorolódnak, vagy akiket valamiért
el kellett bocsátanunk.
Az átsorolás képzési területenként történik (tehát pl. műszaki területről elbocsátott hallgató helyett
nem kaphat állami támogatást művész hallgató). Fontos, hogy a (rész)ösztöndíjas státuszba történő
átsorolás nem automatikus, kérvényezni kell!
A nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók a tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjat
kaphatnak. A hallgatói juttatások tanulmányi ösztöndíjra fordítható részét – amit az Egyetem az
államtól a hallgatói létszámnak megfelelően kap meg – a HÖK osztja el évfolyamonként, az általa
meghatározott szabályok szerint. A legjobb eredményt elérő hallgatók emellett a köztársasági
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ösztöndíjra is pályázhatnak. A köztársasági ösztöndíj pályázatot az oktatásért felelős államtitkár írja ki;
a pályázati kiírás megtalálható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján és az SKK honlapján is.
Az ösztöndíj mellett a hallgatók jogosultak még különböző támogatások – önkormányzati támogatás
(Bursa Hungarica), szociális támogatás, – igénylésére. Az előbbiről az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő honlapjáról (www.emet.gov.hu), az utóbbiról pedig a Juttatási és Térítési
Szabályzatból tájékozódhatsz. A szociális támogatás igénylésénél ügyelj a határidő betartására, és a
szükséges mellékletek (pl. keresetigazolás, stb.) csatolására!
Hallgatói Önkormányzat
Az Egyetemen és a Karon is működik a Hallgatói Önkormányzat, akik segíthetnek ügyes-bajos dolgaid
intézésében. A HÖK igyekszik támogatni a Kar hallgatóit a juttatási és térítési ügyekben, valamint a
szociális helyzet javítására szánt szociális segélyek felől is ők határoznak. Céljuk továbbá, hogy minden
diák a megfelelő körülmények közt tudjon tanulni, illetve képes legyen felkészülni a tanulmányi
számonkérésekre. Rendkívüli esetek során is segítséget tud nyújtani a rászoruló hallgatóságnak,
amennyiben úgy határoz, hogy méltó a hallgatóság a támogatásra, legyen ez bármilyen jellegű. Sok
hasznos információt találhatsz a honlapon, illetve a soproni HÖK irodában, a régi kollégiumban.
A HÖK elérhetőségei:
NymE Hallgatói Önkormányzat
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
http://hok.nyme.hu/sopron/index.html
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Fontos figyelmeztetések!
Végül szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet néhány olyan dologra, amire különösen érdemes
odafigyelni annak érdekében, hogy időben végezni tudj a tanulmányaiddal, és a legjobban ki tudd
használni a lehetőségeidet:
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: a tanulmányokkal kapcsolatos jogaidról és kötelességeidről a TVSzben találsz pontos és részletes információt.
A határidők betartása: a fontos határidőkről az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján (a Tanulmányi
Rendből, a hallgatói oldalakról, illetve a Juttatási és Térítési Szabályzatból) tájékozódhatsz. A határidők
betartása különösen fontos; enélkül számos hasznos és fontos dologról lemaradhatsz, vagy fizetheted
a különeljárási díjakat. A féléves tárgyak felvételéről is érdemes mihamarabb gondoskodni a
Neptunban, nehogy beteljen a számodra legmegfelelőbb gyakorlati kurzus.
A mintatanterv követése: a mintatantervet nem kötelező félévről félévre követni, de ha valaki eszerint
halad a tárgyaival, az számos kellemetlenségtől kíméli meg magát! (Pl. órarendütközések,
előkövetelmény problémák, csúszások, stb.)
Természettudományos ismeretek: a műszaki szakokon különösen érdemes odafigyelni a Matematika,
Fizika, Mechanika, Ábrázoló geometria mihamarabbi elvégzésére – nagyon megnehezíti a későbbi
tanulmányokat, ha ezekkel a tárgyakkal megcsúszol!
A tantárgyfelvételek száma: egy tárgyat maximum háromszor lehet felvenni a tanulmányok során
(kivéve a tanulmányok során egyszer kihasználható méltányosságot). Ha egy tárgyat nem adsz le
határidőig, az akkor is tantárgyfelvételnek számít, ha egyáltalán nem jártál be, és nem mentél el
vizsgázni! Az új 2012. hallgatók esetében a tárgyfelvétel számától függetlenül, egy félévben mindig:
vizsga, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga a sorrend, az azonos tanegységből tett sikertelen javító és
ismétlő javító vizsgák száma nem haladhatja meg az ötöt!
Nyelvvizsga követelmények: az oklevél megszerzésének a feltétele (a FOKSZ-on kívül) minden szakon a
középfokú nyelvvizsga megszerzése. A hiányzó nyelvtudást nem lehet néhány hónap alatt pótolni, a
nyelvtanulást érdemes idejében elkezdeni!
Diákélet, hagyományok és az oktatás: Egyetemünk egyik legkülönlegesebb sajátossága az évszázadok
óta hűen őrzött selmeci diákhagyomány-rendszer, amelyre méltán büszke az elmúlt évtizedekben
Sopronban végzett több ezer diák. Hagyományaink országosan egyedülálló értékeket közvetítenek, és
sokat segítenek a tanulmányok során oly sokat jelentő közösség kialakításában. A selmeci
hagyományok főleg a tanulmányok első félévében néha talán kissé túl sok időt és energiát rabolnak el
a (leendő) balekoktól, akiknek ilyenkor többnyire az oktatási kötelezettségei is elég húzósak. Ha úgy
érzed, hogy a firmák túlzott elvárásokat támasztanak, ha túl sok már a tanszék, és túl nehéz a balek zh,
ne félj néha nemet mondani; elsősorban tanulni jöttél ide, a diákhagyományokra lesz még időd az
előtted álló években is… Minden selmeci-soproni diáknak ajánlott (kötelező?) olvasmány Tassonyi
Ernő: Aki a párját keresi című regénye, ha tudod szerezd be valahol.
Fontos információk a honlapon: a kar honlapján (skk.nyme.hu), a hallgatói oldalak között rendszeresen
közzétesszük a legfrissebb fontos információkat a félév rendjéről, fontos változásokról, pályázati
lehetőségekről, stb. Az ETK honlapján találod meg a szabályzatokat, űrlapokat, és számos egyéb olyan
információt, ami igen hasznos lehet számodra a tanulmányok folyamán. Érdemes rendszeresen
rápillantani erre az oldalra, nehogy lemaradj valamilyen fontos információról!

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI
ÉS MŰVÉSZETI KAR
TANULMÁNYI RENDJE
a
2016/2017. tanévre

Kari Tanács elfogadta: Sopron, 2016. 05. 09.
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Szakmai/Matematika előkészítő: 2016.
szeptember 05 - szeptember 09.
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Tanévnyitó ünnepség: 2016. szeptember 07. 1400
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Regisztráció és tantárgyfelvétel a Neptunban:
2016. augusztus 29 – szeptember 02.

Cs

5

H

Balekoktatás, gólyatábor 2016. augusztus 29 –
szeptember 02.

Első oktatási nap: 2016. szeptember 05.

Szeptember
H

Félév

Oktatási időszak: 2016. szeptember 05 –
december 17.
Oktatási időszak /végzősök/: 2016. szeptember
05 – december 03.
Szakdolgozat/Diplomaterv feladat kiírás leadási
határideje: 2016. szeptember 16. 1200.
Szoc. támogatás kérvények leadási határideje:
2016. szeptember 16. 1200.
Tantárgyi adatlapok és záróvizsga tételsorok
módosítása: 2016. október 03.
Záróvizsga tételsorok közzététele: 2016. október
10.
Felmenő rendszerben történő mintatantervi
változtatások bejelentése a DH felé a 2017.
februárban induló képzések esetében 2016.
október 17-ig.
Jelentkezés záróvizsgákra: 2016. október 17.-ig.
Október 31. pihenőnap helyette október 15
(szombat) munkanap.
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December
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Rektori/dékáni szünet: 2016. november
02 – 04. Kivéve a Mechatronikai
mérnök BSc, Faipari mérnök BSc első
és második évfolyamai esetében.
Nyílt nap: 2016. november 18. 1000

Diplomamunka/szakdolgozat leadási
határideje (mesterszakokra jelentkezők): 2016.
december 02. 1200 .
Diplomamunka/szakdolgozat leadási
határideje: 2016. december 16. 1200.
Szakmai hetek a Mechatronikai mérnök BSc
és Faipari mérnök BSc képzés első és második
évfolyama számára (nem duális képzésben
résztvevő, hallgatók részére): 2016. december
05-december 16.
Vizsgaidőszak végzős évfolyamok: 2016.
december 05 - december 23. egy hét
előterminussal.
Simonyi Diáknap/kari TDK, MDK: 2016.
december 14.
Vizsgaidőszak: 2016. december 19 – 2017.
január 27.
Szakdolgozat/diplomavédések és záróvizsgák:
2017. január 03-06., és 2017. január 23-27.

Január
H

K

Sz

Cs

P

Sz

V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

II.

Nyílt nap: 2017. január 11. 1300.
I.
Félév
Regisztráció és tantárgyfelvétel a Neptunban:
2017. január 30. – február 03.

Félév
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Oklevélátadó ünnepély: 2017. február 09.
1100.

Február
H

K
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Első oktatási nap: 2017. február 06.

1
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3

4

5

Oktatási időszak: 2017. február 06 – május
20.
Oktatási időszak /végzősök/: 2017. február
06 – május 06.
Szakdolgozat/diplomamunka feladat kiírás
leadási határideje: 2017. február 13 1200.
Szoc. támogatás kérvények leadási
határideje: 2017. február 17. 1200.
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Tantárgyi adatlapok, záróvizsga tételsorok
módosítása: 2017. március 13-ig.
Záróvizsga tételsorok közzététele: 2016.
március 20-ig.
Felmenő rendszerben történő mintatantervi
változtatások bejelentése a DH felé a 2017
szeptemberében induló képzések esetében.
2017. március 20-ig.
Záróvizsgára történő jelentkezés határideje:
2017. március 20-ig.

Rektori/dékáni szünet: 2017. április 10-15.
Kivéve a Mechatronikai mérnök BSc,
Faipari mérnök BSc képzések első és
második évfolyamai esetében.
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Május
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Valétálás: 2017. május 20.
Vizsgaidőszak végzős évf.: 2017. május 08
– 26. (1 hét előterminussal).
Szakmai hetek a Mechatronikai Mérnök
BSc és Faipari mérnök BSc képzés első
évfolyama számára (nem duális képzésben
résztvevő, hallgatók részére): 2017. május
08-19.
Vizsgaidőszak: 2017. május 22 – június 30.
Szakdolgozat/diplomamunka leadási
határideje: 2017. május 12. 1200.
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Diplomadolgozat/szakdolgozat védése és
záróvizsgák: 2017. június 06 - június 09.
Oklevélátadó: 2017. június 22. 1100.
Köztársasági Ösztöndíj Pályázatok beadási
határideje: 2017. június 30. 1200.
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A Simonyi Károly Kar Ügyrendje

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI,
FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI K AR
Ü GYRENDJE

SOPRON

2015
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1. §
A Kar neve, címe, törvényes képviselője
1. A Kar neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Kar1
2. A Kar nevének rövidítése: NYME SKK
3. A Kar idegen nyelvű megnevezése:
Angolul:
University of West Hungary, Simonyi Károly Faculty of
Engineering, Wood Sciences and Applied Arts
Németül:
Westungarische Universität, Simonyi Károly Fakultät für
Technik, Holzwissenschaften und Kunst
A Kar címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
4. A Kar törvényes képviselője a SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 43. § alapján a rektor
által kinevezett dékán. Képviseleti joga önálló és általános. A dékán képviseleti jogát
meghatározott ügyekben állandó jelleggel vagy esetileg átruházhatja. Az általa átadott
hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.
5. A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre írásban
átruházhatja.
2. §
A Kar bélyegzője, címere
1. A Kar bélyegzője kör alakú „Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar Sopron” feliratú lenyomat, közepén Magyarország
címerével. Ezt a lenyomatú bélyegzőt kell használni a cégszerű aláírásnál.
2. A dékán által aláírt leveleken „Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar Dékán” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
3. A Dékáni Hivatal vezetője intézkedési és aláírási jogkörébe tartozó dokumentumok esetében
„Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti
Kar Dékáni Hivatala Sopron” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
4. Az egyes intézetek és más szervezeti egységek a nevüket tartalmazó bélyegzőt használhatják.
Ezek használata üzletkötésre, vásárlásra nem engedélyezett.

5. A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. A Kar név-, címer- és
bélyegzőhasználatának rendjére vonatkozóan az egyetemi SZMSZ az iránymutató.

1

Elfogadva a Kari Tanács 64/2013. (VI. 24.) sz. és a Szenátus 175/2013. (IX. 20.) sz. határozatával
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6. A Kar címere (emblémája) és leírása
Az SKK vizuális megjelenése két részre osztódik:

Embléma:
Az embléma további két egységre bontható:
1.)
Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű felirata olvasható, a
selmecbányai anyaintézmény alapítási dátumával: UNIVERSITAS HUNGARIAE
OCCIDENTALIS, ANNO 1735. A felirat Stone Print betűtípussal dupla gyöngysortól övezve
íródik körbe.

2.)

Anamorfikus „S” betű két „K” betűből formálódó lépcsőtől övezve, mely a
szöveggyűrű által körbezárt területen jelenik meg, utalva a kar nevében szereplő
műszaki, faanyagtudományi és művészeti hármasságra.

Felirat:
–
–
–
–

Az embléma megjelenéséhez alkalmazkodva alatta ill. melléje zárva olvasható az
Egyetem és a Kar teljes neve, az adott nyelvterületnek megfelelően.
Nyomtatott kiadványokon a Stone Sans és Stone Serif betűtípusok használatosak.
Irodai alkalmazásban Arial és Times típusok alkalmazandók.
Az alkalmazás részleteit a Kar arculati kézikönyve tartalmazza.
3. §

A Kar feladata
1. A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott feladatokat kari szinten
megvalósítsa, különösen, hogy:
- a Szabályzatban felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási
engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint –
nappali és levelező tagozaton – egyetemi és főiskolai alapképzést, BSc és MSc, illetve
BA és MA szintű képzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőoktatási
szakképzést és felnőttképzést folytasson, e képzési formákban oklevelet, illetve
bizonyítványt adjon ki;
- doktori képzést folytasson, doktori (PhD) fokozatot ítéljen oda, tudományos minősítést,
habilitációs eljárást folytasson;
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-

-

-

-

-

a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatásfejlesztési, valamint tudományszervező tevékenységet, valamint művészeti alkotó
tevékenységet végezzen;
alapfunkcióján túl a gazdasági, társadalmi, kulturális igényeknek megfelelően
költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként oktatási, kutatási,
szaktanácsadó, szolgáltató feladatokat is ellásson;
egyéni, csoportos és intézményi programok indításával, finanszírozásával, tudományos
rendezvények, kiállítások szervezésével, a hazai és nemzetközi kapcsolatok
kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában
segítse a tudományos és művészeti tevékenységek megvalósulását;
az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához, a hallgatói mobilitáshoz szükséges
nemzetközi kapcsolatokat fenntartsa és ápolja;
ellássa az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és annak fejlesztésével
kapcsolatos ráeső feladatokat;
közreműködjön a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának
fejlesztésében;
az alkalmazásban levő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat a vonatkozó
jogszabályok szerint végezze;
az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájában foglaltak
figyelembevételével fejlessze a hallgatók anyanyelvi és idegen nyelvi ismereteit,
szaknyelvi ismereteit;
A Kar feladatait az oktatók, kutatók, valamint az igazgatási, gazdasági, műszaki
szolgáltatási tevékenységet végző foglalkoztatottak és a hallgatók együttműködésével
valósítja meg. A gazdasági, műszaki, tanulmányi és informatikai szolgáltatói
tevékenységet a Scarbantia Egyetemi Központ közreműködésével végzi.

2. A Kar az Nftv. és a NymE SZMSZ-ben meghatározott keretek között más feladatokat is elláthat.
3. A Kar oktatási, továbbképzési, tudományos és művészeti tevékenységében – a jogszabályok
és egyetemi szabályzatok által meghatározott keretek között – együttműködik a többi karral, az
azonos ill. hasonló képzést folytató hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a
tudományos, közoktatási, közművelődési és művészeti intézményekkel, szervezetekkel.
4. A Kar támogatja oktatóinak, hallgatóinak és dolgozóinak részvételét hazai és nemzetközi
szakmai egyesületekben, társaságokban.
5. A Kar az együttműködés elősegítése, a szerkezeti és irányítási rendjének további
korszerűsítése, az oktatási, a tudományos és az anyagi erőforrások közös hasznosítása
érdekében társulásban való részvételt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás
létrehozását kezdeményezheti.
6. A Kar a NymE önálló igazgatással, szakmai önállósággal rendelkező szervezete,
keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező oktatási szervezeti egység. Gazdasági jellegű feladatait
a Gazdálkodási szabályzat szerint látja el.
7. A Kar önkormányzati joga:
- saját ügyrendjének kialakítása,
- az oktatók, kutatók, más foglalkoztatottak, vezetők kiválasztása, a törvényben foglalt
kivétellel,
- a Karra történő felvétel feltételeinek meghatározása, a jelentkezők kiválasztása,
- tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, felsőfokú
szakképzés, szakirányú továbbképzés és egyéb továbbképzések megszervezése, a
végzettséget igazoló okiratok kibocsátása,
- tudományos kutatási program kidolgozása, kutatási feladatok szervezése,
- a Kar részére jóváhagyott pénzügyi eszközök, források és előirányzatok feletti
rendelkezési jog,
- nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
4. §
A Kar által folytatott képzések
1. A Karon a képzés nyelve magyar, azonban az egyetemi SZMSZ által megszabott keretek
között idegen nyelven is folyhat.
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2. A Karon folyó képzés szintjei:
a) alapképzés (BSc és BA)
- faipari mérnöki alapszak
- ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak
- gazdaságinformatikus alapszak
- mechatronikai mérnöki alapszak
- építőművészet alapszak
- formatervezés alapszak
- tervezőgrafika alapszak
- műszaki menedzser alapszak
b) mesterképzés (MSc és MA)
- faipari mérnöki mesterszak
- könnyűipari mérnöki mesterszak (a BMF RKK-val közösen)
- ipari terméktervező mérnöki mesterszak
- gazdaságinformatikus mesterszak
- építőművész mesterszak
- belsőépítész-környezettervező művész mesterszak
- formatervező művész mesterszak
- tervezőgrafika mesterszak
- műszaki menedzser mesterszak
c) szakirányú egyetemi szintű továbbképzés
- menedzser szakmérnöki szak
- energetikai szakmérnöki szak
- faipari termék- és formatervező szakmérnöki szak
- faipari termékmenedzser szakmérnöki szak
A szakirányú továbbképzési szakok száma bővíthető és szűkíthető.
d) doktorképzés
Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola
e) felsőfokú/felsőoktatási szakképzés
- faipari termelésszervező
- mechatronikai mérnökasszisztens
- gépipari mérnökasszisztens
- gazdaságinformatikus
Felsőoktatási szakképzéseket a Kar együttműködési megállapodás alapján más
oktatási intézményekkel közösen is folytathat.
3. A Kar a székhelyén kívül is folytathat képzést külső helyszínen működő tagozat formájában, a
megfelelő jogszabályi feltételek megléte esetén.
4. A Karon csak a Kari Tanács jóváhagyásával indítható és folytatható bármilyen jellegű képzés,
melynek meghirdetését és lebonyolítását a Kar vagy annak bármelyik intézete végezheti.
5. §
A Kar által alapított kitüntetések
1. A „Pro Facultate Ligniensis” azaz a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáért
Díj volt az első, a Kar által adományozható legmagasabb kitüntetés. Évente maximum 2 db.
került átadásra ebből az elismerésből a Kar tanévzáró ünnepségén.2

2

A névváltozással (2013. október 1.) a fenti kitüntetés aktualitását vesztette, az új kari kitüntetés
alapítása folyamatban van.
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6. §
A Kar szervezeti felépítése
KARI TANÁCS
DÉKÁN

kutatási és külügyi
dékánhelyettes

dékáni hivatalvezető

oktatási dékánhelyettes
ALKALMAZOTT MŰVÉSZETI
INTÉZET
ÉPÍTÉSTANI INTÉZET
FAALAPÚ TERMÉKEK ÉS
TECHNOLÓGIÁK INTÉZET
FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET
FAIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET
FIZIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA
INTÉZET
INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI
INTÉZET
MECHATRONIKAI INTÉZET
MŰSZAKI MECHANIKA ÉS
TARTÓSZERKEZETEK INTÉZET
FAIPARI TANÜZEM
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
KUTATÓ KÖZPONT (NRRC)
Az intézeteken belül a feladatok megvalósítását elősegítő más, nem önálló egységek (pl. intézeti tanszék)
is működnek.
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7. §
A Kar vezetése
A dékán feladata, hatásköre
1. A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek közreműködésével látja el.
2. A dékán feladatát, hatáskörét a NYME SZMSZ I. 35.§ munkáltatói jogkörét az SZMSZ II. 5.§
szabályozza.
A dékánhelyettesek feladata, hatásköre
1. A dékánhelyetteseket - pályázat útján - a Kari Tanács véleményét mérlegelve, a dékán bízza
meg a dékáni megbízással azonos időtartamra. A megbízás - a Kari Tanács véleményének
figyelembevételével - többször megismételhető.
2. A dékánhelyettesek feladatkörét a dékán határozza meg, és munkájukat a dékán közvetlen
felügyeletével végzik.
3. A dékán távollétében feladatait – kinevezői és az illetménygazdálkodó munkáltatói jogait érintő
feladatok kivételével – a dékánhelyettesek látják el. A dékán hatáskörében eljáró helyettes az
intézkedéseiről köteles a dékánt tájékoztatni.
4. A külügyi és kutatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:

-

-

a kar tudományos kutatási tevékenységének irányítása, koordinálása,
szervezése,
a kar hazai és nemzetközi tudományos kutatási együttműködéseinek
koordinálása,
a kar nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatainak fejlesztése,
hallgató- és oktatócserék, közös kutatási programok szervezése,
a kari oktatók, kutatók tudományos előremenetelének támogatása,
ipari kapcsolatok felügyelete, fejlesztése,
az idegen nyelvű képzések megszervezése,
együttműködés az NRRC SKK-val és a megfelelő bizottságokkal,
minőségbiztosítási feladatok szervezése és ellenőrzése,
részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntés előkészítésében,

-

a dékán megfelelő képviselete különböző fórumokon.

-

5. Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:

-

a kar oktatási, akkreditációs tevékenységének irányítása,
új képzési programok kidolgozásának irányítása,
a meglévő tantervi programok korszerűsítése, képzések erősítése,
meglévő képzések szinergiájának erősítése,
együttműködés a tevékenységeihez kapcsolódó bizottságokkal,
részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntés előkészítésében,
a dékán megfelelő képviselete különböző fórumokon.
8. §

A Kari Tanács összetétele, mandátuma
1. A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács.
2. A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 16 fő.
3. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő)
- a dékán, aki egyben a Tanács elnöke.
4. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (15 fő):
- 9 fő a kari oktatók/kutatók köréből,
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- 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből,
- 1 fő a reprezentatív szakszervezet képviseletében,
- 3 fő a hallgatók és 1 fő a doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK, ill. a DÖK
szabályzata alapján választanak meg. E választás jegyzőkönyvi kivonatát a Dékáni Hivatalban
a Kari Tanács jegyzőkönyveivel együtt kell őrizni.
5. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek:
a) állandó meghívottak:
- a dékáni hivatalvezető (aki egyben a Tanács titkára,)
- a dékánhelyettesek,
- a szavazati joggal nem rendelkező intézetigazgatók,
- a szakfelelősök,
- a doktori iskola vezetője,
- a Közalkalmazotti Tanács képviselője,
- az iparág képviselői
b) alkalmankénti meghívottak:
- átoktató szervezeti egységek képviselője,
- a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő.
A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell küldeni.
6. A Kari Tanács közalkalmazotti státuszban levő tagjait 5 évre választják az egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat 34. §-ában rögzítettek szerint. Ha a megválasztott képviselő helye
megüresedik, az új képviselő mandátuma az eredetileg megválasztott mandátummal azonos
ideig tart.
7. A kari tanácstagok szavazati joga személyhez kötött.
8. Egyazon személy ugyanabban a Tanácsban kétféle – választott és tisztsége alapján – szavazati
joggal bíró tag nem lehet. A kétféle feladatot egyidejűleg nem láthatja el. Ha a Kari Tanács
választott tagja tagsága idején – vezetői megbízása következtében – a Tanács tagjává válik,
hivatalból tanácstagsága idejére a választott tagságát fel kell függeszteni, s helyére az adott
választói körből az a jelölt lép, aki a megválasztottak után a legtöbb, a megválasztáshoz
elégséges szavazatot kapta. Ugyanez az eljárás érvényes a tartósan távollevő szavazati jogú
tanácstag helyettesítése esetén is, a távollét idejére.
9. A Kari Tanács egyszerű többségű egyetértésével a média képviselője részt vehet a Tanács
ülésein.
10. A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja
a. a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit,
b. a Scarbantia Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év gazdálkodásáról és az
aktuális naptári év költségvetésének tervezéséről a tavaszi szemeszter első ülésén;
c. a Karon működő bármelyik bizottságot.
9. §
A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai
1. A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és
ezeken belül albizottságokat hozhat létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának
időtartamára alakítja meg.
2. A Kari Tanács bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket, előterjesztési
javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok végrehajtását.
3. A Kari Tanács állandó és albizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés alapján
a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK SZMSZ-e szerint delegálják.
4. A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az állandó és albizottságok
ülésein.
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5. Az állandó bizottságok és albizottságaik az ügyrendjüket és éves munkatervüket maguk
állapítják meg (egyéb szabályozás hiányában az egyetemi SZMSZ a mértékadó).

I. Dékáni tanácsadó testületek:
1) Dékáni Tanács
A dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit,
összefogja a Kar globális stratégiai területeit, bizottságait. Elnöke a dékán, tagjai a
dékánhelyettesek, a prodékán, az NRRC vezetője, a doktori iskola vezetője és a Dékáni
Tanácsban egyébként nem képviselt fő képzési területek felelősei.
Albizottságai:
a) Ipari Tanácsadó Testület: Célja a képzéseinkhez kapcsolódó hazai ipar bevonása a
kari innovációs és kutatási tevékenység fő irányainak és tartalmának
meghatározásába. Tagjait a dékán bízza meg a Kari Tanács jóváhagyása alapján, 2
éves időtartamra.
2) Intézetigazgatói Értekezlet
A Kar oktatási/kutatási tevékenységének koordinálását elősegítő testület, amely
szemeszterenként legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanács tagjai az intézetek igazgatói. A
Kari Tanács és a dékán felkérheti a testületet szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai
döntések előkészítésére.
3) Összdolgozói Értekezlet
A Kar teljes dolgozói létszámának tájékoztatását és véleményének meghallgatását szolgáló
összejövetel. Évente legalább egy alkalommal hívja össze a Kar dékánja.
II. A Kari Tanács bizottságai:
1) Gazdasági Bizottság
A dékán gazdasági tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási
stratégiájának kimunkálása. Összefogja a kar gazdasági fejlesztésével kapcsolatos területeket,
bizottságokat.
Albizottságai:
a)
Biztonságvédelmi Bizottság: Feladata a kari munka-, vagyon- és tűzvédelmi
tevékenység szervezése, összefogása.

2) Fejlesztési Bizottság
Feladata az egységes kari innovációs és kutatási tevékenység érdekében az intézetek
összefogása, kari stratégiai irány(ok) meghatározása.
Albizottságai:
a)
PR és Kommunikációs Bizottság: Feladata a kar képzései és ágazatai
ismertségének hatékony növelése.
b)
Kormányzati és Külső Kapcsolatok Bizottság: Feladata kapcsolatok építése,
erősítése a kamaráknál és a kormányzatban, ágazati jogosultságok megszerzése.
c)
Szellemi Tulajdon és Technológia Transzfer Bizottság: Feladata a kari szellemi
tulajdon és a karon született alkotások, kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, a
hasznosítás során a kari érdekek képviselete, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos vitás
kérdések tisztázása.
3) Minőségbiztosítási Bizottság
A bizottság feladata fejleszti és értékeli kar oktatási és kutatási tevékenységeinek
minőségbiztosítását. Rendszeresen értékeli az oktatói, hallgatói, ipari visszajelzéseket és
javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
4) Tudományos Bizottság
Vezeti és szervezi a kar tudományos életét, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos
tevékenységét, szervezi a nemzetközi tudományos kapcsolatokat, a kari tudományos
rendezvényeket.
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5) Külügyi Kapcsolatok Bizottság
A külügyi és kutatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar nemzetközi
tudományos és oktatási feladatait, bizottságait.
a)

Nemzetközi Együttműködési Bizottság: Feladata a nemzetközi együttműködési
pályázatokon való kari részvétel feltételeinek megteremtése, a tevékenység
koordinálása.

b)

Idegen Nyelvű Oktatási és Erasmus Bizottság: Egyetemek közötti oktatási
megállapodások, Erasmus és egyéb hallgatócsere, ECTS kreditek rendszerének
kidolgozása.

6) Oktatásfejlesztési Bizottság
Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar oktatásfejlesztéssel
foglalkozó területeit, gondozza és fejleszti azok együttműködéseit.
Albizottságai:
a)
Műszaki Szakbizottság:
b)
Informatikai Szakbizottság:
Ezek feladata az illető szakterülethez tartozó tantervek fejlesztése és karbantartása. A
tantárgyak minél magasabb minőségű és költséghatékony megválasztása,
párhuzamos oktatás kiszűrése.
A művészeti szakok tanterveinek fejlesztését és karbantartását az AMI Intézeti
Tanácsa végzi a szakbizottságok tevékenységéhez hasonlóan.
c)
Tudományos és Művészeti Diákköri Bizottság: TDK/MDK konferenciák szervezése,
adminisztrációja, OTDK/OMDK delegáció, diákköri munkával kapcsolatos pályázati
ügyek.
7) Oktatási Bizottság
Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar operatív oktatási területeit,
bizottságait.
Albizottságai:
Felvételi és Kreditátvételi Bizottság: Felvételi ügyek (követelmények, bizottságok
szervezése, eredmények értékelése), kreditátvételi ügyek (tantárgybefogadás,
egyenértékűség ellenőrzése, kérvények elbírálása).
b)
Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása,
speciális hallgatói igények elbírálása. Hallgatói fegyelmi, kártérítési és jogorvoslati
ügyek. A Tanulmányi Bizottság fellebbviteli fóruma.
c)
Juttatási és Térítési Bizottság: elvégzi az ösztöndíjak szétosztását, segélyezési
kérdésekben dönt.

a)

10. §
Dékáni Hivatal
1. A dékán mellett a kari igazgatási, ügyviteli és szervezési, gazdasági, jogi és műszaki feladatok
ellátására Dékáni Hivatal működik. A Dékáni Hivatal önálló szervezeti egység, munkáját a
dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető irányítja.
2. A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a dékán pályázati
eljárással határozott időre – legfeljebb 3 évre - bíz meg, a Kari Tanács véleményét mérlegelve.
3. A Dékáni Hivatal feladatai:
–
a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és
véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával
összefüggő szervezési, igazgatási munka ellátása,
–
együttműködik és kapcsolatot tart az Egyetem központi hivatalaival, illetve a Rektori Hivatal
és a Kancellári Hivatal illetékes munkatársaival,
–
a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység,
–
a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások előkészítésében
és gondozásában való közreműködés,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka
ellátásában,
a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása,
a Kar irattárának kezelése,
a vezetői döntésekhez szükséges információk biztosítása,
a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolítása,
kari ERASMUS és egyéb oktatói/hallgatói mobilitási programok ügyintézése;
közreműködik a kari rendezvények lebonyolításában;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal munkatársaival a
jogi és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági Igazgatóság
munkatársaival a gazdasági, munkaügyi, személyügyi, pénzügyi és számviteli feladatok
ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki Igazgatóság
munkatársaival a műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Tanulmányi Központ
munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati és
Tudásmenedzsment Központ munkatársaival a kari pályázati és a központ hatáskörébe
tartozó tevékenységek ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Informatikai Központ
munkatársaival a kari informatikai és oktatástechnikai ügyintézés során.

4. A dékán keretgazdálkodási jogkörrel kapcsolatos feladatainak ellátását a gazdasági
koordinátor/előadó segíti a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a Gazdasági Igazgatóság
Ügyrendjében foglaltakkal összhangban. A gazdasági koordinátor felsőfokú, a gazdasági
előadó középfokú szakirányú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) végzettséggel rendelkező
személy.

11. §
Természeti Erőforrások Kutató Központ (Natural Resources Research Center)

I.

Az NRRC feladatai

1) Az NRRC SKK három fő alegységből áll:
a. Innovációs Központ, amely a kari kutatás, fejlesztési (jellegzetesen pályázati) valamint
innovációs (ipari) kutatásokat fogja össze,
b. NymE Központi Vizsgálólaboratórium SKK vonatkozású részlegei (intézetei). Itt az
akkreditált szervezet révén szoros együttműködést valósítunk meg az EMK delegálta
részlegekkel (intézetekkel),
c. Papíripari Kutató Intézet, amely a papíripari területen kutatás-fejlesztési, illetve a
Központi Vizsgálólaboratóriumhoz kapcsolódva akkreditált vizsgálati tevékenységet
végez.
2) Az NRRC SKK elsődleges feladatai:
a. a K+F+I tevékenységek minőségbiztosítása vonatkozásában együttműködik az illetékes
bizottsággal,
b. az irányítására bízott egységek (IK, PKI és vonatkozó akkreditált részlegek) felügyelete,
c. szolgáltatja az üzemeltetési feladatokat (rezsi költségek leosztása, épület üzemeltetési,
karbantartási feladatok összefogása, stb.),
d. megfelelő szakmai kapcsolattartás a kari szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel ,
e. szakmai és későbbiekben gazdasági adminisztráció,
f. rendszeres beszámolás a KT felé,
g. pályázatfigyelés,
h. a kar kutatási/oktatási tevékenységei társadalmi/gazdasági hasznosságának
népszerűsítése,
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i. szakmai kapcsolattartás az ipari szféra felé (szakmai rendezvények, szakmai
szervezetekben való képviselet, stb.),
j. intézetek piaci tevékenységének támogatása,
II.

Az NRRC SKK működése

A szervezet kialakításakor az NRRC SKK egy fő vezetővel rendelkezik. Ennek vezetői pótlékát a kar
biztosítja. A vezetői feladatkör 3-5 éves ciklusban, pályázat révén tölthető be.
Az Innovációs Központ és a Papíripari Kutató Intézet külön ügyrenddel rendelkezik, amelyet az NRRC
SKK vezetője és az Innovációs Központ vezetője közösen határoz meg, és a kar dékánja hagyja jóvá.
Az Innovációs Központ és a Papíripari Kutató Intézet – nem önálló szervezeti egységként – egy-egy fő
vezetővel működik, akiket az NRRC vezetőjének egyetértésével a dékán bíz meg.
Az NymE Központi Vizsgálólaboratórium részlegeit az Erdőmérnöki Kar és a Simonyi Károly Kar
intézetei delegálják. Az NymE Központi Vizsgálólaboratórium az MSZ EN 17025 szabvány szerint
működik, saját ügyrend szerint, egy fő laboratórium igazgató és egy fő minőségirányítási vezető
felügyelete mellett, akiket a részlegek kérnek fel.

13. §
Doktori Iskola és Doktori Iskola Tanácsa

1. A Karon a tudományterületnek megfelelően a Cziráki József Faanyagtudomány és
Technológiák Doktori Iskola működik.
2. A Doktori Iskola vezetője felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A
doktori iskola vezetőjét az EDT javaslata és a MAB jóváhagyása után a rektor bízza meg és
menti fel.
3. A doktori iskola vezetőjének munkáját a Doktori Iskola Tanácsa segíti, amelyet a Doktori Iskola
törzstagjai választanak egyszerű többséggel, tagjait pedig az EDT bízza meg és menti fel.

14. §
Öntevékeny csoport, egyéb szervezet
1. A Karon létrejövő öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek vonatkozásában az egyetem
SZMSZ-ében foglaltak szerint kell eljárni.
2. A Karon és intézményeiben politikai pártok és szekták nem működhetnek, irodát nem tarthatnak
fenn, gyűlést nem rendezhetnek.
3. A szakmai, tudományos, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi, vagy országos egyesületek és azok helyi
tagozatai a dékán engedélyével a működésükre vonatkozó ügyrend szerint tevékenykedhetnek
(pl. hallgatói öntevékeny szervezetek).
4. A dékáni engedély kérelemhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a működés
céljait, a szervezet vezetőinek nevét, időpontokat.
5. A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak. A
bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot, és a szerveződés vezetőinek névsorát. A
bejelentést a tudomásulvétellel egy időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt írásban
értesíteni kell.
6. A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a
szerveződés ellentétes a Magyarország Alaptörvényével, ill. az egyetem SZMSZ-ével.
15. §
Záró rendelkezések
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1.

A Kar ügyrendje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Nyugatmagyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján
készült.

2.

Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi
polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatottakra.

3.

A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a hallgatók
megismerhessék, ezért az ügyrendet a Kar szervezeti egységeiben, a Dékáni Hivatalban és
a kari HÖK-nél mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

4.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 119/2008. (XI. 10.) számú határozatával
elfogadta. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Faipari Mérnöki Kar ügyrendjét a
325/2008. (XI. 19.) számú határozatával elfogadta.

5.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 79/2009. (IX. 28.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 165/2009. (X. 7.) számú határozatával elfogadta.

6.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 82/2009. (XI. 9.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 190/2009. (XI. 18.) számú határozatával elfogadta.

7.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa az 5/2012. (II. 20.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet az 55/2012. (V. 9.) számú határozatával elfogadta.

8.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 85/2012. (XII. 10.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 247/2012. (XII. 12.) számú határozatával elfogadta.

9.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 18/2013. (II. 25.) és 19/2013. (II. 25.)
számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 37/2013. (II. 28.) számú
határozatával elfogadta.

10.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 65/2013. (VI. 24.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 122/2013. (VI. 27.) számú határozatával elfogadta.

11.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 64/2013. (VI. 24.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 175/2013. (IX. 20.) számú határozatával elfogadta.

12.

A Kar ügyrendjét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Tanácsa
a 80/2013. (XII. 4.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 250/2013.
(XII. 11.) számú határozatával elfogadta.

13.

A Kar ügyrendjét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Tanácsa
az 1/2015. (I. 19.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 11/2015. (I.
28.) számú határozatával elfogadta.

14.

A Kar ügyrendjét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Tanácsa
a 19/2015. (IV. 30.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 91/2015.
(V. 6.) számú határozatával elfogadta. Az ügyrend 2015. május 6. napján lép hatályba.

15.

Jelen ügyrend alapján a Kar szervezetében dolgozó közalkalmazottak kinevezését,
munkaköri leírását, vezetői megbízását 2015. május 30. napjáig felül kell vizsgálni, és ezen
ügyrend szerint 2015. június 1. napjának hatályával módosítani kell.

Sopron, 2015. május 6.
Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. Alpár Tibor László
dékán
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Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Juttatási és térítési szabályzat

IX. FEJEZET

Általános rendelkezések
104. §
(1) Jelen fejezet az Nftv. 85/A-85/E. §, a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm.
rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer 4. §-a alapján a hallgatóknak adható juttatások és a
hallgatók által fizetendő térítések szabályait tartalmazza. A hallgatói juttatások 2013. évi összegét az
Nftv. 114/D. § (1) bekezdés tartalmazza.
(2) Az egyetemen a hallgatók részére adható hallgatói juttatások jogcímeit, a juttatásokra jogosult
hallgatói kört, a juttatás formáját, a juttatás forrását, a juttatás százalékos mértékét a IX/1. sz. melléklet
tartalmazza. A havi gyakorisággal fizetendő juttatások átutalásáról az egyetem – a tanulmányi félé első
hónapjának kivételével – a tárgyhó 10. napjáig köteles a hallgató számlavezető pénzintézete felé
intézkedni.
(3) A hallgató szociális alapú ösztöndíjat és doktorandusz ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási
intézményben kaphat az állami költségvetés terhére. Amennyiben a hallgató egy időben több
felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben
részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A
hallgató beiratkozáskor írásban nyilatkozik arról, hogy az egyetemen elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt.
(4) Államilag támogatott hallgatónak minősül az államilag támogatott képzésben részt vevő, az Nftv.
114/D. § (3) bekezdésében megjelölt hallgatói kör, valamint 2012. szeptemberétől a magyar állami
(rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. A magyar állami részösztöndíjas hallgatót a magyar
állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben, a jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell
figyelembe venni.
(5) Jelen fejezet alkalmazásához az 51/2007. Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmak
(Értelmező rendelkezések) és az Nftv. alapján jelen § (6)-(8) bekezdésében meghatározottak
irányadóak.
(6) Hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: hátrányos helyzetűnek minősül az a beiratkozás
időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkező, akit középfokú tanulmányai
során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres
gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
vagy intézeti, állami nevelt volt [Nftv. 108. § 10. pont].
(7) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: halmozottan hátrányos helyzetű az a
hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes
felügyeletét ellátó szülője, – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, [Nftv. 108. § 9. pont].
(8) A szabályzat érvénye a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karra terjed ki, azon
ügyekben, amelyek a kar hallgatói részére juttatandó állami támogatásokkal, kedvezményekkel vagy fizetendő
díjakkal függenek össze.

(9). A kari Juttatási és Térítési Bizottság (JTB) feladata, hogy minden félév első ülésén javaslatot tegyen a
dékánnak a féléves keret felosztási arányaira. Az arányok megtervezésénél fő szempontként érvényt kell
szerezni annak az alapelvnek, hogy az ösztöndíjak összege valóban tanulásra, jó tanulmányi eredmények
elérésére ösztönözzön.

Eljáró testületek
105. §

(1) A hallgatói juttatási ügyek intézése a kari Juttatási és Térítési Bizottság hatásköre.
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(2) A kari Juttatási és Térítési Bizottság legalább hat tagú testület, tagjainak legalább 50%-át a hallgatók
adják. A bizottság pontos összetételét a kari melléklet tartalmazza. A bizottság nem hallgató tagjait a
Kari Tanács választja mandátumának idejére egyszerű többséggel.39
(3) A bizottság első fokon jár el a kar hallgatóit érintő, e szabályzat hatálya alá tartozó juttatási ügyekben:
dönt a hallgatókat megillető juttatási keretösszegek felhasználásáról. A térítési ügyekben a Kari Tanács
döntéséhez javaslatokkal élhet.
(4) A bizottság határozatai, döntései ellen, a közléstől számított 15 napon belül az érintett hallgató
fellebbezéssel élhet. A másodfokú jogkört a rektor által átruházott hatáskörben a dékán gyakorolja. A
másodfokú szerv a fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül bírálja el. A másodfokú
határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
(5) A bizottság közreműködik a hallgatói juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos kari sajátosságok
kidolgozásában.
(6) A Juttatási és Térítési Bizottság Hallgatói képviseletét a Hallgatói Önkormányzat megválasztott tagjai alkotják.

Tanulmányi ösztöndíj
106. §
(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban az
egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a
részesülhet oly módon, hogy az egy hallgatónak megállapított ösztöndíj havi összegének el kell érnie a
hallgatói normatíva 5%-át.
(2) Az ösztöndíjban részesülök körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az
azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és az így
megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
(3) Az egyetemre első alkalommal (új hallgatói jogviszony) beiratkozott hallgató a beiratkozást követő
első képzési időszakban (szemeszter) tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(4) A korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató a kari mellékletekben
írtak szerint részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.
(5) Az egyetemnek a 2007. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj
megállapítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy e hallgatók közül az alacsony tanulmányi
teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre.40
(6) A tanulmányi ösztöndíj kerete a hallgatói normatíva 63%-a.

(7) Nem részesíthető tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki:
- más felsőoktatási intézményből iratkozott át (egy féléves korlátozás)
- a Neptun rendszerben az adatai nincsenek kitöltve.
(8) Az ösztöndíj a tanulmányi teljesítménnyel mindig arányos és ösztönző legyen.
(9) Az ösztöndíj maradék nélkül 50-nel osztható legyen.

(10) A tanulmányi ösztöndíj számításának módja:
•
A hallgató elfogadott tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a
tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja.
•

A tanulmányi munka minőségét a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag adja.

•
A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévben megszerzett, valamint az összes kredit
értékére (kumulált átlag).
•
A befogadott tárgy eredménye beszámítandó a súlyozott tanulmányi átlagba, kivéve, ha azt a
hallgató a szakmai képzéshez nem tartozó tárgyak köréből, a szabadon választott tárgyakra
engedélyezett kereten felül veszi fel.
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•

A tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál a kreditindex:
Kreditindex = Σ(kredit*érdemjegy)/30

•

A kreditindex egy félévre vonatkozik.

•

Az adott félévi ösztöndíj megállapításának alapja az előző félévi kreditindex.

•
Az ösztöndíj céljára felhasználható keretösszeg képzési területenként kerül szétosztásra, a
hallgatói normatívára jogosult létszám alapján:
a)

művészet képzési terület (építőművészet alapképzési szak, formatervezés alapképzési szak,
tervezőgrafika alapképzési szak, építőművész mesterképzési szak, formatervező művész
mesterképzési szak, tervezőgrafika mesterképzési szak)

b) informatika képzési terület (gazdaságinformatikus alapszak, gazdaságinformatikus
mesterképzési szak)
c)

műszaki képzési terület (faipari termelésszervező, gépipari mérnökasszisztens,
mechatronikai mérnökasszisztens, faipari mérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező
mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, faipari mérnöki mesterszak, ipari
terméktervező mérnöki mesterszak, könnyűipari mérnöki mesterszak, műszaki menedzser
mesterszak).

• Az a hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, akinek az előző félévi kreditindexe legalább 3,00.
MSc. és MA szakokon pedig 4,00.
• A maximális kreditindex informatika és műszaki képzési területen 5,50; művészeti képzési területen
6,00. Az ezt meghaladó kreditindexek az adott képzési területen meghatározott maximális értékre
kerülnek beállításra.
• Egy szakon és egy évfolyamon belül a hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban
az alapszakokon.
a)

Abban az esetben, ha a 3,00 ösztöndíj átlagot nem éri el a hallgatók 50 %-a az adott
évfolyamon, a fennmaradó összeg azon hallgatók között kerül szétosztásra, akik az adott
képzési területen tanulmányi ösztöndíjra jogosultak.

b) Amennyiben a hallgatók több mint 50%-a eléri a 3,00 ösztöndíj átlagot, szakonként és
évfolyamonként a legjobb átlaggal rendelkezők 50%-a részesül tanulmányi ösztöndíjban.
•

Mester szakon a hallgatók 50 %-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban szakonként.

• Az alapképzési időn túl, csak egy félévben részesülhet minden hallgató tanulmányi ösztöndíjban.
(11) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítélésének szabályozása:
A karon kiemelt ösztöndíjat kaphat, benyújtott pályázata alapján, a kar nappali tagozatos hallgatóinak
1%-a, az alábbi feltételekkel:
•
A kiemelt ösztöndíj a tantervi követelmények magas szintű teljesítésén felül végzett
kiemelkedő szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenység esetén ítélhető oda.
•

Az a hallgató pályázhat, akinek a köztársasági ösztöndíj kérelmét elutasították.

•

A kiemelt ösztöndíj egy tanévre szól, elbírálása a szeptemberi JTB ülésen történik.

•

Értéke a köztársasági ösztöndíj JTB által meghatározott hányada.

•

A kiemelt ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjon felül jár.

(12)
A végzős hallgatók az utolsó havi ösztöndíjukkal egy időben diplomamunka elkészítési
támogatásban részesülnek, melynek összegét a JTB határozza meg.
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Köztársasági ösztöndíj
107. §
(1) A köztársasági ösztöndíj a tanév teljes időtartamára (10 hónap) nyerhető el. Az ösztöndíj havi
összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
(2) Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai
adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő
hallgatók számának 0,8%-a, de legalább az egyetemen egy fő. Az ösztöndíjban az az alap- vagy
mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább
két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
(3) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást az egyetem minden karán a
határidő lejártát 30 nappal megelőzően, a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt, közzé kell
tenni. A pályázatokat a hallgató a karhoz nyújtja be. A pályázatokat a Szenátus által delegált jogkörében
a Kari Tanács rangsorolja. A pályázatok alapján az egyetem augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási
és kulturális miniszternél az ösztöndíj adományozására. A rangsorolás az alapképzésben és
mesterképzésben részt vevő hallgatókra külön-külön történik.41
(4) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati
eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az
intézményi felterjesztésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult
lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult
a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető
figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény
a hallgatói előirányzat vagy saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból az intézményben megszűnik vagy
szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően
páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság
nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.
(7) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény
tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül
köztársasági ösztöndíjban, amellyel előbb létesített hallgatói jogviszonyt.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
108. §
(1) A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók (pl. tanulmányi versenyen elért
helyezés, TDK munka) részére, pályázat alapján, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított,
meghatározott időre adható juttatás.
(2) Az ösztöndíj odaítéléséről a forrást biztosító intézet javaslatára a JTB egyetértésével a dékán dönt.

Rendszeres szociális ösztöndíj
109. §
(1) Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, kérelmére, egy tanulmányi
félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.
(2) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában írtakat kell
figyelembe venni.
(3) Szociális juttatásra jogosult hallgató [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés g) pont]: az a teljes idejű
felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint
doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt,
vagy
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott
képzésben való részvételre.

34

(4) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi
félévente egyszer, egységesen vizsgálja a Juttatási és térítési bizottság, majd ennek eredményét
használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági
alapú juttatás elbírálásához.
(5) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva
20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az
51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy,
b) halmozottan hátrányos helyzetű,
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
(6) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva
10%-a, amennyiben a hallgató amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális
ösztöndíjra jogosult az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
(7) A JTB minden félév elején javaslatot tesz a dékánnak a kari normatív keret rendszeres szociális
támogatásra szánt részére, mely nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj normatíva 34%-a, a
lakhatási normatív támogatás 30%-a és a tankönyv- jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva
56%-ának az összege.
(8) A keretet a fentiekből kiindulva létszám alapján kapjuk meg. Az összeg elosztása a hallgatók által elért
pontok alapján történik.
a)

A mindenkori alsó ponthatár 40.

b) Az a hallgató, aki eléri legalább az alsó ponthatárt és szociális helyzete alapján 10% vagy
20%-os kategóriába sorolandó, megkapja a kategóriájának járó pénzösszeget (kiemelkedően
magas pontszám esetén a nekik járó összeg lehet magasabb). A fennmaradó összeg
arányosan osztódik szét a pontszámok alapján. A minimálisan adható összeg: 6.000Ft, míg a
maximálisan adható összeg: 30.000Ft
c)

A más egyetemről vagy más karról átiratkozó hallgatók az átiratkozás első félévében –
kérelem alapján – szociális támogatást kaphatnak a JTB döntése alapján legfeljebb 5 havi
időtartamra. A rendszeres szociális támogatás havi forrása átiratkozó hallgatónként az egy
főre jutó éves normatív támogatás minimum 3%-a.

(9) Az egyszeri szociális támogatásra fordítható keret 50.000Ft/hó.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
110. §

(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának
kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás. A beérkezett hallgatói kérelmekről a
Juttatási és térítési bizottságnak legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a
döntés jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell intézkedni.
(2) A támogatás összegét a havi keret, a rászorulók száma, a kérvényezők szociális helyzete és
az indok súlya alapján a JTB egyénenként állapítja meg.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
111. §
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(1) Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat az 51/2007. Korm. rendelet 18-20. § tartalmazza
Doktorandusz ösztöndíj
113. §

(1) A doktorandusz ösztöndíj minden államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő
doktorandusznak alanyi jogon jár. A doktorandusz ösztöndíj éves összege a költségvetési
törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-,
jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával.
(2) Az ösztöndíj havi összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg egy tizenketted része.
Egyéb hallgatói ösztöndíjak
114. §

(1) A karok a hallgatói juttatásokhoz nyújtott költségvetési támogatás terhére, valamint saját bevétel
terhére a jogszabályban és jelen szabályzatban felsoroltakon kívül más ösztöndíjalapot is
képezhetnek (pl. szakkollégiumi ösztöndíj, hátrányos helyzetű hallgatók, sportolók tanulmányi
költségeit kiegészítő ösztöndíjak). Az ösztöndíjalapból pályázati úton mind az államilag támogatott,
mind a költségtérítéses/önköltséges hallgatók részesülhetnek. Az ösztöndíj odaítélésnek objektív
elveit és feltételeit a kari mellékletek tartalmazzák. Az ösztöndíj kifizetése a Neptun rendszerben
történik.
(2) A kari tanács az ösztöndíjalap létrehozása és a pályázható ösztöndíj elbírálásával kapcsolatos
kari szabályzatát előzetesen véleményeztetni köteles a Gazdasági Főigazgatósággal és az
oktatási rektorhelyettessel.
(3) Saját bevétel [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés h) pont]: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése
szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint
az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott
támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott
támogatás.
(4) . A tanév folyamán jutalmazandókra javaslatot tehetnek a kar oktatói és az évfolyamok JTB képviselői,
a jutalmazás indokának előterjesztésével.
(5). A jutalmazás a JTB által a normatívából erre a célra elhatárolt, illetve az egyetemi és kari forrásokból
származó jutalomkeret terhére a jelöltek számának ismeretében úgy bírálandó el, hogy a jutalmak összege
érdem szerint arányos legyen.
(6). A javaslatokat a dékán a JTB egyetértésével bírálja el.

(7)A saját bevételen képezhető ösztöndíjalapot egy-egy saját bevételt biztosító projekthez
kell kötni. Az ösztöndíjalapot a projektvezető, a projektet gondozó intézet igazgatója
valamint a kar gazdasági ügyekért felelős vezetője hozhatja létre (Ösztöndíj Bizottság),
egy külön témaszám nyitásával. Az ösztöndíjalapot létrehozó nyilatkozatnak tartalmaznia
kell az alábbiakat:
- a projekt címe,
- a projekt időtartama,
- a projektet gondozó intézet neve,
- a projektvezető neve, beosztása, aláírása
- az intézetigazgató neve, aláírása,
- a kari gazdasági vezető neve, aláírása,
- az adható ösztöndíj minimális és maximális összege,
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- az adható ösztöndíjak száma.
(8) A nyilatkozat mellékletét képezi a projektszerződés.
(9)Az ösztöndíjra a hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíjakat az Ösztöndíj Bizottság a
vállalt munka arányában osztja ki a nyertes pályázók között.
(10) Pályázhatnak mind államilag finanszírozott, mind pedig költségtérítéses képzésben
résztvevő hallgatók. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a benyújtást megelőző két
félévben jó rendű tanulmányi átlag, és a minimum kreditszám teljesítése és a
pályázatkiírás feltételeinek való megfelelés. A pályázónak rövid életrajzot és a pályázati
munkával kapcsolatos elképzeléseit, feladatvállalását tartalmazó pályaművet kell
benyújtania a pályázati kiírással összhangban.
(11) Az ösztöndíj 1 hónaptól egy teljes szemeszterig adható. A projekt jellege ill. a hallgató
megfelelő feladatvégzésének függvényében szemeszterenként meghosszabbítható. A
kitűzött feladatok teljesítését a projektvezető folyamatosan ellenőrzi, havonta igazolja.
Nem megfelelő teljesítés esetén az Ösztöndíj Bizottság a folyósítást megszakíthatja.
Jegyzet előállítás támogatása
115. §

(1) A juttatásra rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz
való eljuttatásnak segítésére, fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök
beszerzésére használhatja fel. A rendelkezésre álló összeg nagyságáról a Gazdasági
Főigazgatóság minden év november 15. napjáig írásban tájékoztatja a kari vezetőket. A támogatás
felhasználásáról a Kari Tanács dönt. A támogatás felhasználását a HÖK előzetes véleményezi. A
támogatás felhasználásáról a rektor évente egyszer, minden év május 31. napjáig írásban
tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg – a HÖK egyetértésével – felhasználható
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök
beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja az egyetem.
(3) Karunkon a keret felhasználásáról a Kar és a HÖK közösen dönt (a másik fél egyetértésével és
beleegyezésével). A Kari Tanács felé a felhasználásról elszámolás készül.
Kulturális és sporttevékenység támogatása
116. §
(1) A kulturális tevékenység körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére
szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karriertanácsadás, életviteli és
tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.
(2) A sporttevékenység körébe tartozik különösen az egyetem kereti között a hallgatók részére
szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést
biztosító tevékenység, életmód-tanácsadás.
(3) A kulturális és sporttevékenység támogatásáról a Kari Tanács a HÖK egyetértésével dönt.
(4) Karunkon a keret felhasználásáról a Kar és a HÖK közösen dönt (a másik fél egyetértésével és
beleegyezésével). A Kari Tanács felé a felhasználásról elszámolás készül.

Kollégiumi elhelyezés
117. §

(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető. A pályázati kérelmeket objektív, pontozásos
rendszerben kell elbírálni. Az elbírálás rendjét és a szempontokat a kari melléklet tartalmazza.
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(2) Az egyes kollégiumok komfortfokozatait, az egy komfortfokozatban járó ingyenes és térítésért
igénybe vehető szolgáltatásokat (alapszolgáltatás, díjköteles szolgáltatás), valamint a kollégiumi díj
mértékét a kari melléklet tartalmazza.
(3) A PPP konstrukcióban épült kollégiumokban az (1) és (2) bekezdésben írt feltételeket az egyetem
és az üzemeltető gazdasági társaság közötti megállapodás tartalmazza.

(4)
A Kar a Kollégiumokkal való egyeztetés után minden évben rendelkezik maximum 10 Kollégiumi
férőhellyel. Minden tanév tavaszi félévében, a kollégiumi jelentkezés elbírálása után, pályázat benyújtásával
lehet igényelni. A férőhelyekre minden hallgató pályázhat, akinek kollégiumi jelentkezését elutasították vagy
nem is jelentkezett. A pályázatokat a Dékáni Hivatalban kell leadni egy előzetesen meghirdetett határidőig. Aki a
tavaszi félév során igényelt, de nem kapott kollégiumi ellátást annak az igazolásai a Kollégiumi igényléséből
kikérhetőek, aki nem jelentkezett annak a pályázatához minden dokumentumot csatolni kell. Az elbírálás szociális
és tanulmányi alapon történik.
(5)
A bíráló bizottság első körben 7 férőhelyről dönt, a fenn maradó helyeket más intézményből átiratkozó,
a Felvételi eljárás során fellebbező, pótfelvételiző, illetve a nagymértékben és hirtelen megváltozott szociális
helyzetű hallgatók megsegítésére tartja fenn.
(6)

A pályázati eredmények kihirdetése után fellebbezésnek helye nincs!

Tehetségbónusz
118. §

(1) Azon államilag támogatott és költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók, akik a
köztársasági ösztöndíj feltételeinek megfelelnek, a kötelezően elvégzendő Bsc/Msc illetve osztatlan
képzésben +10% krediten túl a következő tanév mindkét félévére további tantárgyakat térítésmenetesen
felvehetnek. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók tanulását ne a 10%-os többletkredit limit, hanem kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átsorolás rendje
119. §

(1) A HKR 69. § alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet
államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
(2) Az államilag támogatott és költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma között átsorolás
szabályait az Nftv. 48. § (2-(4) bekezdés, a 248/2012. Korm. r. 10. § (2) bekezdés c) pont, és az 51/2007.
Korm. rendelet 29. §-a alapján IX/2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A 2007. szeptember 1-je előtt tanulmányait államilag támogatott képzésben kezdő hallgató alacsony
tanulmányai teljesítménye miatt nem sorolható át költségtérítéses képzésre.
(4) Az átsorolási döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb az újabb
képzési időszak megkezdését megelőző 30 nappal kell meghozni úgy, hogy a döntést az érintett
hallgató a képzési időszak megkezdését megelőző 20. napig írásban megkapja.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj44
120. §
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(1) A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott legfeljebb
féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, kérelmére, legfeljebb egy
tanulmányi félévre adható juttatás.
(2) Az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve
telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai
gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 25 km.
(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%- át nem
haladhatja meg.
(4) Karunkon az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve
telephelyétől eltérő helyen vagy a lakóhelyétől legalább 25 km távolságban teljesíti, és ezen a helyen nem
részesül kollégiumi ellátásban.
(5) A szakmai gyakorlati ösztöndíj 4000 Ft/ igazoltan teljesített hét.

A hallgatók által fizetendő térítések
121. §

(1) Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók által, az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdés szerinti,
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díjakat a kari mellékletek
tartalmazzák.
(2) Az egyetem az ugyanabból a tantárgyból tett ismétlő javító vizsgát, előadások, szemináriumok,
konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét, a térítési és juttatási
szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy
késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez köti. A díjak mértékét a kari mellékletek tartalmazzák.
A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott térítési díjak kumulált összege nem lehet magasabb, mint
az önköltség fele. A befizetett díjak a karok saját bevételét képezik.
(4) A hallgatóra kirótt fizetési kötelezettség teljesítése a tanulmányok folytatásának feltétele. Az adott
félévben nem vehet fel tárgyat, illetve nem jelentkezhet vizsgára az a hallgató, aki időarányos fizetési
kötelezettségének nem tett eleget, illetve nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az egyetem
felé fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

A költségtérítéses/önköltséges hallgatókra vonatkozó rendelkezések
122. §
(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók esetén a hallgatói képzési
szerződésben meghatározott költségtérítés/önköltség tartalmazza az Nftv. 81. § (1)-(2) bekezdésben
megjelölt szolgáltatásokat. Minden egyéb szolgáltatásért a hallgatónak térítési díjat kell fizetni, amely
megegyezik az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók által a kari mellékletben
megszabott díjjal.
(2) A költségtérítést/önköltséget a hallgató a beiratkozáskor köteles elektronikus úton, a neptun
rendszer útján befizetni.45
(3) A költségtérítéses/önköltséges hallgatók által a kollégiumi szolgáltatásokért fizetendő díj szabad
megállapodás függvénye. A díjak mértékét a melléklet tartalmazza.
(4) A dékán a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató egyedi kérelme alapján, a
hallgató tanulmányi eredménye és szociális helyzete figyelembevételével, saját mérlegelési jogkörében
eljárva, dönthet a hallgatónak részletfizetési kedvezmény megadásáról. A részletfizetési
kedvezményben részesült hallgató a költségtérítés/önköltség 50%-át a beiratkozáskor, míg a
fennmaradó 50%-át november 10. illetőleg április 10. napjáig köteles befizetni. Részletfizetési
kedvezmény kizárólag félévenként adható. A részletfizetési kedvezmény biztosítását illetőleg
elutasítását indokolni kell.46

Fizetési kedvezmények
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123.§

(1) A hallgató kérelme alapján, a jogszabályok és jelen szabályzat alapján őt terhelő fizetési
kötelezettségek teljesítéséhez fizetési mentességet, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési
halasztást kaphat (fizetési kedvezmény).
(2) Tanulmányi alapon mentesség adható:
a) az Nftv. 82. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások térítési díja esetében.
(3) Szociális alapon részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás engedélyezhető:
a) az Nftv. 82. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások térítési díja,
b) a kollégiumi díj megfizetése esetében.
(4) A fizetési kedvezményre irányuló kérelem tárgyában első fokon a JTB javaslata alapján a kari
Gazdasági Bizottság, másodfokon a rektor által átruházott hatáskörben a dékán dönt. A hallgató az
elsőfokú szerv határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A
fellebbezést a másodfokú szerv a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül köteles elbírálni. Az ügy
másodfokon történő elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokon született határozatot
hozatalában részt vett.
(5) A kollégiumi díj megfizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete alapján mentesülhet, aki
hátrányos helyzetű hallgató, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt
szűnt meg. Az egyetem a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt,
mentességet biztosíthat.
(6) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az Nftv. 82.
§ (2) bekezdése alapján jelen szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmi díj megfizetése
alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.
(7) A fizetési kedvezmények a költségtérítéses vagy önköltséges (2012. szeptemberétől), illetve az
állami támogatásos, Állami ösztöndíjas (2012.szeptemberétől) és Részösztöndíjas (2012.
szeptemberétől) képzésben résztvevők számára elérhető.

Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatása47
124. §

(1) Kétoldalú nemzetközi szerződés, a kedvezménytörvény, vagy az oktatási miniszter döntése alapján
az egyetemen tanulmányokat folytató külföldi állampolgárságú hallgató (doktorandusz) az 51/2007.
Korm. r. 26-27. §-ai alapján ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíjra jogosult hallgatói körről és az
ösztöndíjjal kapcsolatos inrfomációkról a Balassi Intézet tájékoztatja az egyetemet.
125. §
(1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXX. tv. (kedvezménytörvény) hatálya
alá tartozó azon hallgatók támogatási ideje, akik korábban államilag támogatott képzésben vettek részt
és államilag támogatott mesterképzésre vettek fel, két félévvel megnövekedik.
(2) Azt a hallgatót, aki az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint
olyan állam állampolgára és családtagja, aki az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött külön
szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű
képzettséget és szakképzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás kiállított EU kék kártyával
rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében
azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő
magyar állampolgárságú hallgatót.

Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgató ösztöndíja48
126. §
(1) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség
országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai az egyetemen folyó
képzésében beszámíthatók, a hallgató az egyetemtől a külföldi tanulmányok idejére ösztöndíjat kaphat.
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(2) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait
az egyetem előzetes, írásbeli hozzájárulásával kezdte meg. Amennyiben a hallgató az alapképzésben
folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már
teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás
háromszorosa.
(3) Az ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az egyetem költségvetésében évente
megtervezi az ösztöndíjalapot, amelyet a karokra létszámarányosan oszt le.
(4) Az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjéről és elveiről a JTB javaslatára, a hallgatói
önkormányzat egyetértésével, a Kari Tanács hoz határozatot. Az ösztöndíj adományozása nyilvános
pályázat útján történik. A pályázatot a karon szokásos módon, valamint a kar honlapján közzé kell tenni.
A pályázat benyújtására a hallgatónak a közzétételtől számítottan legalább 30 napot kell biztosítani. A
beérkezett pályázatokat a JTB rangsorolja. Az ösztöndíj adományozásáról a JTB által felállított rangsor
alapján a dékán határoz.
(5) Az ösztöndíj átutalásáról az egyetem lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazást
követő 15 napon belül gondoskodik.
(6) A pályázaton nyertes hallgatóval a dékán támogatási megállapodást köt, amelyben rögzíti a külföldi
tanulmányok során felvett tárgyak körét és azok befogadását. A hallgatóval kötött megállapodás szerint
a hallgató sikertelen képzés esetén köteles a kapott támogatás felét visszafizetni.
Átmeneti rendelkezések
126/A. §

(1) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói
jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak
államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a
megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetben három félévben keresztül
költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatók, amennyiben költségtérítés fizetésére 2007.
szeptember 1. napjáig nem voltak kötelezve, ezt követően a további félévekben költségtérítést fizetni
kötelesek.
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IX/1. hallgatói
juttatások
(2015/16. tanév I.
félévtől)

Jogcím

Kifizetés

Jogosultság

Forrás / Mérték

Tanulmányi
ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám,
teljes
BA/MA/fszk/osztatlan

Intézményi
szakmai,
tudományos
és
közéleti ösztöndíj

Pénzben

Álltám/költségtérítéses,
teljes
idejű
BA/MA/fszk/osztatlan/doktori

adható, ha képeznek rá keretet az Nftv. 114/D. § (1)
bek a)

Köztársasági
ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám/költségtérítéses,
idejű BA/MA/osztatlan

Nftv. 114/D. § (1) bek. c) pontban meghatározott
összeg

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjak
aa)

ac)

ab)

idejű

Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás
63%-a

teljes

pont szerinti támogatásból, vagy saját bevételből

b) Szociális alapú ösztöndíjak
ba)

Rendszeres
szociális
ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám,
teljes
idejű
BA/MA/fszk/osztatlan/doktori

bb)

Rendkívüli
szociális
ösztöndíj

Pénzben

Álltám,
teljes
idejű
BA/MA/fszk/osztatlan/doktori

bf)

Szakmai
gyakorlati
ösztöndíj

Pénzben,

Bursa Hungarica
intézményi rész

Pénzben,
havonta

Külföldi hallgatók
miniszteri

Pénzben,

bc)

bd)

Havonta

Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás min.
34%-a és
Nftv. 114/D. § (1) bek. e) pont szerinti támogatás min.
30%a, és
Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pont szerinti támogatás 56%a.

Álltám, teljes idejű
BA/MA/osztatlan

Álltám/költségtérítéses, teljes
idejű BA/MA/fszk/osztatlan

Álltám,
teljes
idejű
BA/MA/osztatlan/részképzés
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51/2007. Korm. r. 18. § (3)-(8) bek. megjelölt forrás és
mérték
51/2007. Korm. r. 18. § (3)-(8) bek. megjelölt forrás és
mérték

c)

d)

ösztöndíja

Havonta

Doktorandusz
ösztöndíj

Pénzben,

Egyéb ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám, teljes idejű doktorandusz

havonta

Nftv. 114/D. § (1) bek. b) pontban meghatározott
összeg
költségvetési támogatás/saját bevétel terhére

Álltám/költségtérítéses

(SZABÁLYZATOT előzetesen véleményeztetni a GFgal!)

e) Intézményi működési költségek finanszírozása
ea)

Jegyzet-előállítás,
elektronikus
tankönyvek, fogy.
hallgatók segítő

Jogosulti
meghatározása:

létszám

Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pontja szerinti támogatás
intézményi összegének 24%-a

51/2007. Korm. rendelet 33. §

eszközök
beszerzése
eb)

Kulturális
tevékenység,
sporttevékenység

ec)

Kollégium
fenntartása,
működtetése

ed)

ee)

Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pontja szerinti támogatás
intézményi összegének 20%-a

Nftv. 114/D. § (1) bek. d) pont szerinti támogatás
intézményi összege
Nftv. 114/D. § (1) bek. e) pontja szerinti támogatás

Kollégiumi
férőhely bérlése,
kollégium felújítás

intézményi összegének max. 70%-a.
Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás

HÖK
és
DÖK
működésének
támogatása

intézményi összegének 3%-a
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8.§ A hallgatók által fizetendő térítések (18.§-hoz)
Költségtérítési díjak a 2016 szeptemberében induló képzések esetén:
Képzési szint

Munkarend

felsőoktatási szakképzés

nappali

Költségtérítés
[Ft/félév]
Gazdaságinformatikus
200 000

levelező

Gazdaságinformatikus

200 000

nappali

Építőművészet

650 000

Formatervezés

650 000

Tervezőgrafika

650 000

Faipari mérnöki

325 000

Gazdaságinformatikus

300 000

Ipari termék- és
formatervező mérnöki

325 000

Mechatronikai
mérnöki

325 000

Faipari mérnöki

325 000

Gazdaságinformatikus

300 000

BelsőépítészKörnyezettervező
Művész
Építőművész

500 000

Formatervező művész

650 000

Tervezőgrafika

650 000

Faipari mérnöki

400 000

Gazdaságinformatikus

425 000

Könnyűipari mérnöki

400 000

Műszaki menedzser

400 000

Ipari terméktervező
mérnöki

400 000

Faipari mérnöki

400 000

Gazdaságinformatikus

425 000

Műszaki menedszer

400 000

Könnyűipari mérnöki

400 000

alapképzés

levelező

mesterképzés

nappali

levelező

Képzés neve
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650 000

Mintatantervek elérhetősége
http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=16147

Szakleírások elérhetősége
http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=16614&L=4

45

