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PREAMBULUM
Miskolcon 1966. óta mőködik szervezett zenei felsıoktatás, mely a Liszt Ferenc Zenemővészeti
Fıiskola Tanárképzı Tagozataként a helyi zenemővészeti szakközépiskola végzıs osztályaira
épülve indulhatott. A képzés 1990-ig 6 féléves volt, a hallgatók hangszertanári képesítés mellett
szolfézs tanári diplomát és karvezetıi ismereteket is szerezhettek. A tagozat elsıdleges célja a
zeneiskolai tanárok képzése volt, de bizonyos szakokon, ahol a személyi feltételek adottak voltak, a
Zenemővészeti Egyetem ellenırzése mellett egyetemi szintő mővészképzés is folyt. 1997-ben a
Miskolci Egyetemhez való integrálódás kapcsán ez utóbbi lehetıség megszőnt. A Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zenemővészeti Intézetében folyó négy éves fıiskolai szintő képzés zeneiskolai tanári és
kamaramővészi diplomát nyújtott, ezt váltotta fel a 2007 szeptemberében elindított bolognai
rendszerő, kétszintő képzés „Elıadómővészet”, illetve „Alkotómővészet és muzikológia”
alapszakokon, „Tanár – zenetanár” mesterszakokon, valamint a 2013 szeptemberében bevezetésre
került osztatlan tanárképzés.
2007 szeptemberében indult a bolognai rendszerő, kétszintő képzés „elıadómővészet”, valamint
„alkotómővészeti és muzikológia” szakokon.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. §
(1)

Az Intézet neve:
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemővészeti Intézete (Rövidítés: ME BBZI)
Angol nyelven: ’Bartók Béla’ Institute of Music of the University of Miskolc (Rövidítés:
BBIM UM)
Mőködési helye és postacíme: 3530 Miskolc, Bartók tér 1.

(2)

Az Intézet a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: ME) szakmailag önálló, kari szervezetbe nem
tartozó oktatási egysége, amely szervezetét és mőködését illetıen a jogszabályok
(mindenekelıtt a ME SZMSZ-e) által körülhatárolt jogosultságok alapján önálló intézetként
mőködik.

(3)

Az Intézet szakágazati besorolása: 803020

(4)

Az Intézet oktatási tevékenységét és gazdálkodását az ME Alapító Okiratában és SZMSZ-ében
meghatározott tevékenységi körben központi költségvetési és más kiegészítı források
felhasználásával, a ME Gazdálkodási Szabályzata szerint végzi, önálló gazdálkodási
egységnek minısül.

II.
AZ INTÉZET CÉLJA ÉS FELADATAI
2. §
(1)

A ME BBZI feladata olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak
-

elıadómővészi teljesítményükkel a magyar és európai zenekultúrát terjeszteni és
gyarapítani,
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-

a hangversenyéletben kamarazenészként vagy zenekari muzsikusként részt venni, saját
környezetükben szólistaként, kísérıként, szólamvezetıként tevékenykedni, a
zenemővészeti alkotásokat megérteni, és azokat szakirányuknak megfelelıen interpretálni,
zeneismeretüket és szeretetüket hangszeren, énekkel, szóban és írásban terjeszteni,
másokkal megosztani,

-

az alapszak elvégzése után felkészültségük alapján sikeres felvételi vizsgát tenni
mesterképzésre,

-

mesterképzésen és osztatlan tanárképzésben a korábban szerzett ismereteiket
továbbfejlesztve, pedagógiai, zenepedagógiai tanulmányokkal kiegészítve az alapfokú
zeneoktatás biztos bázisát képezni.

(2)

A ME BBZI feladatait az oktatók, tanárok, nem oktató közalkalmazottak és a hallgatók
együttmőködésével látja el.

(3)

Az Intézet feladatai körében együttmőködik más oktatási, továbbá tudományos kutató és
egyéb intézményekkel. Az együttmőködés formáit és feltételeit a jogszabályok keretein belül
szerzıdésben kell meghatározni.

(4)

A ME BBZI képzési feladatait akkreditált alap- és mesterképzés, osztatlan tanárképzés,
valamint szakirányú továbbképzés keretében látja el. A különféle szakokat és szakirányokat az
e Szabályzathoz csatolt 1. számú melléklet tartalmazza.

(5)

A ME BBZI államilag finanszírozott, állami ösztöndíjas, költségtérítéses és önköltséges
képzést folytat az 1. számú mellékletben felsorolt szakokon és szakirányokon.

(6)

Megbízók számára a ME BBZI elláthat feladatkörén belül költségtérítéses oktatási,
szolgáltató, tanácsadó és egyéb feladatokat.

(7)

A képzés nappali és esti tagozaton folyik.

(8)

Az Intézet a ME többi karához hasonlóan feladatának tekinti a korszerő menedzselési,
ismeretátadási formák bevezetését, elterjesztését, kiemelten támogatja oktatóinak, kutatóinak
tudományos továbbképzését, a tudományos fokozat megszerzését, az észak-magyarországi
régió oktatási és kulturális feladatainak ellátásában való közremőködést, mővészeti életének
felvirágoztatását.

(9)

A képzés nyelve magyar, de külön meghatározott feltételek mellett idegen nyelven is folyhat
oktatás.

III.
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
3. §
Az ME BBZI vezetésével kapcsolatos feladatokat az egyetem rektorának irányításával, a tanulmányi
rektorhelyettes akadémiai felügyeletével az intézet igazgatója és az Intézeti Tanács látja el.

Az Intézeti Tanács
4. §
(1)

Az ME BBZI vezetı testülete az Intézeti Tanács (a továbbiakban: IT), szavazati jogú, részletes
összetételét jelen Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)

az IT tagjai:
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a) Tisztségük alapján tagjai:
- az igazgató, aki az IT elnöke,
- az igazgatóhelyettesek,
- az intézeti tanszékvezetık,
- az intézet HÖK elnöke.
b) Választás alapján rendes és póttagjai:
- az oktatók képviselıi,
- a nem oktató dolgozók képviselıje,
- a hallgatók képviselıi.
c) Meghívás és felkérés alapján tagja:
- az FDSZ képviselıje.
d) Az igazgató, vagy ha a tagok legalább egyharmada írásban kéri, az egyes napirendi pontok
tárgyalásához tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.
Az IT legalább egyharmadát fıiskolai, egyetemi tanárok és docensek, legalább egynegyedét,
de maximum egyharmadát a hallgatók képviselıi alkotják. Egy küldött csak egy jogosultság
alapján vehet részt szavazati joggal az IT ülésein.
(3) Az IT közalkalmazotti tagjai legalább egy évre és legfeljebb négy évre, a hallgatók legfeljebb
két évre kerülhetnek megválasztásra. Tagságuk megszőnik
- az idıszak lejártával,
- a hivatali megbízás vagy tisztség megszőnésével,
- a közalkalmazotti jogviszony megszőnésével,
- lemondással,
- a választott tag visszahívásával,
- a felkérés visszavonásával,
- a tanácstag halálával,
- a hallgatók esetén a hallgatói jogviszony megszőnésével.
(4)

A választott tag visszahívható, ha
- büntetıjogi vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
- egy tanévben a tanácsülések több mint felérıl indokolatlanul hiányzott,
- választói a munkájával nincsenek megelégedve.

(5)

A visszahívást írásban kell kezdeményezni az IT-nél. A visszahívást kezdeményezheti:
- az Intézet igazgatója, mint az IT elnöke,
- a tagot megválasztó testület legalább 33%-a,
- hallgatói tag esetén a HÖK elnöke szabályzatuk szerint.

(6)

A választott tagok visszahívásáról és érvényes póttagság hiánya esetén az idıszak hátralévı
részére új tagok választásáról az Oktatói Értekezlet, illetve a nem oktató dolgozók értekezlete
2/3-os jelenléttel, a kezdeményezéstıl számított 30 napon belül dönt. Az IT tagjaival együtt a
póttagokat is meg kell választani.
A HÖK a szabályzata szerint választja meg az IT hallgató tagjait és póttagjait. Nem lehet tagja
az IT-nek olyan hallgató, akinek hallgatói jogviszonya szünetel.
A Felsıoktatási Dolgozók Szakszervezete, illetve annak intézeti alapszervezete a maga
szabályai szerint választja meg az IT ülésein részt vevı küldöttét, illetve a póttagot.

(7)
(8)
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Az Intézeti Tanács feladat- és hatásköre
5. §
(1)

Az IT jogosult a beérkezett intézet igazgatói pályázatok rangsorolására.

(2)

Az IT megvitatja, jóváhagyja vagy módosítja az Intézet szabályzatait, és dönt:
a) adjunktusi és tanársegédi pályázatok rangsorolásáról,
b) az egyetemi és intézeti SZMSZ alapján saját munkarendjének kialakításáról,
c) az Intézet számára jóváhagyott költségvetés felosztásának fı elveirıl,
d) intézeti szintő kitüntetések alapításáról, illetve magasabb szintő kitüntetési javaslatok
felterjesztésérıl,
e) a tanács munkáját segítı bizottságok létrehozásáról,
f) az Intézet képzési és tudományos munkájával kapcsolatos elvi-stratégiai kérdésekrıl,
fakultatív és speciális tantárgyak bevezetésérıl, tantervi programok jóváhagyásáról,
g) továbbá minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, egyetemi vagy intézeti szabályzat a
testület döntési jogkörébe utal.

(3)

az IT véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden, az Intézetet érintı, de egyetemi szintő
döntési körbe tartozó ügyben, pl.:
a) igazgatói és igazgatóhelyettesi pályázatok kiírása,
b) fıiskolai, egyetemi tanári és docensi, adjunktusi és tanársegédi pályázatok kiírása, a
kinevezett fıiskolai, egyetemi tanárok és docensek, adjunktusok és tanársegédek
felmentésének kezdeményezése,
c)
d) a hallgatók átfogó tanulmányi ügyeivel kapcsolatos kérdések,
e) a képzési rendszer elvi követelményeit figyelembe vevı tantervek kialakítása, átalakítása

Az Intézeti Tanács mőködési rendje
6. §
(1)

Az IT elnöke az igazgató.

(2)

Az IT hatáskörét ülésein gyakorolja. Az IT az éves munkatervében meghatározott
idıpontokban, egyébként szükség szerint, de tanévenként legalább 2 alkalommal ülésezik.

(3)

Az IT üléseit az igazgató vagy helyettesei hívhatják össze - vis major esetet kivéve - legalább
8 nappal a tervezett ülés elıtt, a napirend megjelölésével és az írásos anyagoknak a
meghívóhoz való csatolásával.

(4)

Az ülést akkor is össze kell hívni, ha az IT tagjainak legalább harmada írásban, a tárgyalni
kívánt napirendi pont(ok) megjelölésével kéri.

(5)

Kötelezı az ülést összehívni a ME rektorának, a felügyeletet ellátó rektorhelyettesnek, illetve
az Emberi Erıforrások Miniszterének a felhívására.

(6)

Az IT ülései nyilvánosak. A határozatokról az IT köteles tájékoztatást adni minden dolgozó,
illetve hallgató számára.
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(7)

Az IT üléseit az igazgató, távollétében vagy személyét érintı kérdések tárgyalásakor az általa
kijelölt igazgatóhelyettes, e kettı személyét együttesen érintı kérdések tárgyalásakor az IT
korelnök tagja vezeti.

(8)

Az IT akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint fele jelen van. Kivételt
képez az igazgatói pályázatok véleményezésének esete, ekkor a tagok minimum 2/3-ának a
jelenléte szükséges.

(9)

Az IT a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza meg, személyi
ügyekben, illetve ha a tagok egyharmada kéri, titkos szavazással határoz.

(10) Ha személyi ügyekben több jelölt esetén az elsı szavazáskor nem jön létre a szükséges
többség, újabb szavazást kell tartani. Kettınél több jelölt esetében a második szavazásra csak
az elsı két jelölt marad. Ha közülük egyik sem éri el a szavazatok több mint felét, a választást
eredménytelennek kell tekinteni, és új pályázatot kell kiírni, vagy 8 napon belül a
félbeszakított választást folytatni kell.
(11) Az IT elnöke az Intézet tevékenységi körébe tartozó bármely kérdésben vizsgálatot rendelhet
el, ennek lefolytatására bizottságot hozhat létre.
(12) Az IT ülésirıl jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyvet megbízott készítıje és két jelenlévı IT
tag aláírásával hitelesíti. A jegyzıkönyv készítıje lehet olyan személy, aki nem tagja az ITnek. A jegyzıkönyvek nyilvánosak. A jegyzıkönyveket az irattárban – az irattartási rend
általános szabályai szerint – meg kell ırizni.
(13) Az IT jogosult az igazgató vagy más vezetı jogsértı intézkedését megsemmisíteni. Ha az
igazgató az IT valamely határozatát jogszabályt sértınek ítéli, kezdeményezheti a rektornál (a
felügyeletet gyakorló rektorhelyettesnél) a határozat semmissé nyilvánítását. Az ilyen
kezdeményezés halasztó hatályú.

Az igazgató jogai és kötelességei
7. §
(1)

Az Intézet egyszemélyi felelıs vezetıje az igazgató, aki egyben az Intézet, mint gazdálkodási
egység törvényes képviselıje és az IT elnöke.

(2)

Az igazgatót a Miskolci Egyetemen teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanárok,
fıiskolai tanárok, docensek közül, pályázat alapján – az Oktatói Értekezlet véleményének
figyelembe vételével, az IT döntése alapján – a rektor bízza meg. Az IT a benyújtott pályázatot
– több pályázat esetén azokat rangsorolva – véleményezi, és felterjeszti a rektornak. Az
igazgató visszahívására irányadóak a ME SZMSZ 17. § (5) bekezdésében foglaltak.

(3)

Az igazgatói megbízás négy évre szól. A megbízás – megszakítás nélkül – pályázat alapján
újraválasztással egy ízben fentiek szerint megismételhetı. A tisztség 65 éves korig tölthetı be.

(4)

Az igazgató feladat- és hatásköre:
- képviseli az Intézetet,
- a testületek elnökeként irányítja az IT és az Oktató Értekezlet munkáját, gondoskodik a
döntések elıkészítésérıl és a határozatok végrehajtásáról,
- általános utasítási joggal rendelkezik,
- felügyeli és irányítja az Intézet gazdálkodását, a pénzügyi keretek felhasználását,
- irányítja az oktatási munkát,
- kezdeményezi a tanársegédi, adjunktusi, fıiskolai docensi és fıiskolai tanári pályázatok
meghirdetését az Egyetem rektoránál,
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kijelöli az intézeti tanszékek vezetıit,
ellát minden olyan feladatot, melyet számára a jogszabályok elıírnak, és amelyet az
Egyetem rektora saját feladatkörébıl az igazgató hatáskörébe utal.

(5)

Az igazgató felelıs:
- az Intézet használatában lévı vagyon rendeltetésszerő használatáért és megırzéséért,
- az alaptevékenység jogszabályokban meghatározott követelmények szerinti ellátásáért,
- az Intézet gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért,
- a gazdasági lehetıségek és az Intézet munkájával szemben támasztható követelmények
összhangjáért,
- a tervezési, beszámolási, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,
- a tervek és beszámolók adatainak hitelességéért.

(6)

Az igazgató az IT jogszabály, illetve szabályzatot sértı döntésének megváltoztatása érdekében
felhívja a tanácsot döntésének felülvizsgálatára, megváltoztatására, és amennyiben ez nem
vezetne eredményre, ezen döntés megsemmisítése végett elıterjesztéssel fordulhat az
Egyetemi Szenátushoz. Az elıterjesztésnek a végrehajtásra felfüggesztı hatálya van.

(7)

Az igazgató tevékenyégérıl rendszeresen beszámol az Egyetemi Szenátusnak és az Egyetem
rektorának.

(8)

Az igazgató hivatalból részt vehet az Intézet valamennyi értekezletén és a záróvizsgák
vizsgabizottságában.

Az igazgatóhelyettesek1
8. §
(1)

Az igazgatót munkájában igazgatóhelyettesek segíthetik. Az igazgatóhelyetteseket – pályázat
útján – a fıállású fıiskolai tanárok, docensek közül, az IT javaslatára a rektor bízza meg
legfeljebb az igazgató megbízatásának lejártáig terjedı idıre. Az igazgatóhelyettesek
megbízásához több mint 50 %-os intézeti tanácsi támogatás szükséges.

(2)

A feladatkörüket tekintve általános és tanulmányi igazgatóhelyettes lehet.

(3)

Az igazgatót
helyettesítheti.

(4)

Az általános igazgatóhelyettes feladatai:
- az oktatáshoz nem közvetlenül kapcsolódó hallgatói ügyek figyelemmel kísérése,
- az intézet nemzetközi kapcsolatainak szervezése, folyamatos kapcsolatépítés és
kapcsolattartás a külföldi társintézményekkel,
- a külföldi részképzésben résztvevı hallgatók ügyeinek nyomon követése,
- a könyvtár mőködésének irányítása, a könyvtárfejlesztés és a könyv-, illetve
kottabeszerzés ellenırzése.

(5)

A tanulmányi igazgatóhelyettes feladatai:
- a tanulmányi rend szabályzat szerinti mőködési feltételeinek biztosítása,
- a Tanulmányi Bizottság munkájának irányítása,
- az elsıfokú hallgatói fegyelmi eljárások lefolytatása,
- az intézet honlapján a tanulmányi információk naprakészen tartása,

1

távollétében

az

általa

helyettesítésével

megbízott

igazgatóhelyettes

Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2012. sz. határozatával, hatályba lépett 2012. szeptember 1. napján.
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-

(6)

az intézet által szervezett mesterkurzusok felügyelete,akkreditációs anyagok elıkészítése,
gondozása,
- intézeti szintő minıségbiztosítási feladatok ellátása.
Az igazgatóhelyettesek részt vehetnek az Intézet valamennyi értekezletén és a záróvizsgák
vizsgabizottságában.

IV.
Az intézeti tanszék
9. §
(1)

Az intézeti tanszék az oktatás nem önálló szervezeti egysége. Feladata a hatáskörébe sorolt
szakok és szakirányok oktatási tevékenységének szervezése, az oktatás végzése, az adott
szakokat érintı felvételi stratégia kialakítása, a hatáskörébe sorolt szakokon tanuló
növendékek tudományos diákköri munkájának irányítása.

(2)

Az intézeti tanszék feladatait az intézeti tanszékvezetı irányításával látja el. Az intézeti
tanszékvezetıt az intézetigazgató jelöli ki.

(4)

Az intézeti tanszékvezetı feladat- és hatásköre:
- képviseli az intézeti tanszéket,
- szervezi az intézeti tanszék oktató-nevelı munkáját, mővészi tevékenységét
- az intézeti tanszék oktatóinak és hallgatóinak javaslatait figyelembe véve meghatározza az
aktuális feladatokat, és felosztja azokat a munkatársak közt,
- feladata a tantárgyi programok, akkreditációs anyagok elkészítése,
- irányítja az intézeti tanszéken dolgozó oktatók munkáját,
- gondoskodik az oktatói utánpótlásról,
- kapcsolatokat alakít a szakterület hazai és külföldi elismert szakembereivel,
intézményeivel,
- az intézeti tanszéket érintı ügyekben véleményével, javaslataival segíti az igazgató
munkáját.

(5)

Az intézeti tanszék oktatóinak testülete a Tanszéki Értekezlet. A Tanszéki Értekezleten való
részvétel az oktatók munkaköri leírásában szereplı kötelezettség.

(6)

A Tanszéki Értekezleti
- az értékelés nyomán javaslatokat tesz a további feladatokra, az oktató-nevelı munka
tartalmára és módszereire,
- véleményt nyilvánít a tantárgyi programokról, tananyagról, vizsgakövetelményekrıl, a
tanszék mővészi tevékenységérıl.

(7)

A Tanszéki Értekezleten jelen kell lennie az adott tanszéken oktatott szak(ok) hallgatói által
delegált képviselınek.

A Tanszéki Értekezlet mőködési rendje
10. §
(1)

A Tanszék Értekezletet szükség szerint, de legalább szemeszterenként egyszer össze kell
hívni. Az értekezletet összehívhatja az Intézet igazgatója, illetve az intézeti tanszék vezetıje.
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Az értekezletet akkor is össze kell hívni, ha az intézeti tanszék oktatóinak harmada azt írásban
kéri.
(2)

A Tanszéki Értekezleten részt vehet és szavazati joggal rendelkezik az intézeti tanszék
valamennyi teljes és részmunkaidıs közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatója,
valamint oktatási feladatokat is ellátó más beosztású közalkalmazottja. Tanácskozási joggal
részvételre jogosultak a professzor emeritusok/emeriták és akik az adott intézeti tanszéken
oktatási tevékenységet végeznek.

(3)

A Tanszéki Értekezletre szóló meghívót – vis major eseteket kivéve – 8 nappal a kijelölt
értekezlet elıtt kell megküldeni az érintetteknek a napirendi pontok ismertetésével.

(4)

A Tanszéki Értekezletet az intézeti tanszékvezetı, távollétében vagy az ıt érintı személyi
kérdések felvetésekor a tanszék korelnöke vezeti. A Tanszéki Értekezleten szavazati jog
nélkül részt vehet az Intézet igazgatója vagy/és helyettesei.

(5)

A Tanszéki Értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı oktatók több
mint fele jelen van. Kivétel ez alól, ha személyi kérdésekben kell véleményt kialakítani. Ekkor
a határozatképességhez a szavazati joggal rendelkezı oktatók legalább 2/3-ának jelen kell
lennie.

(6)

A Tanszéki Értekezlet határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén
az intézeti tanszékvezetı szavazata dönt. Személyi kérdésekben a döntés titkos szavazással, de
ugyancsak egyszerő többséggel születik.

(7)

Titkos szavazást rendelhet el az értekezlet minden olyan esetben, amikor azt a jelenlévık
szótöbbséggel elhatározzák.

V.
Az Intézet oktatói
11. §
(1)

A ME BBZI-ben a következı közalkalmazotti (teljes és részfoglalkozású) munkakörökben
alkalmazhatók oktatók:
- egyetemi tanár
- fıiskolai tanár
- fıiskolai docens
- adjunktus
- tanársegéd
A fent említetteken túl alkalmazhatók mővésztanárok.

(2) Az oktatók és tanárok jogai:
- a képzési és kimeneti követelmények és tantervi elıírások alapján a konkrét tananyag
meghatározása, a képzés módszereinek megválasztása,
- az oktatás programjának fejlesztése,
- a hallgatói tanulmányi munka értékelése,
- szakképzettségnek megfelelı tanácsadás,
- az Intézet eszközeinek, berendezéseinek használata az ezzel kapcsolatos szabályzatok
figyelembevételével,
- pályázatok benyújtása,
- javaslattétel az Intézetet érintı kérdésekben,
- választás és választhatóság az Intézet testületeibe,
- mővészeti tevékenység, a mővészeti és tudományos eredmények közzététele.
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Az oktatók kötelessége
- az órarendben meghatározott oktatás,
- a vizsgákon való részvétel a munkaköri leírás rendelkezéseinek, illetve a tanszékvezetı
utasításainak megfelelıen,
- részvétel az Intézet közéletében,
- az Intézet szabályinak betartása és betarttatása,
- hozzájárulás az Intézet jó hírnevének kialakításához, megırzéséhez és növeléséhez,
- közremőködés szakdolgozatok, portfóliók készítésében konzulensként, illetve
értékelésében opponensként.

Az Oktatói Értekezlet
12. §
(1)

Az Oktatói Értekezlet az intézet oktatóinak és tanárainak véleménynyilvánító testülete,
közösségi és tudományos fóruma.

(2)

Az Oktatói Értekezleten részt vehet és szavazati joggal rendelkezik az Intézet valamennyi
teljes és részmunkaidıs közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatója és tanára..
Tanácskozási joggal részvételre jogosultak a professzor emeritusok/emeriták és akik az adott
tanszéken oktatási tevékenységet végeznek.

(3)

Az igazgató az intézetet érintı kérdésekben tájékoztatja az Oktatói Értekezletet.

(4)

Amennyiben az Oktatói Értekezlet hallgatókat is érintı kérdéseket tárgyal, meg kell hívni a
hallgatói önkormányzat képviselıit is.

(5)

Az Oktatói Értekezletet szükség szerint, de szemeszterenként legalább egyszer az igazgató
hívja össze. Az összehívásról az Intézet oktatóit, tanárait – vis major esetet kivéve – minimum
8 nappal a tervezett ülés elıtt kell írásban vagy az intézeti hirdetıtáblán közzétett
hirdetményben értesíteni.

(6)

Az Oktatói Értekezletet össze kell hívni akkor is, ha azt a rektor vagy a gazdálkodási egység
tagjainak legalább egyharmada – az indok megjelölésével – az intézetigazgatótól írásban kéri.

(7)

Az Oktatói Értekezlet üléseit az igazgató, távollétében az általa megbízott helyettese, az ıket
együttesen érintı személyi kérdések megvitatása esetén a jelen lévı közalkalmazotti
munkaviszonyban álló oktatók korelnöke vezeti.

(8)

Az Oktatói Értekezlet hatásköre:
- az IT választható tagjainak és póttagjainak megválasztása,
- véleménynyilvánítás és javaslattétel az Intézetet érintı fontos kérdésekben.

(9)

Az Oktatói Értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezık legalább
kétharmada jelen van. Véleménynyilvánítás és javaslat szavazása esetén az elfogadáshoz a
jelen lévı szavazati joggal rendelkezı oktatók, tanárok több mint felének „igen” szavazat
szükséges. Az Oktatói Értekezlet a személyi kérdések kivételével állásfoglalásait nyílt
szavazással hozza. Személyi kérdéseknél (pl. javaslat az igazgató személyére, tisztségbıl való
visszahívás, stb.) titkos szavazást kell elrendelni.

(10) A véleményt nyilvánító és javaslatot tevı értekezleten jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyet az
értekezlet elején megválasztott két személy hitelesít.
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VI.
Az Igazgatói Hivatal
13. §
(1)

A ME BBZI Igazgatói Hivatala igazgatási, tanulmányi és gazdasági ügyekkel kapcsolatos
feladatokat lát el.

(2)

Az Igazgatói Hivatal alkalmazottait közvetlenül az igazgató, irányítja.

VII.
EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK
A könyv-, kotta-, lemez- és videotár
14. §
(1)

A ME BBZI könyv-, kotta-, lemez- és videotára (a továbbiakban: könyvtár) a ME könyvtári
szervezetének zenei szakkönyvtáraként mőködik. Szakmai irányítása a könyvtáros feladata.

(2)

A könyvtáros az igazgatónak és helyetteseinek, illetve külön felkérésre az IT-nek számol be
munkájáról.

(3)

A könyvtáros feladata szakirodalom, az oktatáshoz kottaanyag, illetve audio-vizuális anyag
beszerzése, biztosítása. A könyvtár anyagának gyarapításánál a könyvtáros a rendelkezésre
álló anyagi lehetıségeket szem elıtt tartva a tanszékvezetık, az IT, illetve az igazgató és
helyettesei javaslatait veszi figyelembe. A beérkezett javaslatok közül szükség szerint az IT,
illetve az igazgató választja ki azokat, amelyeket a beszerzésnél elınyben kell részesíteni. A
könyvtáros felelıs az állomány áttekinthetı katalogizálásáért, a kölcsönzések rendjének
betartásáért. Az igazgató utasításának megfelelıen a könyvtáros egyéb, szakterületéhez tartozó
feladatot is ellát.

(4)

A könyvtár mőködésérıl, kölcsönzési rendjérıl külön intézeti szabályzat rendelkezik.

VIII.
A ME BBZI HALLGATÓI
15. §
(1)

A ME BBZI hallgatója az az államilag finanszírozott, állami ösztöndíjas, költségtérítéses vagy
önköltséges alaképzésben, mesterképzésben, osztatlan tanárképzésben vagy szakirányú
továbbképzésben részt vevı személy, aki beiratkozási kötelezettségének eleget tett.
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A hallgatói önkormányzat
16. §
(1)

A ME BBZI Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: BBZI HÖK) a ME Hallgatói
Önkormányzatának része, annak az Intézetben mőködı önálló szervezete. Tisztségviselıje
lehet az Intézetbe beiratkozott bármely hallgató.

(2)

A BBZI HÖK elsısorban érdekvédelmi, érdekképviseleti szerepet tölt be, javaslatot tesz,
véleményt nyilvánít és egyetértési jogot gyakorol a hallgatókat érintı kérdésekben, segíti a
hallgatók tanulmányi és szociális ügyeinek megoldását, támogatja szakmai, közmővelıdési,
sport és egyéb közösségi tevékenységét.

(3)

A BBZI HÖK tagokat delegál az IT-be (6. §) és a Tanulmányi Bizottságba (11. §), illetve más
vezetı testületekbe. A tagok kiválasztásnak módjáról a BBZI HÖK SZMSZ-e rendelkezik.

(4)

A BBZI HÖK delegált képviselıi részt vesznek a Felvételi Bizottságok munkájában.

(5)

A BBZI HÖK irányítja az intézeti Szociális és Ösztöndíj Bizottság (SzÖB) munkáját.

(6)

A BBZI HÖK dönt saját szabályzatának kialakításáról, megváltoztatásáról. A szabályzattal
kapcsolatos döntését elızetesen véleményeztetnie kell az IT-vel. Jogszabályokkal ellenkezı
döntés esetében az IT a BBZI HÖK határozata ellen a MEHÖK-höz és az egyetem rektorához
fordulhat.

(7)

A BBZI HÖK a fentebb említett fórumokon javaslatot tesz és véleményt nyilvánít minden, a
hallgatókat érintı kérdésben, mint pl.:
- a tanrend megváltoztatása,
- szabadon választható új tantárgyak, szemináriumok bevezetése,
- külsı elıadók meghívása.

IX.
VÁLASZTÁSOK AZ INTÉZET TESTÜLETEIBE
Alapelvek
17. §
(1)

Az oktatói, tanári, dolgozói választások megszervezése igazgatási, a hallgatói választások
megszervezése hallgatói önkormányzati feladat.

(2)

Minden teljes vagy részmunkaidıs közalkalmazott, illetve minden beiratkozott hallgató
választó és választható, egyben jelölési joggal rendelkezik.

(3)

A testület jellegétıl függıen törekedni kell az adott terület minél teljesebb képviseletére.

(4)

A választott oktatók, tanárok, dolgozók, illetve hallgatók beszámolási kötelezettséggel
képviselik választóikat.

(5)

A választott tagok alapos indokkal visszahívhatók. A választott képviselı maga is lemondhat
mandátumáról.
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Oktatók választása az Intézeti Tanácsba
18. §
(1)

A IT választott tagjainak legfeljebb 4 évre való megválasztására az oktató és tanár képviselık
esetében az Intézet Oktatói Értekezlete, a nem oktató képviselık esetében a nem oktató
közalkalmazottak értekezlete jogosult.

(2)

A választásokról hitelesített jegyzıkönyv készül, amelyet meg kell küldeni a ME rektorának.

(3)

A választást az Intézet igazgatója (vagy tartós távollétében helyettesei, kivételes esetekben a
ME rektora) az Oktatói Értekezlet összehívásával, a napirend meghirdetésével – vis major
esetet kivéve – minimum 8 nappal a tervezett ülés elıtt rendeli el. Olyan idıpontot kell
választani, amikor a részvétel feltételei biztosítottnak látszanak.

(4)

Az Oktatói Értekezlet a megválasztandó tanácstagokkal egyidıben 3 póttagot is választ.

(5)

Az IT minimum 3 nappal a tervezett ülés elıtt Jelölı Bizottságot választ. A Jelölı Bizottság
elnökbıl és két tagból áll. A Jelölı Bizottság feladata a jelöltállítás.

(6)

A Jelölı Bizottság köteles legalább annyi jelöltet és póttagjelöltet megnevezni, ahány tagot és
póttagot az Oktatói Értekezletnek meg kell választania.

(7)

A választást az igazgató, távollétében az általa megbízott helyettes vezeti. İ ad tájékoztatást a
választás menetérıl, a szavazás rendjérıl.

(8)

Az Oktatói Értekezleten bárki új jelölteket is javasolhat.

(9)

A jelöltlista lezárása utána a Jelölı Bizottság elnöke gondoskodik a szavazólapok
elkészítésérıl, a lezárt urnák elıkészítésérıl, egyéb szükséges feltételek biztosításáról.

(10) A szavazás titkos. Érvényesnek az a szavazat számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt neve
szerepel, ahány tag, illetve póttag megválasztása az adott értekezlet feladata. Több jelölt
szerepeltetése, vagy más, a listán nem szereplı nevek feltüntetése esetén a szavazat
érvénytelen.
(11) A szavazás megkezdése elıtt az értekezlet a jelöltlistán nem szereplı oktatók, tanárok közül
szavazatszámláló bizottságot hoz létre. Ennek személyi összetételére az Oktatói Értekezlet
valamennyi résztvevıje tehet javaslatot. Elsıként a Jelölı Bizottság elnöke teszi meg a
javaslatait. A bizottságot az Oktatói Értekezlet nyílt szavazással választja meg.
(12) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján állapítja meg a hivatalos
végeredményt. Egy-egy tanácstag vagy póttag megválasztásához a szavazatok több mint felére
van szükség. Szavazategyenlıség esetén az azonos szavazatszámú jelöltek között új
szavazásra kerül sor, ha annak ügydöntı jelentısége van.
(13) Ha a fenti feltételekkel nem sikerül minden tisztséget betölteni, a fennmaradt helyekre azonnal
új választást kell kiírni. E választás során új jelölteket is lehet állítani. Azokat kell
megválasztottnak tekinteni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapják.

Nem oktató alkalmazottak választása az IT-be
19. §
(1)

Az IT nem oktató tagját (1 fı) és póttagját az Intézet nem oktató dolgozóinak értekezlete
választja meg. A dolgozók választási értekezletét az igazgató hívja össze.
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A választást az igazgató vezeti le, az Oktatói Értekezlet választási értekezleténél ismertetett
módon. A szavazatok számlálásához igénybe vehetı az Oktatói Értekezlet szavazatszámláló
bizottsága.
20. §

A BBZI HÖK az Intézeti Tanácsba delegált tagjait és póttagjait a hallgatók értekezlete a BBZI HÖK
SZMSZ-e alapján választja.

X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §
(1)

Jelen szabályzatot az Intézeti Tanács 2012. június 20-i határozatával, a Szenátus 244/2012. sz.
határozatával fogadta el, és módosította az IT 6/2013. számú, valamint a Szenátus 471/2013.
számú határozatával. A szabályzat 2013. november 28. napján lép hatályba.

(2)

Jelen szabályzat mellékletei:
- Szakok, szakirányok felsorolása
- A BBZI Intézeti Tanácsának összetétele
- Szervezeti felépítés

Miskolc, 2013. november 28.

Dr. Sándor Zoltán
a ME BBZI igazgatója
az Intézeti Tanács elnöke

Prof. Dr. Torma András
a Miskolci Egyetem rektora
a Szenátus elnöke
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Alapképzési szakok, szakirányok
Alkotómővészet és muzikológia alapszak
Zeneelmélet szakirány
Zeneismeret szakirány
Zeneszerzés szakirány
Elıadómővészet alapszak
Klasszikus zongora szakirány
Klasszikus orgona szakirány
Klasszikus gitár szakirány
Klasszikus hegedő szakirány
Klasszikus mélyhegedő szakirány
Klasszikus gordonka szakirány
Klasszikus gordon szakirány
Klasszikus furulya szakirány
Klasszikus fuvola szakirány
Klasszikus oboa szakirány
Klasszikus klarinét szakirány
Klasszikus szaxofon szakirány
Klasszikus fagott szakirány
Klasszikus kürt szakirány
Klasszikus trombita szakirány
Klasszikus harsona szakirány
Klasszikus tuba szakirány
Klasszikus ütıhangszeres szakirány
Klasszikus ének szakirány
Zenekar- és kórusvezetés szakirány
Egyházzene – kórusvezetés szakirány
Egyházzene – orgona szakirány
Mesterképzési szakok
Tanár – zenetanár (zongora)
Tanár – zenetanár (gitár)
Tanár – zenetanár (hegedő)
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Tanár – zenetanár (mélyhegedő)
Tanár – zenetanár (gordonka)
Tanár – zenetanár (gordon)
Tanár – zenetanár (furulya)
Tanár – zenetanár (fuvola)
Tanár – zenetanár (oboa)
Tanár – zenetanár (klarinét)
Tanár – zenetanár (szaxofon)
Tanár – zenetanár (fagott)
Tanár – zenetanár (kürt)
Tanár – zenetanár (trombita)
Tanár – zenetanár (harsona)
Tanár – zenetanár (tuba)
Tanár – zenetanár (ütıhangszer)
Tanár – zenetanár (énektanár)
Tanár – zenetanár (zeneismeret)
Osztatlan tanárképzési szakok
Zenetanár (zongoratanár)
Zenetanár (orgonatanár)
Zenetanár (gitártanár)
Zenetanár (hegedőtanár)
Zenetanár (mélyhegedőtanár)
Zenetanár (gordonkatanár)
Zenetanár (gordontanár)
Zenetanár (furulyatanár)
Zenetanár (fuvolatanár)
Zenetanár (oboatanár)
Zenetanár (klarinéttanár)
Zenetanár (szaxofontanár)
Zenetanár (fagott-tanár)
Zenetanár (kürttanár)
Zenetanár (trombitatanár)
Zenetanár (harsonatanár)
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Zenetanár (tubatanár)
Zenetanár (ütıhangszertanár)
Zenetanár (magánénektanár)
Zenetanár (ének-zene tanár; zeneismeret-tanár)
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A BARTÓK BÉLA ZENEMŐVÉSZETI INTÉZET INTÉZETI TANÁCSÁNAK
ÖSSZETÉTELE
Tisztségük alapján tagjai:
igazgató, aki a tanács elnöke – 1 fı
igazgatóhelyettesek – 2 fı
tanszékvezetık – 4 fı
az Intézet HÖK elnöke – 1 fı
Választás alapján tagjai:
Oktatók, tanárok képviselıi – 3 fı
Nem oktató dolgozók képviselıje – 1 fı
Hallgatók képviselıi – 3 fı (a BBZI HÖK SZMSZ szerint)
Meghívás és felkérés alapján:
Az FDSZ képviselıje – 1 fı
Az IT létszáma összesen: 16 fı
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Szervezeti felépítés

Igazgató

Igazgatói Hivatal

Fúvós Intézeti
Tanszék

Vonós Intézeti
Tanszék

Zeneelméleti Intézeti
Tanszék

Zongora Intézeti
Tanszék

