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A Miskolci Egyetem Egyetemi Tanácsa a vonatkozó törvények és rendeletek alapján az 
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet (a továbbiakban AFKI) szervezetének és működésének 
rendjét az alábbiakban szabályozza: 
 
 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RÉSZ  

1. §. 

(1) Az intézet neve:  
 Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet (rövidítés: ME AFKl)  
 Research Institute of Applied Earth Sciences, University of Miskolc (rövidítés: RIAES, UM)  
 Működési helye: Miskolc-Egyetemváros  
 Postacíme: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2. 
 Elérhetősége: telefon: (36)-46-565-255  
 fax: (36)-46-363-349 
 E-mail: office@afki.hu 
 internet: www.afki.hu 

(2) Az intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia 9/1957. sz. MTA-E utasítás (AK 20-21): 
MTA Olajbányászati Kutatólaboratóriuma  

 Jogutódja:  
– 6/1982. MTA-F sz. utasítás (AK 1.) névváltoztatásról: MTA Bányászati Kémiai 

Kutatólaboratóriuma  
– 1997. XI. 28. MTA-MKM-ME-BBKL Megállapodás az MTA Bányászati Kémiai 

Kutatólaboratóriumának a Miskolci Egyetemhez történő integrációjáról 1998 jan. l-től: 
Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet.  

– A jelenlegi név 2009.01.01-től érvényesen Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi 
Kutatóintézet. 

(3) Az intézet szimbólumai:  
(a) Embléma: kör alakú, olajzöld kifelé világosodó színű sávon belül a földgömb 

koordinátahálóját szimbolizáló gömb benne stilizált olajzöld színű olajcsepp rajzán a fehér 
színű bányászjelvény található. Az embléma nagysága a használati hely nagyságához 
igazodik,  

(b) Zászló: fehér színű téglalap alakú zászló közepén, a rövidebb oldallal párhuzamosan az 
embléma található, nagysága l25x195 cm.  

(4) Az intézet bélyegzője:  
(a) Kör alakú, középen Magyarország címerével, körülötte Miskolci Egyetem Alkalmazott 

Földtudományi Kutatóintézet felirattal.  

(5) Az AFKI az egyetem gazdálkodási egysége, önálló szerződéskötési, és az alaptevékenység 
körében végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység folytatásának jogával 
rendelkezik. A költségvetésben meghatározott előirányzatokat tekintve teljes jogkörrel 
rendelkező, kutatási, fejlesztési, oktatási és tudományos továbbképzési feladatokat ellátó 
kutatóintézet. 
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(6) Az egyetemen belüli szervezeti megkülönböztető egységkódok:  

(a) 150100 Rezervoármechanikai és Bányászati Kémiai Osztály 

(b) 150300 Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály 

(c) 150400 Szolgáltatási csoport 

 
 
 

II. fejezet 
AZ ALKALMAZOTT FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET FELADATAI  ÉS VEZETÉSE 

 
Az AFKI feladatai 

2. §. 

(1) Az AFKI közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: tudományos kutatások és fejlesztések 
végzése a természettudomány területén, kiemelt feladata – az egyetem szervezetében működő 
karok oktatási és képzési tevékenységébe integrálódva – speciális oktatási, tudományos 
továbbképzési és szaktanácsadási tevékenység. Az intézet további feladata széleskörű 
innovációs és technológiai transzfer-tevékenység végzése és azok koordinálása.  

(2) Az AFKI kutatási-oktatási tevékenységével, az egyetem többi szervezeti egységével együtt, 
szellemi centrumként részt vesz az észak-magyarországi régió oktatási-kutatási feladatainak 
ellátásában. A feladatai körében együttműködik más felsőoktatási, továbbá tudományos 
kutató, fejlesztő, tervező és egyéb intézményekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel. Az 
együttműködés formáit és feltételeit a jogszabályok keretein belül szerződésben kell 
meghatározni. 

(3) Az AFKI a tevékenységi körébe tartozó feladatokat költségvetési támogatásból, hazai és 
nemzetközi alapítványi és egyéb pályázati forrásokból, valamint gazdálkodó szervezetekkel 
kötött, a tevékenységi körének megfelelő szerződések bevételeinek felhasználásával teljesíti. 
E tevékenységnek összhangban kell lennie az alap-tevékenységi feladatokkal és az intézeti 
célkitűzésekkel, meg kell felelnie továbbá a pályázati tevékenységről szóló jogszabályi és 
szabályzati előírásoknak.  

(4) Az alap- és alkalmazott kutatások, valamint fejlesztések az alábbi tradicionálisnak tekinthető 
és az alaptevékenység körébe tartozó témacsoportokba sorolhatók:  

(a) Intenzív fluidum-bányászati és földalatti gáztárolási technológiák megalapozását célzó 
fizikai kémiai, kolloidkémiai és rezervoármechanikai kutatások, különös tekintettel a 
lokális beavatkozásokra, a teljes tároló térfogatra kiterjedő műveletekre és a kémiai 
alapokon nyugvó felszíni technológiákra.  

(b) A szilárd ásványi nyersanyagok biztonságos és hatékony kitermelését, tárolását és 
felhasználását célzó, valamint a műszaki földtan, hidrológia és környezetvédelem 
támogatását szolgáló kémiai kutatások. 

(c) A többfázisú rendszerekben lejátszódó áramlási és kémiai folyamatok modellezésére 
alkalmas speciális (nagy hőmérsékleten és nyomáson üzemelő) műszerek, berendezések 
kifejlesztését, gyártását megalapozó kutatások, továbbá ipari, elsősorban szénhidrogén-
ipari technológiák méréstechnikai, továbbá folyamat- és termelésirányítási, informatikai 
rendszerek kiépítését, üzemeltetését támogató alkalmazott kutatások és fejlesztések.
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(d) Megújuló energiatermeléshez kapcsolódó kutatási, fejlesztési és modellezési feladatok 

ellátása, az integrált energiahasznosítás megalapozását célzó kutatások. 

(e) A széndioxid és üvegházhatású gázok tárololására és hasznosítására irányuló kutatások. 

(5) Az intézet feladata a kezelésében lévő vagyontárgyak (ingatlan, eszközök, berendezések stb.) 
minél hatékonyabb működtetése, fejlesztése és megóvása. 

 
Az AFKI vezetése 

3. §. 

(1) Az AFKI vezetését az igazgató és az öttagú Intézeti Tanács látja el. A testületi vezetésben az 
intézeti kutatók és más közalkalmazottak a választott képviselők útján vesznek részt. 

(2) Az AFKI felelős vezetője az igazgató. Az igazgatót pályázat útján a rektor bízza meg és menti 
fel. A kinevezés határozott időre, legfeljebb 5 évre szól és többször megismételhető. A 
kinevezés és a felmentés előtt a Szenátus véleményét is ki kell kérni. 

 

Az igazgató 

4. §. 

(1) Az igazgató az intézet érdekeit szem előtt tartva, az intézeten belüli döntés-előkészítés 
formális és informális fórumain elhangzott vélemények megfontolásával valamennyi, az 
intézet működését érintő kérdésben a rektor által átruházott hatáskörben önállóan dönt.  

(2) Az igazgató feladatköre: 

(a) az AFKI képviselete,  

(b) az Intézeti Tanács döntéseinek előkészítése, összehívása és határozatai végrehajtásának 
biztosítása,  

(c) az intézeti értekezletek összehívása, a dolgozók tájékoztatása az AFKI tevékenységéről,  

(d) az igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása, koordinálása, ellenőrzése,  

(e) a nemzetközi kapcsolatok irányítása, az intézet valamint a belföldi és külföldi 
intézmények közötti együttműködés irányítása, szerződések megkötése, 

(f) az AFKI kezelésében lévő vagyontárgyak védelmének biztosítása,  

(e) az intézet működését szabályozó utasítások kibocsátása, azok, valamint az egyetemi 
szabályzatok betartásának ellenőrzése.  

(3) Az igazgató hatásköre:  

(a) a rektor által átruházott hatáskörben a munkáltatói jogkör gyakorlása az ME Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint,  

(b) az AFKI pénzügyi keretei feletti rendelkezés,  

(c) kiadmányozási, kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, figyelembe véve a tárgykörre 
vonatkozó egyetemi szabályzatokat,  

(e) minden más ügy ellátása, amelyet jogszabály vagy egyetemi szabályzat a hatáskörébe utal. 
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Az igazgató helyettesítése 

5. §. 

(1) Az igazgató esetenként megszabhatja, hogy távolléte alatt a hatályos jogszabályok és a jelen 
Szabályzat szerint számára fenntartott jogok közül a helyettesítésére általa kijelölt személy 
melyeket és milyen mértékben gyakorol.  

(2) Az igazgató esetenként megbízott helyettesei: a kijelölt tudományos osztályvezető és a 
gazdasági ügyvivő szakértő. 

(3) Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak: a tudományos osztályvezetők és a 
gazdasági ügyvivő szakértő.  

A tudományos osztályvezetők 

6. §. 

(1) A tudományos osztályvezetőt pályázat útján a rektor bízza meg és menti fel, az Intézeti 
Tanács egyetértésével. 

(2) Az osztályvezető kötelessége az AFKI tevékenységi köréhez és feladataihoz tartozó 
célkitűzések előmozdítása, osztályán a kutatás-fejlesztés feltételeinek, gazdasági stabilitásának 
biztosítása. Ennek érdekében kötelessége a pályázati és egyéb szerződéses kutatási források 
megszerzésére irányuló tevékenység folytatása, munkatársai ilyen irányú ösztönzése, 
irányítása, segítése.  

(3) Elkészíti az osztály K+F koncepciójára vonatkozó javaslatát, közreműködik az intézeti tervek 
elkészítésében. Évente írásos beszámolót készít az osztály tevékenységéről, és adatokat 
szolgáltat a gazdasági és kutatási statisztikai jelentések, beszámolók elkészítéséhez.  

(4) Felelős osztálya K+F eredményeinek tudományos színvonaláért, helyességéért, valamint azok 
közzétételéért. Kezdeményezi a védelemben részesíthető eredmények jogvédelmét.  

(5) Véleményezi a közvetlen irányítása alatt álló dolgozók kinevezési, áthelyezési, jogviszony 
megszüntetési kérelmeit, javaslatot tesz kitüntetésükre, jutalmazásukra. Engedélyezi a 
dolgozók fizetett szabadságát, véleményezi rendkívüli és fizetés nélküli szabadságkérelmüket. 

(6) Az osztályvezető a jogszabályok és az Egyetem belső szabályzatai szerint felelős 
kötelezettségei teljesítéséért, azok maradéktalan ellátásáért.  

 
A gazdasági ügyvivő szakértő 

7. §. 

(1) Az AFKl gazdálkodását az igazgatóhoz közvetlenül alárendelt gazdasági ügyvivő szakértő 
szervezi és irányítja. A gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese. 

(2) A gazdasági ügyvivő szakértő feladatai:  

(a) az egyetem határozatai alapján a költségvetés és egyéb pénzügyi és anyagi források 
tervezése, a tervek betartásának és teljesítésének elősegítése,  

(b) megfelelő felügyelettel az anyagi és pénzügyi eszközök rendeltetésszerű, gazdaságos és 
célszerű felhasználásának biztosítása, az intézeti vagyon megőrzéséről, hasznosításáról 
való gondoskodás, az intézet eszközei állagmegóvásának és szakszerű karbantartásának 
elősegítése, 
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(c) a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok, egyetemi előírások végrehajtása, betartása, 

illetve az arra vonatkozó intézkedések megtétele, végrehajtásuk ellenőrzése,  

(d) a gazdálkodás pénzügyi nyilvántartása, a bizonylati rendszer megszervezése, 
adatszolgáltatás az ME Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság felé  

(e) közreműködik az intézet pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, követeléseinek 
érvényesítésében,  

(f) rendszeresen, naprakészen tájékoztatja az igazgatót és az osztályvezetőket az intézet 
gazdasági helyzetéről, a tervek, kötelezettség vállalások teljesítéséről. Folyamatosan 
biztosítja a tudományos osztályok informálását a pénzügyi keretek felhasználásáról,  

(g) a gazdasági ügyvivő szakértő feladata továbbá a szakterületéhez tartozó, illetve azt érintő 
ügyek vitele, amelyet jogszabály, egyetemi szabályzatok, belső utasítások a feladatköréhez 
rendelnek. 

 
 
 

III. fejezet 
AZ AFKI  SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE  

 
Az AFKI szervezeti felépítése 

8. §. 

(1) Az intézet szervezeti felépítését tudományos kutatási, valamint szolgáltató szervezeti 
egységek alkotják (1. sz. melléklet): 

(a) Tudományos kutatási osztályok az alábbiak: 

(aa) Rezervoármechanikai és Bányászati Kémiai Osztály, 

(ab) Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály. 

(b) Az AFKI tevékenységéhez kapcsolódó és a területén működő tudományos kutatási 
egységek: 

(ba) Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék, 

(bb) Ipari Kommunikációs Kutató-Oktató Laboratórium, 

(bc) MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport. 

(c) Funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek: 

(ca) Szolgáltatási csoport, 

(cb) Könyvtár. 

 

A tudományos kutatási osztályok 

9. §. 

(1) A tudományos kutatási osztályok szervezeti felépítése, elnevezése a kutatási irányoknak, az 
egyes osztályokon folyó fő tevékenységi körnek megfelelő. 

(2) A Rezervoármechanikai és Bányászati Kémiai Osztály kutatási területe:  

(a) Pórusos és repedezett rendszerek struktúrájának tanulmányozása, a litosztatikus és a 
hidrosztatikus nyomás pórus szerkezetre gyakorolt hatásának meghatározása. 
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(b) A pórusos és repedezett rendszerekben lejátszódó, többfázisú áramlás törvény-

szerűségeinek leírása és a fáziscsere hatékonyságát befolyásoló tényezők meghatározása.  

(c) A kiszorítási folyamatok, ezen belül a másodlagos és harmadlagos, kémiai alapokon 
nyugvó termelési módszerek laboratóriumi modellezése.  

(d) A fluidum- és szilárd ásványbányászathoz kapcsolódó fizikai-kémiai, ezen belül 
elsősorban határfelületi kémiai és transzport jelenségek vizsgálata.  

(e) Kémiai alapokon nyugvó intenzív szénhidrogén termelési módszerek kutatása, különös 
tekintettel a polimerek, tenzidek és alkálikus anyagok elárasztási és rétegkezelési célra 
történő alkalmazására.  

(f) Környezetkémiai kutatások, különös tekintettel az in-situ gátképzési technológiák 
kidolgozására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, elhelyezésére és recíklálására, 
valamint a környezet rehabilitációjával kapcsolatos kémiai problémák megoldására. 

(g) Széndioxid és üvegházhatású gázok földalatti elhelyezésére és hasznosítására irányuló 
kutatások végzése. 

(h) Nem konvencionális szénhidrogén előfordulások kitermelési lehetőségeit megalapozó 
fizikai kémiai és rezervoármechanikai kutatások végzése. 

(3) A Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály kutatási területe: 

(a) A fluidum és szilárd ásványbányászattal kapcsolatos fizikai és kémiai folyamatok 
modelljeinek a kidolgozása, a vizsgálathoz, modellezéséhez szükséges unikális, magas 
hőmérsékleten és nyomáson működő kísérleti eszközök fejlesztése és gyártása. 

(b) Széndioxid és üvegházhatású gázok földalatti elhelyezésére és hasznosítására irányuló 
kutatások végzése, modellberendezések fejlesztése. 

(c) Gáztároláshoz kapcsolódó modellalapú irányítási rendszerek fejlesztése és ipari 
alkalmazások bevezetése. 

(d) Megújuló energia felhasználására és komplex alkalmazására irányuló kutatások és 
fejlesztések végzése. 

(e) Olaj- és gázipari felszíni technológiákhoz kapcsolódó műszerek és műszerrendszerek, 
valamint irányítástechnikai szoftverek tervezése, gyártása, fejlesztése, telepítése és 
beüzemelése.  

(f) Ipari folyamat- és termelés irányító kommunikációs és informatikai rendszerek fejlesztése, 
telepítése és beüzemelése.  

 
Egyéb, az AFKI tevékenységéhez kapcsolódó és területén működő tudományos 

egységek 

10. §. 

(1) Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék: 

 Az oktatás döntő része az 1995. január 1-jével létrehozott és az ME Műszaki Földtudományi 
Kar Olaj- és Gázmérnöki Intézetén belül működő Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék 
keretében folyik. Ennek keretében az intézetben rendszeresen készülnek diplomadolgozatok, 
magyar és külföldi hallgatók itt töltik üzemi gyakorlatukat. 

(2) Ipari Kommunikációs Kutató-Oktató Laboratórium: 

 Az oktatási és a kutatási, fejlesztési feladatok színvonalas teljesítését egyaránt szolgálja, hogy 
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 az intézetben a folyamat- és termelésirányítási rendszereket fejlesztő és gyártó cégek 

támogatásával egy Kelet-Közép-Európában egyedülálló Kommunikációs Kutató Oktató 
Laboratórium jött létre. A Foundation Fieldbus kommunikációs rendszer oktatása 2012-től a 
nemzetközi szervezet akkreditációjának megfelelően Certified Training Center-ként működik, 
az oktatók is rendelkeznek a nemzetközi minősítéssel. 

(3) MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport: 

 Az MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport a Műszaki Földtudományi Kar három 
tanszékének és az AFKI Rezervoármechanikai és Bányászati Kémiai Osztályának kutatási 
területére esik. Akadémiai nemzetközi együttműködések alapját teremti meg – többek között – 
a tenzides bányászat területén. 

 
Funkcionális, szolgáltató szervezeti egységek 

11. §. 

(l) Szolgáltatási csoport: 

 A tudományos osztályok munkáját a Szolgáltatási csoport támogatja, a humánpolitikai és 
gazdasági feladatok gazdálkodási egységre háruló részét ellátja, az egyetem Gazdasági-
Műszaki Főigazgatóság apparátusával együttműködésben.  

 A Szolgáltatási csoportnak kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, pénzellátással és 
gazdálkodással, a vagyon kezelésével, továbbá a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a 
számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzéssel, 
valamint az üzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel kapcsolatos feladatokat.  

 A csoport elvégzi továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályi, illetve felügyeleti 
rendelkezés a feladatkörébe utal. Feladata az irattározási és postázási tevékenység ellátása, 
felügyel az AFKI használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon védelmére.  

(2) Könyvtár: 

 Elősegíti a kutatómunka feltételeinek javítását a könyvtári és dokumentációs feladatok 
ellátásával. Az AFKI az Egyetem Központi Könyvtáránál, valamint más szervezeti 
egységeknél lévő könyvállomány használatára is jogosult. Térítésmentesen bekapcsolódhat 
azon nemzetközi könyvtári hálózatokra, melyeket az Egyetem oktatói és kutatói 
használhatnak. 

 
A kutatási egységek együttműködése 

12. §. 

(1) Az egyes tudományos osztályok – a tématerületeiktől függetlenül – a tudományos 
célszerűségnek megfelelően, anyagi vagy infrastrukturális indokok alapján, kutatásaikban 
szükség szerint együttműködnek. A belső információcsere biztosítása érdekében egymás 
eredményeit az intézeti tudományos fórumokon megvitatják. Kapcsolatrendszerük és 
információik alapján új kutatási lehetőségek és források felderítésével, új tudományos 
kapcsolatok és együttműködések létrehozásának elősegítésével, valamint új témajavaslatok 
felvetésével egymást kötelességszerűen támogatják. Az alapkutatások, tudományos 
eredményeik ismertetésébe, alkalmazásába az érintett egyetemi kört – oktatók, kutatók, 
doktoranduszok, hallgatók – bevonják, lehetőség szerint kutatási eredményeiket közzéteszik.
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Az AFKI kutatói 

13. §. 

(1) Az AFKI-ban az oktatási és tudományos tevékenységet a kutatók látják el. Tudományos 
kutatói munkakörben 

(a) kutatóprofesszor,  

(b) tudományos tanácsadó,  

(c) tudományos főmunkatárs,  

(d) tudományos munkatárs,  

(e) tudományos segédmunkatárs  

 elnevezéssel azok a személyek alkalmazhatók, akik megfelelnek a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXllI. 
törvényben és ennek végrehajtására kiadott 53/2006 (Ill. 14.) OM rendeletben, továbbá az 
egyetem oktatói-kutatói követelményrendszerében foglaltaknak.  

(2) A tudományos kutatói munkakörök mindegyike: a kutatóprofesszori, a tudományos 
tanácsadói, a tudományos főmunkatársi, a tudományos munkatársi és a tudományos 
segédmunkatársi munkakör pályázat útján tölthető be. A pályázati eljárásra az ME SZMSZ-
ben foglaltak az irányadóak.  

(3) A kutatói munkakörbe történő kinevezés általában határozatlan időre történik. Határozott idejű 
kinevezésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. §. (2) 
bekezdésében foglalt esetekben kerülhet sor. Ha az alkalmazáshoz hatósági engedély is 
szükséges, a közalkalmazotti jogviszony az engedélyben foglalt időtartamra jöhet létre.  

(4) A tudományos kutatók – külön szerződés megkötésével – az oktatásba is bevonhatók, mely 
esetben feladatuk és kötelességük kiegészül az oktatókéval. 

 
A tudományos kutatók jogai és kötelességei 

14.§. 

(1) Az AFKI a tudományos kutatók számára az Alapító Okiratban meghatározott 
tudományterületen belül - biztosítja a tudományos kutatói alkotó tevékenység szabadságát.  

(2) A tudományos kutatók jogosultak:  

(a) tudományos célú pályázatok benyújtására,  
(b) munkaköri feladataikból származó tudományos kutatási feladatok mellett a maguk 

választotta tudományos téma kutatására,  

(c) tudományos eredményeik közzétételére,  

(d) javaslattételre az AFKI tevékenységével kapcsolatos bármely kérdésben,  

(e) részvételre – közvetlenül vagy képviselő útján – az érdekeit érintő döntések 
meghozatalában,  

(f) észrevétellel, illetve panasszal fordulhat az Intézeti Tanácshoz és jogosult az elintézésről 
tájékoztatást kérni, továbbá arról is, hogy hol és milyen jogorvoslattal élhet,  

(g) kezdeményezni szerződéses munkák végzését. 
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(3) A tudományos kutatók kötelessége: 

(a) tudományos munka folytatása, 

(b) publikációs tevékenység, 

(c) pályázati tevékenység,  

(d) részvétel a szerződéses munkákban, illetve bevételszerző tevékenységben,  

(e) segíteni az egyetem hasonló tudományterülettel foglalkozó oktatóit, kutatóit és 
hallgatóit szakmai iránymutatásával.  

 
Az AFKI dolgozói 

15. §. 

(1) Az intézet dolgozói közalkalmazotti jogviszony keretében, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztathatók. Az intézet közalkalmazottjai a 
munkaköri leírásukban foglaltak szerint végzik tevékenységüket. 

(2) A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókra (a közalkalmazotti 
jogviszony létesítése, besorolása, pályáztatása, pályázaton kívüli alkalmazása, 
kinevezése, vezető beosztásra pályázati és megbízási rendje, jogviszonyának 
megszüntetése, valamint felmentése tekintetében) az ME SZMSZ II. kötet vonatkozó 
rendelkezései érvényesek.  

(3) Az egyéb jogviszonyban alkalmazott dolgozók tekintetében a szerződésekben foglaltak, 
valamint a vonatkozó jogszabályok érvényesek.  

(4) Minden dolgozó kötelessége a jogszabályok, az egyetemi belső szabályzatok betartása, a 
rájuk bízott vagy az általuk használt eszközök rendeltetésszerű használata és védelme, 
valamint hogy magatartásukkal hozzájáruljanak az AFKI jó hírnevének megőrzéséhez 
és növeléséhez.  

 
 
 

IV. fejezet 
AZ AFKI- BAN MŰKÖDŐ TESTÜLETEK  

 
Az Intézeti Tanács 

16. §. 

(1) Az Intézeti Tanács vezetője az igazgató, tagjai az osztályvezetők, tanácskozó jogú 
állandó meghívottja a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének intézeti képviselője, a 
tudományos és nemzetközi rektor helyettes és a nem kutatói állományú dolgozók 
választott képviselője. 

(2) Az Intézeti Tanács feladata: 

(a) a távlati és középtávú tudományos kutatási és működési koncepciók, az éves 
gazdálkodási terv kialakítása,  

(b) az éves tudományos tevékenység és gazdálkodás értékelése, 
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(c) az AFKI-t érintő szervezeti változások, a működésre jelentősen kiható döntések 

előkészítése, véleményezése, 

(d) az osztályvezetői beosztások betöltésére, illetve felmentésére tett személyi 
javaslatok, jutalmazási elvek kidolgozása, 

(e) az Intézeti Tanács tagjai által előterjesztett bármely kérdés megvitatása, amelynek 
napirendre tűzését a tagok legalább fele javasolja. 

(3) Az Intézeti Tanács üléseit általában évenként tartja, szükség szerint azonban az igazgató 
az ülést bármikor összehívhatja.  

(4) Az Intézeti Tanács üléséről emlékeztető készül, melyet a tanács egy-egy felkért, illetve 
választott tagja aláírásával hitelesít és melynek nyilvánosságra hozataláról az 
osztályvezetők gondoskodnak.  

(5) Az Intézeti Tanács ülésein a tagoknak elsősorban az AFKI egészének érdekeit kell szem 
előtt tartaniuk. Emellett saját lelkiismeretüknek megfelelően az általuk vezetett egység 
szakmai és működési feltételeinek biztosítása, illetve elvárás, hogy az általuk képviselt 
munkavállalók érdekében kell eljárniuk.  

(6) Ha az Intézeti Tanács olyan szervezeti egységet, tevékenységet, illetve személy(eke)t 
érintő témát tárgyal, amelynek érintettje nem tagja az Intézeti Tanácsnak, akkor a 
közvetlen információn alapuló véleményformálás vagy az érintett személy 
meghallgatása érdekében – az adott pont tárgyalásának idejére – az igazgató az Intézeti 
Tanács tagjainak javaslatára meghívhatja az érintett személy(eke)t. 

 
Vezetői Értekezlet 

17. §. 

(1) A Vezetői Értekezlet feladata a közvetlen, sokoldalú és hatékony információcsere 
biztosítása az igazgató, a szolgáltatási csoport és a tudományos osztályok vezetői között. 
Feladata továbbá az igazgató támogatása az operatív feladatok ellátásában, az operatív 
döntések meghozatalában, valamint a jelentősebb döntések előkészítésében és 
megalapozásában.  

(2) A Vezetői Értekezlet elnöke az igazgató, tagjai:  

(a) a tudományos osztályok vezetői,  

(b) a gazdasági ügyvivő szakértő,  

 Meghívottként részt vehet/nek az igazgató által esetenként felkért szakértő/k.  

(3) Ha a Vezetői Értekezlet olyan tevékenységet vagy témát tárgyal, amelynek a szakértője, 
végrehajtásáért felelős megbízottja, vagy érintettje nem tagja a Vezetői Értekezletnek, 
akkor a közvetlen információn vagy eszmecserén alapuló véleményformálás céljából az 
adott kérdéskör tárgyalásának idejére az igazgató meghívhatja az érintett személyeket. 

 
Az intézet kutatóinak értekezlete 

18. §. 

(1) Az intézet kutatóinak értekezlete az AFKI igazgatója és valamennyi kutató közötti gyors 
és hatékony információcsere fóruma. Ezen rendszeres tájékoztatás hangzik el az 
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 intézetet érintő minden lényeges kérdésről és egyéb eseményről, illetve megvitatják az 

aktuális problémákat és teendőket. Havonta kerül megtartásra, az elhangzottakat 
jegyzőkönyvben rögzítik.  

 

Intézeti értekezlet  

19. §. 

(1) Az AFKI alkalmazottjainak közösségi és tudományos fóruma a munkaértekezlet. Az 
értekezleten részt vesz az AFKI valamennyi közalkalmazottja. Az értekezletet az 
igazgató hívja össze évente legalább egy alkalommal.  

(2) Az értekezleten megtárgyalásra kerül  

(a) az elmúlt év gazdálkodásának eredménye,  

(b) kutatási, személyi ügyek, külső kapcsolatok kialakítása,  

(c) következő év költségvetésének megvitatása,  
(d) az AFKI üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.  

(3) Az értekezlet javaslatot tehet a kutatási programok kialakítására, valamint hosszú távú 
gazdasági kérdésekre. Az értekezleten jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet felkért 
személy hitelesít.  

 
Az AFKI-ban működő dolgozói érdekképviseleti szervezet  

20. §. 

(1) Az AFKI-ban a törvényben biztosított szakszervezeti jogosultságokat a Felsőoktatási 
Dolgozók Szakszervezetének Miskolci Egyetemi Szervezete gyakorolja.  

(2) A jogosultságok részletezését, gyakorlását és az Egyetem vezetésének a szakszervezettel 
való kapcsolatrendszerét az ME Kollektív Szerződése tartalmazza. 

 
 
 

V. fejezet 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

21.§ 

(1) E szabályzat módosítását kezdeményezheti a rektor, az igazgató, továbbá az Intézeti 
Tanács szavazati jogú tagjainak egyharmada. 

(2) Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényes felsőoktatásról szóló 
törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 



I MISKOLCI EGYETEM 
Szabályzat a ME AFKI feladataira és 

működési rendjére 
Oldalszám : 12 

i Vállozal száma: A2 

(3)	 Jelen Szabályzatot a Szenátus 372/2012.sz. határozatával, 2012. november l-jei 
hatállyal fogadta el, egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 10112005. sz. határozattal 
elfogadott szabályzatot. 

Miskolc, 2012. október 2S. 

ef h!-~	 (fda 
Dr. Bódi Tibor Prof. Dr. Patkó Gyula 

igazgató rektor, a Szenátus elnöke 
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A SZABÁLYZAT SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYOK, 
MEGÁLLAPODÁSOK 

 

− 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 

− 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

− 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról és módosításai, 

− 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

− 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

− 53/2006. (III.14.) OM r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

felsőoktatásban való végrehajtásáról, és a felsőoktatási intézményekben történő 

foglalkoztatás egyes kérdéseiről, 

− 1997. XI. 28. Megállapodás az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumának a 

Miskolci Egyetemhez történő integrációjáról, 

− 309-Gi/2001. Megállapodás az ME Gazdasági-Műszaki Főigazgatósága és az AFKI 

között. 
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Az ME Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet szervezeti felépítése 

 


