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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

 
 

 
KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. augusztus 27-én megtartott ülésén. 
 
JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/ 
Felhasználónév: szenatus 
Jelszó: rek2007 
 
NAPIRENDEK: 
 
1. Akkreditációs kérelmek véleményezése. (5; 6a, b. sz. mellékletek). 

Ea.: Dr. Fazekas Csaba dékán 
 Dr. Döbröcöni Ádám dékán 

2. Előzetes tájékoztató a 2007. évi felvételi eljárásról (1. sz. melléklet). 
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes 

3. Előterjesztés a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, működési 
rendszerének kialakítására (2. sz. melléklet). 
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

4. A vezetői, vezető oktatói pályázatok véleményezése, javaslatok szenátusi mentesítésekre (10. sz. 
melléklet). 
Ea.: Dr. Patkó Gyula rektor 
 Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató, dékánok, önálló intézet igazgató 

5. Előterjesztés a Sárospatak, Kossuth út 46. sz. alatti ingatlan tulajdonjogi rendezésére (3. sz. 
melléklet). 
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató 

6. Előterjesztés a Szenátus 127/2006. sz. határozatának módosítására. (Az egyetemi fűtőmű 
értékesítéséből befolyt összeg felhasználása; 4. sz. melléklet). 
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató 

7. Javaslat együttműködési megállapodások jóváhagyására (7a, b, c, d. sz. mellékletek). 
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár 
Meghívott: Szűcsné dr. Kovács Judit ügyvédnő 

8. Előterjesztés a MISKOLCI EGYETEM innovációs tevékenységének fejlesztését biztosító 
gazdasági társaság alapítására (8 a, b. sz. mellékletek). 
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 
Meghívottak: Szűcsné dr. Kovács Judit ügyvédnő 

Dr. Lengyel Attila igazgató 
Dr. Deák Csaba igazgató 

 

http://www.uni-miskolc.hu/%7Erekeszbb/


9. Előterjesztés a Zenepalota rekonstrukciójának tárgyában (9. sz. melléklet) 
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 
Meghívott: Szűcsné dr. Kovács Judit ügyvédnő 

10. Egyebek 
- Tájékoztató az Egyetemi Doktori Tanácsba delegált doktorandusz képviselő személyéről. 

Ea.: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 

 
 
 
AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA: 
 
 
145/2007. sz. határozat. 
A Szenátus a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé választja Dr. Földessy János professzor urat, 
tagjainak Stóka György docens urat és Szabady Szabolcs hallgatói képviselő urat. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
146/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjévé választja Dr. Pál Tibor docens urat és Sebestyén Csaba 
elnök urat. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
147/2007. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
148/2007. sz. határozat: 
A Szenátus egyhangúlag kezdeményezi a tanári MSc szak (angoltanár, földrajztanár, magyartanár, 
némettanár, történelemtanár, hon- és népismeret tanár, filozófiatanár, etikatanár (erkölcstantanár), 
mérnöktanár (anyagmérnök), mérnöktanár (gépészmérnök), mérnöktanár (mechatronikai mérnök), 
mérnöktanár (mérnök informatikus), közgazdásztanár (pénzügy és számvitel), egészségfejlesztés-
tanár) indítását a Bölcsészettudományi Karon. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
149/2007. sz. határozat: 
A Szenátus egyhangúlag kezdeményezi Gépészmérnök MSc szak indítását és Műszaki menedzser 
MSc szak alapítását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
150/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, működési 
rendszerének kialakítása kapcsán egyetemi szintű PR-tevékenység folytatása mellett dönt. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
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150-a/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, működési 
rendszerének kialakítása kapcsán szakmai műhely működtetéséről dönt pénzkeret biztosítása nélkül. 
Szavazatok: 20 igen, 5 nem, 0 nem szavazott, 10 tartózkodás. 
 
 
150-b/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, működési 
rendszerének kialakítása kapcsán szakmai műhely működtetéséről dönt dologi keret biztosításával. 
Szavazatok: 12 igen, 11 nem, 0 nem szavazott, 12 tartózkodás. 
 
 
150-c/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, működési 
rendszerének kialakítása kapcsán Marketing Stratégiai Koordinációs Tanács létrehozásáról dönt. 
Elnöke a z intézmény rektora, vagy az általa megbízott személy, titkára a szakmai műhely vezetője, 
tagjai az Egyetem gazdálkodó egységei által delegált képviselők, a HÖK képviselői és a szakmai 
műhely delegáltjai. 
Szavazatok: 26 igen, 4 nem, 0 nem szavazott, 5 tartózkodás. 
 
 
150-d/2007. sz. határozat: 
A Szenátus elutasítja a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, 
működési rendszerének kialakítása kapcsán Marketing és Kommunikációs (PR) Iroda kialakítását. 
Szavazatok: 11 igen, 14 nem, 0 nem szavazott, 10 tartózkodás. 
 
 
150-e/2007. sz. határozat: 

A Szenátus elutasítja a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, 
működési rendszerének finanszírozását egy későbbi időpontban történő újra tárgyalással. 
Szavazatok: 6 igen, 24 nem, 0 nem szavazott, 5 tartózkodás. 
 
 
150-f/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem marketing és kommunikációs tevékenységének, működési 
rendszerének kialakítása kapcsán a szükséges szabályzatok módosításáról (Szervezeti és Működési 
Szabályzat, gazdálkodási szabályzatok, Arculati Kézikönyv, egyetem honlap működésével 
kapcsolatos szabályzat, reklám értékesítési tevékenységgel kapcsolatos szabályzat) dönt. 
Szavazatok: 21 igen, 12 nem, 0 nem szavazott, 2 tartózkodás. 
 
 
151-163/2007. sz. határozatok: 
A Szenátus oktatói, kutatói, vezetői pályázatokat véleményez, részleges mentesítések ügyében dönt. 
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164/2007. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja, hogy a Sárospatak, Kossuth út 46. sz. alatti ingatlan vagyonkezelői joga 
kerüljön visszaadásra a Magyar Állam (KVI) részére és egyben javasolja a KVI felé, hogy az 
ingatlant térítésmentesen adja át Sárospatak Város Önkormányzatának. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 1 tartózkodás. 
 
 
165/2007. sz. határozat: 
A Szenátus módosítja a Szenátus 127/2006. sz. határozatát. A módosítás értelmében a volt egyetemi 
Fűtőmű értékesítési bevétele a következőkre fordítandó: Zenepalota tender terv dokumentáció 
elkészítése; új iratkezelési szoftver beszerzése; Szállítási Csoport részére a műszakilag 
elhasználódott Renault Espace helyett új személygépkocsi beszerzése; a gazdálkodási rendszer 
jogszabályi feltételeknek való továbbfejlesztése, integráltságának növelése, a DOS alapú modulok 
megújítása, a minimálisan szükséges hardver eszközök beszerzése. A fennmaradó összeg 
felhasználásáról a Szenátus később határoz. 
Szavazatok: 31 igen, 1 nem, 0 nem szavazott, 2 tartózkodás. 
 
 
166/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézetével 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
166-a/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a KKV Innovációs Szolgáltató Klaszter létrehozására irányuló együttműködési 
megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 1 tartózkodás. 
 
 
166-b/2007. sz. határozat: 

A Szenátus az Újgyőri Gimnázium és Szakképző Iskolával együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
166-c/2007. sz. határozat: 
A Szenátus a FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátozott Felelősségű Társasággal 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
167/2007. sz. határozat: 
A Szenátus dönt a MISKOLCI EGYETEM innovációs tevékenységének fejlesztését biztosító 
gazdasági társaság alapításáról. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 3 tartózkodás. 
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168/2007. sz. határozat: 
A Szenátus dönt a Zenepalota rekonstrukciójának tárgyában tett határozati javaslatról, melynek 
értelmében a testület felhatalmazza a Miskolci Egyetem Rektorát, hogy a Campus Fejlesztési és 
Szolgáltatási Projekt II. tárgyában (Zenepalota rekonstrukciója), az előterjesztésben 
megfogalmazottaknak megfelelően: 
− tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson a közbeszerzési eljárás elindításához szükséges 

előkészítő munkák tárgyában, 
− az előkészítéssel kapcsolatban felmerülő szerződések megkötése tárgyában, 
− továbbá az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötött megállapodás módosításának 

aláírása tárgyában 
a Miskolci Egyetem képviseletében eljárjon. 
Az előkészítő munkák során, a beruházás megvalósíthatóságára és finanszírozási igényére 
vonatkozó számításokat a Gazdasági Tanács és az Egyetemi Szenátus elé kell terjeszteni. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 2 tartózkodás. 
 
 
169/2007. sz. határozat: 
A Szenátus egyhangúlag támogatja Takács Ágnes doktorandusz képviselő Egyetemi Doktori 
Tanácsba történő delegálását. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

………………………… 
Pávelné Balázs Beáta s.k. 

jegyzőkönyvvezető 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 

…………………………. …………………………. 
Dr. Pál Tibor s.k. Sebestyén Csaba s.k. 
egyetemi docens ME-HÖK elnök 

 
 
 
 
 

……………………………. 
Szűcsné dr. Kovács Judit s.k. 

jogtanácsos 
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