
R/2289-1/2009.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2009. november 19-én megtartott ülésén.

JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/
Felhasználónév: szenatus
Jelszó: rek2009

NAPIRENDEK:

1. Javaslat az oktatás hallgatói véleményezésének szabályozására. (3. sz. melléklet)
Ea.: Prof. Dr. Szintay István a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke

2. Javaslat többlet kötelezettségvállalásra a Zenepalota PPP konstrukcióban történő felújítása
bérleti díja kapcsán. (1. sz. melléklet)
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

Széll Gábor gazdasági főigazgató

3. Javaslat főosztályvezetői pályázat véleményezésére.
Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató

4. Javaslat a Környezetvédelmi Szabályzat elfogadására. (2. sz. melléklet)
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna osztályvezető

5. – Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési
Rendnek) módosítására. (4. sz. melléklet)
– Javaslat az Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (5.

sz. melléklet)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár

Prof. Dr. Barkai László dékán

6. Terv a Bölcsészettudományi Kar fejlesztésére, gazdálkodási hatékonyságának növelésére. (6.
sz. melléklet)
Ea.: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán

http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/
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7. – Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének a (Hallgatói
Követelményrendszernek) módosítására. (7. sz. melléklet)
Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Dr. Csáki Gyula Balázs szakreferens

– Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének kiegészítésére:
egyes leckekönyv-kezelési szabályok elfogadására. (8. sz. melléklet)

Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes

– Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására.
(9. sz. melléklet)

Ea.: Prof. Dr. Szabó Miklós dékán

8. Javaslat a 2009/2010. tanév 2. félévi tanulmányi időbeosztásra. (10. sz. melléklet)
Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Dr. Raisz Péterné Dr., szakreferens

9. Javaslat az Egészségügyi Kar módosított tanterveinek elfogadására. (11. sz. mellékletek)
Ea.: Prof. Dr. Barkai László dékán

10. Javaslat szakok létesítésére és/vagy indítására. (12. sz. mellékletek)
Ea.: Prof. Dr. Illés Béla dékán

Dr. Komáromy Sándor dékán
Dr. Sárközi László igazgató
Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán
Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes
Prof. Dr. Gácsi Zoltán dékán

11. Javaslat a Belső szabályzatok megalkotásának rendje c. szabályzat 1. sz. mellékletének az
elfogadására. (13. sz. melléklet)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
Meghívott: dr. Bihary Judit jogtanácsos

12. Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére. (14. sz. mellékletek)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár

13. Egyebek

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

386/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.
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387/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

388/2009. sz. határozat:

Az Egyetem Szenátusa az előterjesztett „Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendjéről szóló
szabályzat”-ot elfogadja 2009. november 19-i hatállyal, egyidejűleg az azonos című 2001. május
24. napján elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

389/2009. sz. határozat:

Az Egyetem Szenátusa felhatalmazza az Egyetem Rektorát és a Gazdasági Főigazgatót a „Javaslat
többlet kötelezettségvállalásra a Zenepalota PPP konstrukcióban történő felújítása bérleti díja
kapcsán” előterjesztésben szereplő mértékű többlet kötelezettségvállalásra azzal a feltétellel, hogy
az előkészített szerződésmódosítás alapján a KSH a beruházás EUROSTAT szerinti besorolását
továbbra is a magánszektorba elszámolandónak minősíti, valamint az előterjesztésben hivatkozott
ME-OKM Megállapodás – a Szolgáltatás kezdő évében az OKM a fizetendő bérleti díj 50%-át
vállalja – módosítása aláírásra kerül.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 5 tartózkodás, 1 nem szavazott.

390/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 0 igen, 28 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.

391/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 0 igen, 28 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.

392/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

393/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.
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Szavazatok: 0 igen, 29 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.

394/2009. sz. határozat:

A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az ME Környezetvédelmi Szabályzatát
elfogadja, 2010. január 1-én hatályba lépteti.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

395/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési
Rend módosítására készült előterjesztést, és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának feladataira
és működési rendjére előterjesztett szabályzatmódosítást elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott.

396/2009. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a „Bölcsészettudományi Kar humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának
növelése” című előterjesztésben foglaltakat és elrendeli az intézkedési terv végrehajtását.

1. Képzési struktúra felülvizsgálata:
– képzési profil tisztítása
– képzésblokkosítás lehetőségeinek kiaknázása
– csoportlétszámok optimalizálása

Felelős: dékán, tanulmányi dékánhelyettes
Határidő: 2011. 08. 30.

2. Humánerőforrás felülvizsgálata
– egyéni teljesítményértékelések eredményeinek vezetői áttekintése, visszacsatolás
– óraterhelések nyilvánosságra hozatala, változási tendenciáinak értékelése, a szükséges

munkaügyi intézkedések megtétele
– a képzési palettához igazodó oktatói kör kialakítása

Felelős: dékán
Határidő: 2010. 09.30.

3. Humánpolitikai intézkedések meghozatala:
– Megvalósult humánpolitikai intézkedések 2009. július 1-től:
Közös megegyezéssel (illetve lemondással) megszűnt (illetve várhatóan megszűnik) 2
további jogviszonyos, félállású egyetemi tanár foglalkoztatása:
 1 fő a Modern Filológiai Intézetből 225 ezer Ft/hó
 1 fő a Történettudományi Intézetből 225 ezer Ft/hó
Közös megegyezéssel megszűnt 2 további jogviszonyú, negyedállású egyetemi docens
foglalkoztatása:
 1 fő a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetből 78 ezer Ft/hó
 1 fő a Szociológiai Intézetből 78 ezer Ft/hó
Folyamatban van:
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1 fő további jogviszonyú, félállású egyetemi docens foglalkoztatásának
megszüntetése 153 ezer Ft/hó

Végrehajtandó intézkedések: további létszámcsökkentés az alábbi szempontok szerint:
- lejáró szerződések és felmentés révén a 2. pontban foglalt kritériumok alapján összesen 12

fő alkalmazásának megszüntetése, hozzávetőleg 2.8 millió Ft/hó értékben

 Felelős: dékán, humánpolitikai igazgató
 Határidő: 2010. 09.30.

4.Gazdálkodás felülvizsgálata:
 A karon jelenleg működő gazdálkodási rendszer transzparens, intézetekre bontott, pontos

információk azonnali hozzáférését teszi lehetővé. Ezért ehhez kapcsolódóan feladatokat nem
kívánunk megfogalmazni.

 Finanszírozás: fontos feladat a bérjellegű kifizetések és járulékainak csökkentése, szenátusi
döntés függvényében a belső finanszírozási modell finomítása. A Gi-bm/699-7/2009.számú
levél kimutatása szerint a BTK 2009.09. havi tartós bérmegtakarítása: – 4,395.755 Ft. Az
étkezési hozzájárulás és a munkába járás költségeinek fedezete saját bevételből (4-es forrás)
biztosított. Ennek következtében a tartós bérmegtakarítás – 2.841.958 Ft-ra módosul. A
humánpolitikai intézkedések megvalósítása hozzávetőleg 2,8 millió Ft bérmegtakarítást tesz
lehetővé.

 Felelős: dékán, gazdasági főigazgató
 Határidő: 2010. 08.31.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

397/2009. sz. határozat:

A Szenátus a „Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói
Követelményrendszer” módosítására készített előterjesztést elfogadja azon pontosítással, hogy a
78.§-ban a 7% 8%-ra, a 2 % 3 %-ra, a 2 alkalom 3 alkalomra módosul.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

398/2009. sz. határozat:

A Szenátus a „Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói
Követelményrendszer” Gazdaságtudományi Kari kiegészítésére előterjesztett javaslatot elfogadja. A
hatálybalépés napja 2009. december 1.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

399/2009. sz. határozat:

A Szenátus a „Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói
Követelményrendszer” Állam- és Jogtudományi Kari kiegészítése módosítására készített
előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.
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400/2009. sz. határozat:

A Szenátus az „ME tanulmányi időbeosztása a 2009/2010. tanév II. félévére” előterjesztett
javaslatot elfogadja.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

401/2009. sz. határozat:

A Szenátus az „Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány” módosított
tantervét elfogadja.

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 8 nem szavazott.

402/2009. sz. határozat:

A Szenátus az „Ápolás és betegellátás gyógytornász szakirány” módosított tantervét elfogadja.

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 8 nem szavazott.

403/2009. sz. határozat:

A Szenátus az „Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus szervező szakirány” módosított
tantervét elfogadja.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott.

404/2009. sz. határozat:

A Szenátus az „Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó
diagnosztikai szakirány” módosított tantervét elfogadja.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott.

405/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt, az erre
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott.

406/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, az erre
vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott.
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407/2009. sz. határozat:

A Szenátus az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó
előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott.

408/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Mozgóképgyártó szakasszisztens – Médiatechnológus asszisztens felsőfokú
szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott.

409/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Vállalati logisztika képzési programra, a FAT akkreditációs kérelemre vonatkozó
előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

410/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Vállalati logisztika alapjai képzési programra, a FAT akkreditációs kérelemre
vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

411/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot
módosítja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

412/2009. sz. határozat:

A Szenátus az MBA mesterszak Egészségügyi menedzser modul indítása mellett dönt, az erre
vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

413/2009. sz. határozat:

A Szenátus az MBA (Master of Business Administration) mesterszak Entrepreneurship modul
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.
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414/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt,
az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

415/2009. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Belső szabályzatok megalkotásának rendje a Miskolci Egyetemen
módosítására tett előterjesztést.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

416/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal a mellékelt együttműködési
megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

417/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Zöld Kapcsolat Egyesülettel, dr. Vágó Péter ügyvéddel és a Jövő Nemzedékek
Országgyűlési Biztosával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott

418/2009. sz. határozat:

A Szenátus az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a
mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott.

419/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott.

420/2009. sz. határozat:

A Szenátus az alábbi vezetői pályázatok kiírásáról dönt a 2010. évre:
Műszaki Földtudományi Kar
Vezetői megbízás ellátására:

- Környezetgazdálkodási Intézet: intézetigazgató
- Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet: intézetigazgató

Műszaki Anyagtudományi Kar
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Vezetői megbízás ellátására:
- dékáni megbízás
- dékánhelyettesi megbízás
- Anyagtudományi Intézet: intézetigazgató

Oktatói pályázat:
- Anyagtudományi Intézet: egyetemi docens

Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Vezető megbízás ellátására:

- Dékáni Hivatal: hivatalvezető
Vezető oktatói pályázat:

- Mechanikai Tanszék: egyetemi docens
- Analízis Tanszék: főiskolai docens
- Alkalmazott Matematikai Tanszék: 2 fő egyetemi docens (az egyik 2010.12.01-től)
- Automatizálási Tanszék: egyetemi docens
- Mechanikai Technológiai Tanszék: egyetemi docens
- Vegyipari Gépek Tanszéke: egyetemi docens
- Alkalmazott Informatikai Tanszék: egyetemi docens

Állam- és Jogtudományi Kar
Oktatói pályázat:

- Államtudományi Intézet: egyetemi docens
- Európai és Nemzetközi Jogi Intézet: 2 fő egyetemi docens

Bölcsészettudományi Kar
Vezetői megbízás ellátására:

- Szociológiai Intézet: intézetigazgató
Gazdaságtudományi Kar
Oktatói pályázat

- Gazdálkodástani Intézet: egyetemi docens
- Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet: egyetemi docens

Vezetői megbízás ellátására:
- dékán
- oktatási dékánhelyettes
- tudományos dékánhelyettes
- Vezetéstudományi Intézet: intézetigazgató

Egészségügyi Kar
Oktatói pályázat:

- főiskolai docens
- egyetemi docens

Vezetői megbízás ellátására:
- Sportlétesítmények: vezető

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
Vezetői megbízás ellátására:

- igazgató
Oktatói pályázat:

- főiskolai tanár
Comenius tanítóképző Főiskolai Kar
Vezetői megbízás ellátására:

- dékán
- általános dékánhelyettes
- képzési dékánhelyettes

Oktatói pályázat:
- Informatika Tanszék: egyetemi docens

Bolyai Kollégium:
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-
2010. évi egyetemi tanári/főiskolai tanári pályázat:
Közzététel: 2009. október 31., Benyújtási határidő: 2009. december 1., Szenátus után
megküldés: 2010. január 31.
egyetemi tanár:

- Környezetgazdálkodási Intézet
- Ásványtani- Földtani Intézet
- Ábrázoló Geometriai Tanszék
- Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
- Államtudományi Intézet
- Világ- és regionális Gazdaságtan Intézet
- Elméleti Egészségtudományi Intézet

főiskolai tanár:
- Elméleti Egészségtudományi Tanszék: 2 fő

Rektori pályázat:
Szöveg megküldése: 2009. november 1.
Egyeztetés: 2009. november 15.
Megjelenés: 2009. december 15.
Benyújtás: 2010. január 31.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

MELLÉKLETEK:

 Javaslat az oktatás hallgatói véleményezésének szabályozására.
 Javaslat többlet kötelezettségvállalásra a Zenepalota PPP konstrukcióban történő felújítása

bérleti díja kapcsán.
 Javaslat főosztályvezetői pályázat véleményezésére.
 Javaslat a Környezetvédelmi Szabályzat elfogadására.
 Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési

Rendnek) módosítására.
 Javaslat az Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
 Terv a Bölcsészettudományi Kar fejlesztésére, gazdálkodási hatékonyságának növelésére.
 Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének a (Hallgatói

Követelményrendszernek) módosítására.
 Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének kiegészítésére:

egyes leckekönyv-kezelési szabályok elfogadására.
 Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására.
 Javaslat a 2009/2010. tanév 2. félévi tanulmányi időbeosztásra.
 Javaslat az Egészségügyi Kar módosított tanterveinek elfogadására.
 Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány.
 Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány.
 Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus szervező szakirány.
 Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó

diagnosztikai szakirány.
 Javaslat szakok létesítésére és/vagy indítására.
 Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása.
 Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak indítása.
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 Mozgóképgyártó szakasszisztens – Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzési
szak indítása.

 Vállalati logisztika FAT akkreditációs kérelem.
 A vállalati logisztika alapjai FAT akkreditációs kérelem.
 Jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzés alapítása.
 MBA mesterszak Egészségügyi menedzser modul és Entrepreneurship modul indítása.
 Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítása.
 Javaslat a Belső szabályzatok megalkotásának rendje c. szabályzat 1. sz. mellékletének az

elfogadására.
 Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére.
 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
 Zöld Kapcsolat Egyesület; dr. Vágó Péter egyéni ügyvéd; Jövő Nemzedékek

Országgyűlési Biztosa.
 ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt.
 Javaslat a 2010. évre tervezett vezetői pályázati kiírásokra.

K.m.f.

…………………………
Berki Marianna

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

…………………………. …………………………
Prof. Dr. Illés Béla Cseh Gergely


