
2008. január 9. üléspótló körözvény 
 
1/2008. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Alapító Okirat módosítását. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 4 nem szavazott, 1 tartózkodás. 
 
 
 
2008. január 24. 
 
 
 
2/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az Intézményi akkreditációs jelentésre készített előterjesztést. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
3/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Közigazgatási mesterképzési szak indításának kezdeményezése mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
4/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak indításának 
kezdeményezése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
5/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a „Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó” felsőfokú szakképzési szak 
indítása mellett dönt, az indításra vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
6/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a „Web-programozó” felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az 
indításra vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 



7/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a „Gépipari mérnökasszisztens” felsőfokú szakképzési szak indítása 
mellett dönt, az indításra vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
8/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet 
módosítását. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
9/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Tudományos Tanács tagjává választja Csőke Barnabás, Bárczy Pál, 
Bertóti Edgár, Szakály Dezső, Bragyova András, Forrai Gábor, Komáromy Sándor, 
Barkai László, Lakatos István és Hircsu Ákos urakat. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
10/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Airpartnerships Limited céggel együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
11/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem 2007/2008. tanév II. félévének tanulmányi 
időbeosztására tett, módosított előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
12/2008. sz. határozat: 
A Szenátus álláshelyek pályáztatása mellett döntött. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
13/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben mentesítésről döntött. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
 
 
 



14/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben mentesítésről döntött. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
15/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Varga László és Szabó Krisztián 
urakat. 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 3 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 
 
2008. február 21. 
 
 
 
16/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Berki Mariannát, hitelesítőinek Jámborné dr. 
Róth Erikát és Sebestyén Csabát választja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
17/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Neptun.Net rendszer megvásárlása mellett dönt. 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
18/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Neptun.Net rendszer megvásárlásához kapcsolódó – szóbeli kiegészítő – 
javaslatokat elutasítja. 
Szavazatok: 1 igen, 14 nem, 4 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
19/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kollektív Szerződés módosítására tett előterjesztéshez elfogadja azon 
módosító javaslatot, mely szerint a tanulmányi szerződéssel támogatható képzések 
közül ne legyen kizárva a doktori képzés. 
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



20/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kollektív Szerződés módosítás tervezetét az előző határozattal elfogadott 
változtatással elfogadja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
21/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Energetikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása 
mellett dönt, az arra vonatkozó előterjesztést, a szakképzési programot elfogadja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
22/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak (hallgatói jogviszonyban) 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést, szakképzési programot 
elfogadja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
23-29/2008. sz. határozatok: 
A Szenátus Jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak 
 
- a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködve, 
- a Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskolával együttműködve, 
- a Szolnok Nyelviskola – Idegennyelvű Szakközépiskolával együttműködve, 
- az Európai Üzleti Technikummal együttműködve, 
- az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködve, 
- a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskolával együttműködve, 
- a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával együttműködve 
 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztéseket, szakképzési programokat 
elfogadja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
30/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést, szakképzési programot 
elfogadja. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
 



31/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést, szakképzési programot elfogadja. 
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
32/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Gazdasági idegen nyelvű levelező felsőfokú szakképzési szak indítása 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést, szakképzési programot elfogadja. 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
33/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Titkárságvezető felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést, szakképzési programot elfogadja. 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
34/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 
Szervezeti és Működési Rend módosítását. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
35/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Tudományos Tanács elnökévé választja Dr. Lakatos István igazgató urat. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
36/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szolnok Nyelviskola – Idegennyelvű Szakközépiskolával 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
37/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolával Ifjúságsegítő 
felsőfokú szakképzés indítására és működtetésére együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
 
 



38/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolával Csecsemő- és 
gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés indítására és működtetésére 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
39/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházzal járóbeteg-ellátásra 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
40/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
41/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a MIKOM Miskolci Kommunikációs Kht-vel együttműködési 
megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
42/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Dortmundi Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
43-49/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szolnok Nyelviskola – Idegennyelvű Szakközépiskolával, a Péter Rózsa 
Gimnázium és Szakközépiskolával, a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolával, 
az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolával, a Ceglédi Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolával, a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű 
Közgazdasági Szakközépiskolával, az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és 
Szakképző Iskolával együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
 
 
 



50/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a március 15-i emlékünnepség időpontját 2008. március 14-én 10 órára 
tűzi ki. 
Szavazatok: 24 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
51/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Zenepalota rekonstrukciója során beszerzendő kortárs műalkotás 
elhelyezésére a Könyvtár, Levéltár, Múzeum melletti területet jelöli ki. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
52/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben, nyelvvizsga követelmény alóli mentesítésről dönt. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
53/2008. sz. határozat: 
A Szenátus soron következő ülésének időpontját 2008. március 20. napjára tűzi ki. 
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
 
2008. március 20. 
 
 
 
54/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Berki Mariannát, hitelesítőinek Dr. Kocziszky 
György, Dr. Böhm József és Szabó Csaba urakat választja. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
55/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem 2007. évi gazdálkodásáról készített beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
56/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem 2007. évi gazdálkodásáról készített részletes, az 
államháztartási adatokat is tartalmazó beszámolót elfogadja 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 



 
57/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem 2008. február 28-i elemi költségvetését. 
Szavazatok: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
58/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a költségvetésre tett határozati javaslat 7. pontjának 
kiegészítésére vonatkozó következő javaslatot: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 2009. 
évi költségvetési irányelvek elfogadása előtt hozzon döntést a hatékonysági 
átvilágítások megtörténte után az átvilágított gazdálkodási egységek jövőbeni 
működtetése és finanszírozása ügyében. 
Szavazatok: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
59/2008. sz. határozat: 

1. A Szenátus a Miskolci Egyetem 2008. évi költségvetését az előterjesztésben 
foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A gazdálkodási egységek - az elfogadott intézményi költségvetés fő 

számainak megfelelően – a Gazdasági Főigazgató által kiadott formátumnak 
megfelelően készítsenek tételes tervet a 2008. évi előirányzatok teljesítésére.  
Határidő:  2008. április 30. 
Felelős:  a gazdálkodási egységek vezetői 
 

3. A gazdálkodási egységek készítsék el a 2008. évre vonatkozó 
humánpolitikai intézkedési tervüket és jóváhagyás céljából küldjék meg az 
egyetem rektora részére. 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelősök: a gazdálkodási egységek vezetői. 
 

4. A Miskolci Egyetem Szenátusa felhatalmazza az egyetem rektorát, hogy 
amennyiben 2008. év során állami támogatás csökkentésére (tartalékolás, 
zárolás, elvonás) kerül sor, abban az esetben a rektor a Szenátus következő 
üléséig ideiglenes jelleggel a gazdálkodási egységek előirányzatait a 
csökkentéssel arányosan zárolja. 

 
5. A gazdálkodási egységek realizált saját bevételeik után – a gazdálkodási 

szabályzat szerint kötelezően beruházási és felújítási feladatokra fordítandó 
5%-on kívül, lehetőség szerint naptári negyedévenként azonos összegben – 
az alábbi befizetéseket kötelesek teljesíteni: 
 



Műszaki Földtudományi Kar    46,0 MFt 
Műszaki Anyagtudományi Kar    36,9 MFt 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar   97,7 MFt 
Állam-és Jogtudományi Kar  123,3 MFt 
Gazdaságtudományi Kar    90,6 MFt 
Bölcsészettudományi Kar    86,7 MFt 
Egészségügyi Főiskolai Kar      7,8 MFt 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet   20,1 MFt 
Felnőttképzési Regionális Központ   37,4 MFt 
 
A befizetések (elvonások) módja megegyezik a 2007. évi gyakorlattal 
(hatályos szabályzatokkal) azzal, hogy amennyiben valamelyik gazdálkodási 
egység az előírtnál az év során magasabb összeget fizet be, az a 
költségvetési év lezárását követően a különbözetet visszakapja, feltéve, ha a 
részére előírt karközi szolidaritási alapba történő befizetést teljesítette. 
Amennyiben valamelyik gazdálkodási egység a részére előírt befizetési 
kötelezettségének a költségvetési év végéig nem tett eleget, azt köteles a 
következő év január 31.-ig pótolni. 
Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2009. 
január 31. 
Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői 
 

6. a. Működési hatékonyságjavítás jogcímén 2008. december 31-ig, 
negyedévente egyenlő részletekben összesen a: 
Műszaki Anyagtudományi Kar 54,6 M Ft finanszírozási hiányából 10,0 M 
Ft-ot, 
Bölcsészettudományi Kar 77.8 M Ft finanszírozási hiányából 18,0 M Ft-ot, 
Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar a 127,4 M Ft finanszírozási 
hiányából 25,0 M Ft-ot köteles befizetni a karközi szolidaritási alapba.  
Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2009. 
január 31. 
Felelős:  az érintett gazdálkodási egységek vezetői 
 

 
b. Az így megképződött összegből az alapba a költségvetési év során 

befizető karok befizetéseik arányában a költségvetési év lezárását 
követően – a Szenátus döntésének megfelelően - részesülnek. 

Határidő: 2009. március 31. 
Felelős:  gazdasági főigazgató 



 
7. A Szenátus elrendeli, hogy 2008. I. félévében az Idegennyelvi Oktatási 

Központ, a Bolyai Kollégium, a Könyvtár, Levéltár, Múzeum, a 
Testnevelési Központ és Sportlétesítmények esetében történjen meg az 
érintett egységek hatékonysági átvilágítása, és a már korábban átvilágított 
szervezeti egységekkel együtt (Központi Igazgatás; GMF; Számítóközpont; 
FRK) a ME Szenátusa a 2009. évi költségvetési irányelvek elfogadása előtt 
hozzon döntést ezen gazdálkodási egységek jövőbeni működtetése és 
finanszírozása ügyében. 

 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: rektor 

 
 

8. 2009. január 1.-ét követően a karközi átoktatásokat pénzügyileg is el kell 
számolni, illetve a gazdálkodási egységek hatékonysági elemzésénél 
figyelembe kell venni. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: gazdasági főigazgató 

 
Szavazatok: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
60/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 
készített előterjesztésben a 65. § eltörlése mellett dönt. 
Szavazatok: 21 igen, 4 nem, 9 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
61/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 
készített előterjesztésben a 77. § (3) bekezdés „B” változata elfogadása mellett dönt. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
62/2008. sz. határozatok: 
A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 
készített előterjesztésben a 126. § „A” változata elfogadása mellett dönt. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 
 



63/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 
készített előterjesztés 97. § (3) bekezdésében a „számítandó” szót „számítható”-ra 
módosítja. 
Szavazatok: 29 igen, 3 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
64/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 
készített előterjesztés tanársegédi, adjunktusi pályázatok elbírálására vonatkozó 
részénél (60. § (2) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében) a Szenátust Kari 
Tanácsra módosítja. 
Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
65/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 
készített előterjesztést az előző szenátusi határozatokkal jóváhagyott változtatásokkal 
elfogadja. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
66/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a szociális munka alapképzési szak indítása mellett dönt, a „Kérelem a 
szociális munka alapképzési szak indítására” előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
67/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása mellett dönt, a „Kérelem 
a turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítására” előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
68/2008. sz. határozat: 
A Szenátus „A Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési 
szabályzatát” elfogadja. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
69/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a „Neptun.Net Support, Szolgáltatási és Bevezetési Szerződés” módosítása 
megkötése mellett dönt. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 



 
 
70/a-c/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyeket, kari vezetői kinevezéseket hagyott jóvá. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
71/2008. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyta a Miskolci Egyetemen a kapacitásszámítással kapcsolatban 
felállított ad hoc bizottság eddigi munkáját, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes karok 
dékánjaitól kapott adatok alapján újra megvizsgálja az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumnak továbbítandó kapacitásszámokat. 
 
 
 
2008. április 25. üléspótló körözvény 
 
 
 
72/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként az 
/1 Adójogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
73/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Biztosítási szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
74/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként az 
/1 Európa-jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 



 
 
75/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Gazdasági büntetőjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és 
kimeneti követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
76/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként az 
/1 Igazságügyi szociális tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
77/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként az 
/1 Ingatlanforgalmi szakjogász  szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
78/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Jogi szakokleveles egészségügyi szakember szakirányú továbbképzési szak képzési 
és kimeneti követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
79/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, 
természettudományi) szakember szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  



/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
80/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként az 
/1 Jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő szakirányú továbbképzési szak 
képzési és kimeneti követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
81/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak 
képzési és kimeneti követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
82/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Kereskedelmi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
83/2008. sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Közlekedési szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
 
 
 
 



84/2008. sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Társasági jogi és cégjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és 
kimeneti követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
85/2008.sz. határozat 
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem képzési programjának részeként a 
/1 Tőkepiaci és bank szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeit és  
/2 egyetértett a képzés 2008/2009 tanévi indításával, valamint a képzés szakmai 
vezetője (szakfelelős) személyével. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
 
 
2008. április 30. 
 
 
 
86/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Pávelné Balázs Beátát, hitelesítőinek dr. 
Horváth Ferenc és dr. Livó Gergely urakat választja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
87/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a szavazatszámláló bizottság tagjává választja Dr. Földessy Jánost, Dr. 
Bíróné dr. Vajnorák Zsuzsannát és Szabady Szabolcsot. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
88/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását 
megváltoztatja. Elsőként a 7., majd a 11., az 5., a 8. napirendi pontok kerülnek 
megvitatásra, azt követően a meghívóban szereplő sorrendben folytatja a Szenátus az 
előterjesztések tárgyalását. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



89/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a „szigorúan bizalmas”-nak minősített, a meghívóban szereplő 1., 3. és 4. 
napirendek megtárgyalásának idejére zárt ülést rendel el. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
90/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az 1. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz. és 6. sz. mellékleteket titkossá minősíti a 
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 15. § (11) bekezdése alapján. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
91-98/2008. sz. határozatok: 
A Szenátus személyi kérdésekben döntött. 
Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
99/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazatok: 5 igen, 26 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
100/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazatok: 0 igen, 32 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
101/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazatok: 1 igen, 30 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
102/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
103/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 32 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



104/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 5 igen, 23 nem, 5 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
105/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
106/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
107/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
108/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar mellékelt, 79 arany, 45 gyémánt, 
15 vas és 6 rubin díszoklevél adományozására vonatkozó előterjesztését elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
109/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az egyetemi érdekeltségű alapítványok 2007. évi 
gazdálkodásáról és támogatási rendszeréről készített tájékoztatót. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
110/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a tudományos diákkörök tevékenységéről készített tájékoztatót. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
111/2008. sz. határozat: 
A Szenátus úgy dönt, hogy a Miskolci Egyetem valamennyi szervezeti egysége 
átvilágítására kerüljön sor. 
Szavazás: 31 igen, 2 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 



112/2008. sz. határozat: 
A Szenátus úgy határoz, hogy a szervezeti egységek átvilágítását a 2008. évben meg 
kell kezdeni és legkésőbb a 2009. év végéig be kell fejezni. 
Szavazás: 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
113/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az átvilágítást a Felnőttképzési Regionális Központnál, az Idegennyelvi 
Oktatási Központnál, a Bolyai Kollégiumnál, a Testnevelési Központ és 
Sportlétesítményeknél, valamint a Könyvtár, Levéltár, Múzeumnál rendeli el 
megkezdeni, majd a veszteséges szervezeti egységeknél folytatni. 
Szavazás: 31 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
114/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a titkosnak minősített anyagoknál a titkosítást 4 évi időtartamra rendeli el. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
115/2008. sz. határozat: 
A Szenátus titkosnak minősített előterjesztésben határozott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
116/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar konszolidációs 
programjának végrehajtásáról készített beszámolót. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
117/2008. sz. határozat: 
A Szenátus titkosnak minősített előterjesztésben határozott. 
Szavazás: 32 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
118/2008. sz. határozat: 
A Szenátus titkosnak minősített előterjesztésben határozott. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
 
 



119/2008. sz. határozat: 
A Szenátus titkosnak minősített előterjesztésben határozott. 
Szavazás: 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
120/2008. sz. határozat: 
A Szenátus titkosnak minősített előterjesztésben határozott. 
Szavazás: 18 igen, 9 nem, 2 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
121/2008. sz. határozat: 
A Szenátus titkosnak minősített előterjesztésben határozott. 
Szavazás: 26 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
122/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Belső Szabályzatok megalkotásának rendje a Miskolci 
Egyetemen elnevezésű előterjesztést a 61. pont alábbi kiegészítésével: „…feladat- és 
hatáskörükbe tartozóan a magasabb vezetők, …”. A szabályzat hatályba lépésének 
időpontja 2008. május 1. napja, hatályba lépésével egyidejűleg a 7.4. sz., 2002. 
december 1. napján kiadott szabályzat hatályát veszti. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
123/2008. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Kara hallgatói szakmai gyakorlatának biztosítására előkészített mellékelt, minta 
együttműködési megállapodást, felhatalmazást ad arra, hogy a szakmai gyakorlatra 
ME GTK hallgatókat fogadó gazdasági társaságokkal, egyéb jogi személyekkel és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel a mellékelt együttműködési 
megállapodás kerüljön megkötésre. A kar dékánja a megkötött együttműködési 
megállapodásokról tanévenként összefoglaló tájékoztatást ad a Szenátus felé, továbbá 
a megkötött megállapodások egy eredeti példányát leadja a Központi Kezelő Iroda felé 
nyilvántartásba vétel és irattározás céljából. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
124/2008. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a Miskolci Egyetem Comenius 
Tanítóképző Főiskolai Kara hallgatói tanítási gyakorlatának biztosítására előkészített 
mellékelt, minta együttműködési megállapodásokat / levelező óvodapedagógus, 
levelező tanító szakos, nappali óvodapedagógus, nappali tanító szakos/, felhatalmazást 
ad arra, hogy a szakmai gyakorlatra ME CTFK hallgatókat fogadó csatolt lista szerinti 



óvodákkal és általános iskolákkal a mellékelt együttműködési megállapodások 
kerüljenek megkötésre, jóváhagyja továbbá a Mese Óvodával / Sárospatak/ és a 
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolával / Sárospatak/ az előkészített együttműködési 
megállapodások megkötését. A kar dékánja a megkötött megállapodások egy eredeti 
példányát köteles leadni a Központi Kezelő Iroda felé nyilvántartásba vétel és 
irattározás céljából. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
125/2008. sz. határozat: 
A Miskolci egyetem Szenátusa a Krakkói Műszaki Egyetemmel (Lengyelország) 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el, a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
126/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a B-A-Z. Megyei Kórházzal együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el az egészségügyi központ üzemeltetésére, a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 24 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
127/2008. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a 2008/2009. tanév I. félév tanulmányi időbeosztására tett 
előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Gólyatábor időpontjára egy-két nap eltérés 
megengedett. 
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 7 nem szavazott. 
 
 
128/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Energetikai mérnök MSc szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 7 nem szavazott. 
 
 
129/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Üzletviteli menedzser felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az 
erre készített előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 7 nem szavazott. 
 
 
 
 



130/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
készített előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
131/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
132/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Web-programozó felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
133/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
követelményrendszer módosítására készített előterjesztést. 
Szavazás: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 8 nem szavazott. 
 
 
 
2008. május 28. 
 
 
 
134/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Pávelné Balázs Beátát, hitelesítőinek Dr. Pál 
Tibort és Csőke Gábort választja. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
135/2008. sz. határozat: 
A Szenátus szigorúan bizalmasnak minősített kérdésben határozott. 
Szavazás: 29 igen, 1 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
 
 
 



136/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem 2008. évi vagyongazdálkodási tervére tett 
előterjesztést megtárgyalta és az azzal egyező tartalommal jóváhagyja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
137/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Etikai Kódexére készített előterjesztést elfogadja.  
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
138/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az alap- és mesterképzési szakok indításának helyzetéről előterjesztett 
tájékoztatót elfogadja. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
139/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. 
kötete (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosítására vonatkozó javaslatot. 
Szavazás: 30 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
140/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Alapító Okiratának az előterjesztés szerinti 
módosítására irányuló javaslatot. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
141/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara által előterjesztett – 
az Oktatási Hivatal végzésének megfelelően átdolgozott – Energetikai 
mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés akkreditációs anyagot megtárgyalta és az 
előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja. A Szenátus felkéri az 
általános rektorhelyettest, hogy az akkreditációs anyagot hiánypótlásként az Oktatási 
Hivatalba juttassa el. 
Határidő: 2008. június 6. 
Felelős: általános rektorhelyettes 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
 
 



142/2008. sz. határozatok: 

− A Szenátus – az intézmény képzési programjának részeként – elfogadja az 
előterjesztett felnőttképzési programot. 

− A testület felkéri a Felnőttképzési Regionális Központ igazgatóját a további 
képzési programok kidolgozására, és a Szenátus elé terjesztésére. 

− A Szenátus szükségesnek tartja a program nyilvánosságra hozatalát. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
143/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a GE Hungary Ipari és kereskedelmi Zrt-vel (1340 Budapest, Váci út 77.) 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
144/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a B-A-Z. Megyei Kórházzal és Egyetemi Oktató Kórházzal megkötött 
együttműködési megállapodás kiegészítését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
145/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Eszterházy Károly Főiskolával (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
146/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az ISD DUNAFERR Zrt-vel (2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
147/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Dr. Roósz András professzor úr szóbeli javaslatáról szavazott, amely 
szerint ne fogadják el az alvállalkozói szerződést. 
Szavazás: 11 igen, 7 nem, 15 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 



148/2008. sz. határozat: 
A Szenátus nem hagyja jóvá az AA-MED Kft. alvállalkozókénti bevonását a B-A-Z. 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg szakellátási tevékenységébe a 
Miskolci Egyetem területén. 
Szavazás: 6 igen, 13 nem, 14 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
149/2008. sz. határozat: 
A Szenátus úgy rendelkezik, hogy a B-A-Z Megyei Kórháznál a járóbeteg szakellátási 
tevékenység ellátásáról, az alvállalkozó kiválasztásáról kezdeményezzen az egyetem 
tárgyalásokat az Egészségügyi Főiskolai Kar dékánjának bevonásával. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
150/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával (2700 Cegléd, 
Kossuth F. u. 32.) együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
151/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szolnok Nyelviskola – Idegennyelvű Szakközépiskolával (Szolnok, 
Magyar út 22.) együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
152/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolával (Eger, Klapka u. 
7.) együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
153/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolával (Miskolc, Jászi O. u. 1.) 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
154/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskolával (Székesfehérvár, 
Várkörút 9.) együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 



155/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképző Iskolával 
(Budapest, Rátz László u. 3-7.) együttműködési megállapodás megkötését határozza 
el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
156/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskolával (Budapest, Váci út 89.) együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
157/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
158/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
159/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
160/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
161/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 330 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
162/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



163/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
164/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
165/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
166/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
167/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben döntött. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
168/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt a 
Szolnok Nyelviskola – Idegennyelvű Szakközépiskolával együttműködve, a felsőfokú 
szakképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
169/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt az 
Európai Üzleti Polytechnikummal együttműködve, a felsőfokú szakképzési szak 
indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
 
 
 



170/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt a 
Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskolával 
együttműködve, a felsőfokú szakképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
171/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt a 
Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával együttműködve, a 
felsőfokú szakképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
172/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt az 
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködve, a felsőfokú 
szakképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
173/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt a Fáy 
András Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködve, a felsőfokú szakképzési 
szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
174/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt a Péter 
Rózsa Gimnázium és Szakközépiskolával együttműködve, a felsőfokú szakképzési 
szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
175/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a titkárságvezető felsőfokú szakképzési szak, mint kihelyezett képzés 
indítása mellett dönt, a felsőfokú szakképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 4 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 



176/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a 2007/2008. tanév lezárásaként kerti ünnepség megrendezése mellett 
dönt. 
Szavazás: 32 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
177/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a 2008/2009. tanév kezdetekor „Gulyásparty” megrendezése mellett dönt. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 

2008. június 12. 
 
 
 
179/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Berki Mariannát, hitelesítőinek Dr. Nándori 
Frigyes és Szabó Csaba urakat választja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
180/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a szavazatszámláló bizottság elnökévé választja Dr. Roósz András urat. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
181/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a szavazatszámláló bizottság tagjává választja Dr. Pál Tibor urat. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
182/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a szavazatszámláló bizottság tagjává választja Szabadi Szabolcs urat. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 



183/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Etikai Bizottság tagjaira tett előterjesztést, mely szerint 
Tagok: Dr. Stipta István rektorhelyettes, intézetigazgató, egyetemi tanár 
  Atali Katalin osztályvezető 
  Dr. Bódi Tibor intézetigazgató 
  Hircsu Ákos hallgatói képviselő 
  Szabó Krisztián hallgatói képviselő 
Póttagok: Dr. Földessy János intézetigazgató, egyetemi tanár 
  Dr. Hell Judit tanszékvezető, egyetemi tanár 
  Závodszky János hallgatói képviselő 
elfogadja. 
Szavazás: 32 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
184/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Egészségügyi Főiskolai Kar fejlesztési koncepciójára készített 
előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
185/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a gazdálkodási egységek 2008. évi engedélyezett személyi juttatás 
előirányzatát az előterjesztéshez csatolt táblázat 9. oszlopában szereplő összegekben 
állapítja meg. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: gazdálkodási egységek vezetői. 
Tekintettel a külső körülmények lényeges megváltozására – felvételi eljárási szabályok 
módosítása, finanszírozási kormányrendelet módosulása – a Szenátus a Miskolci 
Egyetem Intézményfejlesztési Tervének aktualizálását, szükség esetén módosítását 
látja szükségszerűnek. 
Határidő: 2008. október 15. 
Felelős: rektor, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, gazdasági főigazgató. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
186/2008. sz. határozat: 
A Szenátus szigorúan bizalmas ügyben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 
 
 



187/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a az UNI-FLEXYS Kft. Pénzkezelési Szabályzatára készített előterjesztést 
nem fogadja el. 
Szavazás: 17 igen, 3 nem, 14 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
188/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az UNI-FLEXYS Kft. Leltározási Szabályzatára készített előterjesztést 
nem fogadja el. 
Szavazás: 14 igen, 1 nem, 20 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
189/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az UNI-FLEXYS Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatára készített 
előterjesztést – a cél módosítására tett szóbeli javaslat figyelembe vételével – nem 
fogadja el. 
Szavazás: 12 igen, 1 nem, 22 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
190/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az UNI-FLEXYS Kft. Alapító Okirata módosítására készített 
előterjesztéseket elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
191/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének módosítására készített 
előterjesztést a 84/D. § kivételével elfogadja. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
192/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Egészségügyi Főiskolai Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó 
szabályzatot és a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények feladataira és működési 
rendjére vonatkozó szabályzatot 2008. június 30-ával hatályon kívül helyezi. 
Egyúttal a Szenátus a 2008. július 1-jével hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 
I. kötetének, tehát a két gazdálkodási egység integrációjának megfelelően előírja az új 
kari szabályzat elkészítését. 
Felelős: Dr. Barkai László dékán, Dr. Főnyedi Gábor központvezető. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



193/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 19. sz. melléklete 
módosítására készített előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
194/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem nevének használatáról szóló szabályzat tervezetben a 
2. § (2) bekezdésében a névhasználati engedély ellenértékét az éves nettó árbevétel 1 
%-ában, de minimum évi 50 eFt-ban határozza meg. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
195/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem nevének használatáról c. szabályzatot elfogadja. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
196/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász szakirányú továbbképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
197/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a 10. napirendi pont keretében, a személyi kérdésekben a gépi úton történő 
szavazás mellett dönt. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
198/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
199/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
200/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 



 
 
201/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 22 igen, 12 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
202/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 13 igen, 14 nem, 6 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
203/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 32 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
204/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
205/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
206/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 354 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
207/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
208/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



209/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
210/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
211/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
212/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
213/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 7 igen, 22 nem, 3 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
214/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 27 igen, 8 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
215/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
216/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
217/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 



 
 
218/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,1 nem szavazott. 
 
 
219/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
220/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 1 igen, 28 nem, 4 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
221/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 4 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
222/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 1 igen, 27 nem, 5 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
223/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
224/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
225/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 



226/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 2 igen, 29 nem, 2 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
227/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 6 igen, 23 nem, 3 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
228/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 31 igen, 4 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
229/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 3 igen, 26 nem, 5 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
230/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
231/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
232/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
233/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
234/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 1 igen, 25 nem, 8 tartózkodás, 1 nem szavazott. 



 
 
235/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 18 igen, 14 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
236/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
237/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 28 igen, 1 nem, 6 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
238/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 5 igen, 17 nem, 13 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
239/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
240/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
241/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
242/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



243/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
244/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 15 igen, 12 nem, 6 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
245/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
246/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
247/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
248/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
249/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
250/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
 
 



251/2008. sz. határozat: 
A Szenátus főiskolai tanári pályázat kiírása mellett dönt a Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet Fúvós Tanszékére. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
252/2008. sz. határozat: 
A Szenátus főiskolai tanári pályázat kiírása mellett dönt az Egészségügyi Főiskolai 
Kar Alapozó Egészségtudományi Intézetébe. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
253/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
254/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 32 igen, 3 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
255/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
256/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
257/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
258/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
 



259/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
260/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
261/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
262/2008. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazás: 30 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
263/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Vasile Goldis Western University-vel (Arad) együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
264/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
265/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel közhasznúsági megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazás: 31 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
266/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Felsőoktatási Információs Rendszerhez történő csatlakozásról 
készített beszámolót. 
Szavazás: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 



267/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a házipénztár további működtetésére előterjesztett javaslatot nem fogadja 
el. 
Szavazás: 13 igen, 7 nem, 13 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
268/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 15. § (15) bekezdése, 
valamint II. kötet 135/A. § alapján arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevél 
adományozását rendeli el azon személynek, aki ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven 
éve szerezte meg oklevelét a Miskolci Egyetem jogelődjénél, és életpályája alapján 
közmegbecsülésre méltó. 
A Szenátus azoknak, akik nem a Miskolci Egyetemen szerezték meg az oklevelüket, 
ideértve a Miskolci Egyetemen honosított diplomákat is, nem adományoz 
díszokleveleket. Közmegbecsülésre méltó életpályájuk alapján esetleges egyéb 
elismerésben részesítésük megvizsgálásának lehetőségét a Kari Tanács hatáskörébe 
utalja. 
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
269/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Földtudományi Kar mellékelt előterjesztése alapján, az ott 
feltüntetett személyeknek díszoklevelet adományoz. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
270/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Anyagtudományi Kar mellékelt előterjesztése alapján, az ott 
feltüntetett személyeknek díszoklevelet adományoz. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
271/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Gépészmérnöki és Informatikai Kar mellékelt előterjesztése alapján, az 
ott feltüntetett személyeknek díszoklevelet adományoz. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
272/2008. sz. határozat: 
A Szenátus mechatronikai mérnök mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak 
indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



273/2008. sz. határozat: 
A Szenátus klasszikus hangszerművész mesterképzési szak indítása mellett dönt, a 
szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
274/2008. sz. határozat: 
A Szenátus kóruskarnagy mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak indítására 
vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
275/2008. sz. határozat: 
A Szenátus földtudományi mérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak 
indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
276/2008. sz. határozat: 
A Szenátus geográfus mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak indítására 
vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
277/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a hidrogeológus mérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak 
indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
278/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a környezetmérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak 
indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
279/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a történelem mesterképzési szak indítása mellett dönt, a szak indítására 
vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 



280/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a külgazdasági üzletkötő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, 
a felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
281/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítása mellett 
dönt, a felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
282/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a kis- és középvállalkozási menedzser felsőfokú szakképzési szak indítása 
mellett dönt, a felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
283/2008. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Kollektív Szerződés módosítására készített javaslatot, a 
megkötésre felhatalmazást ad a rektor részére. 
Szavazás: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
2008. július 1. üléspótló körözvény 
 
 
 
284/2008. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Korai inkluzív nyelvfejlesztő MA szak 
létesítésére vonatkozó előterjesztést, partnerintézményekkel együttműködve. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 1 tartózkodás. 
 
 
285/2008. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2008/2009. tanév 1. félévi tanulmányi 
időbeosztás módosítására tett javaslatot. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás. 
 
 



2008. július 21. 
 
 
 
286/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Berki Mariannát, hitelesítőinek Dr. Kiss Tóth 
Emőkét és Sebestyén Csabát választja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
287/2008. sz. határozat: 
A Szenátus javaslattal él a Közbeszerzési Tanács felé, hogy a „Zenepalota” 
rekonstrukciójára kiírt eljárást nyilvánítsa eredményesnek. A Szenátus az 
előterjesztésben foglaltak ismeretében a „Zenepalota” rekonstrukció megindítása 
mellett dönt. 
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
288/2008. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötendő vagyonkezelői szerződés 
aláírására az egyetem rektorát az alábbi véleményeltérési nyilatkozat csatolásával 
hatalmazza fel. 
 
1. A szerződés 2. pontja kiegészül azon kitétellel, hogy amennyiben 30 nappal a 
határozott idő lejártát megelőzően a felek nem kötnek új szerződést, az aláírt szerződés 
hatálya – a vagyonkezelői díjra is kiható érvénnyel – további hat hónappal 
meghosszabbodik. 
 
2. A 4.1. pont pótlási kötelezettségre vonatkozó mondatát törölni kell. 
 
3. A 4.4. pont szerinti előzetes tulajdonosi hozzájárulást az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtvr.) 53. § (4) bekezdésében előírt 30 
napon belül adja meg. 
 
4. A 4.7. pontból a kötőjelek közötti szövegrészt törölni kell. 
 
5. A 7.1. pontban (a 7.2. pontban foglaltakkal való tartalmi egyezőség érdekében) a 
rendes felmondást szerepeltetni kell 
 
6. A 7.5. pont az alábbiak szerint módosul: 

a) az állami vagyonban jelentős mértékű kárt okoz 
c) lényeges kötelezettségét ismételten, vagy jelentős módon megszegi. 

 



Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
289/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói 
Követelményrendszernek) a módosítására készített előterjesztést. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
290/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének módosítására készített 
előterjesztést elfogadja. 
Szavazás: 26 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
291/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara feladataira és működési 
rendjére vonatkozó szabályzatot elfogadja. 
Szavazás:30  igen,0  nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
292/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. – 2008. július 2-án Hatvan város aljegyzője által megküldött – 
Társasági Szerződés tervezetét a Miskolci Egyetem szempontjából megfelelőnek 
fogadja el, mely a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 121.§ (2) 
bekezdésében foglalt többségi befolyást biztosítja az Egyetem számára, így tagként 
történő részvételt vállalja. Ehhez a törzstőke részt (100.000 Ft-ot) a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar biztosítja. 
 
A Hatvan-TISZK Felügyelő Bizottság tagjai közé az egyetem az alábbi személyeket 
delegálja: 
 
Dr. Németh János egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
Dr. Kalmár László egyetemi docens, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
 
A javasolt személyek a megbízatást vállalják.  
 
Határidő: 2008. július 31. 
 
Felelős:  Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
293/2008. sz. határozat: 
A Szenátus egyetemi / főiskolai tanári pályázatok kiírása mellett dönt. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
294/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Dr. Bobok Elemér részére Professor Emeritus címet adományoz. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
295/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Egyetem Doktori Tanácsa összetételét a következők szerint határozza 
meg 2008. szeptember 1. napjától: 
Belső tagok: 

Dr. Dobróka Mihály DSc, egyetemi tanár (doktori szabályzat szerint a 
mindenkori tudományos és nemzetközi rektorhelyettes) 
Dr. Kovács Ferenc akadémikus, egyetemi tanár 
Dr. Tihanyi László CSc, egyetemi tanár 
Dr. Roósz András akadémikus, egyetemi tanár 
Dr. Kékesi Tamás, az MTA doktora, egyetemi tanár 
Dr. Páczelt István akadémikus, egyetemi tanár 
Dr. Tóth Tibor DSc, egyetemi tanár 
Dr. Döbröczöni Ádám CSc, egyetemi tanár 
Dr. Stipta István CSc, egyetemi tanár 
Dr. Prugberger Tamás DSc, Professor Emeritus 
Dr. Nagy Aladár DSc, egyetemi tanár 
Dr. Szintay István CSc, egyetemi tanár 
Dr. Forrai Gábor DSc, egyetemi tanár 
Dr. Kemény Gábor DSc, egyetemi tanár 
Dr. Heltai János, az MTA doktora, egyetemi tanár 
Dr. Hell Judit CSc, egyetemi tanár 
Dr. Siménfalvi Zoltán PhD, egyetemi docens (doktoranduszok által választott 
tag) 

 
Külső tagok: 

Dr. Bodoky Tamás CSc, egyetemi magántanár, ny. igazgató (MÁELGI) 
Dr. Imre József CSc, egyetemi magántanár (NKTH) 
Dr. Zobory István DSc, egyetemi tanár (BME) 
Dr. Kovács György DSc, egyetemi tanár (MTA SZTAKI) 
Dr. Friedler Ferenc DSc, egyetemi tanár (Pannon Egyetem) 
Dr. Bodnár László CSc, egyetemi tanár SZTE) 
Dr. Szlávik János DSc, egyetemi tanár (BMGE) 
Dr. Imre László DSc, egyetemi tanár (DE) 



Dr. Hársing László DSc, Professor Emeritus 
Dr. Flórián Károly DSc, egyetemi tanár (Kassai Műszaki Egyetem) 

 
Póttagok: 

Dr. Csőke Barnabás CSc, egyetemi tanár 
Dr. Búza Gábor CSc, c. egyetemi tanár (Bay Z. Alkalmazott Kutatási 

Közalapítvány) 
Dr. Szeidl György DSc, egyetemi tanár 
Dr. Szigeti Jenő CSc, egyetemi tanár 
Dr. Kamondi László PhD, egyetemi docens 
Dr. Róth Erika PhD, egyetemi docens 
Dr. Kabdebó Lóránt DSc, Professor Emeritus 
Dr. Nagy Zoltán PhD, egyetemi docens 

Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
296/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Prof. Dr. Barkai László az MTA doktora, dékán, főiskolai tanár helyett a 
Tudományos Tanács tagjává választja Dr. habil Szabó László CSc, tanszékvezető 
főiskolai tanárt. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
297/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Klinikai kutatási munkatárs szakirányú továbbképzési szak létesítése 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
298/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a CT, MR diagnosztikai radiográfus szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
299/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szonográfus szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt, az 
erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
300/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Ifjúság-egészségvédelmi védőnő szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
301/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Angoltanár mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
302/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Fordító és tolmács mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
303/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Politikatudomány mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
304/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Némettanár mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
305/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Etikatanár mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 



306/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Földrajztanár mesterszak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
307/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Fogyatékosságügyi szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítése és 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
308/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi szakértő szakirányú továbbképzési 
szak létesítése és indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
309/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, tanulói 
jogviszonyban, a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs 
Szakközépiskolájával együttműködve. Az erre vonatkozó előterjesztést, az 
együttműködési megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
310/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Logisztikai menedzsment mesterképzési szak indítása mellett dönt, az 
erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
311/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítása mellett 
dönt, tanulói jogviszonyban, a Stúdium Gazdasági, Igazgatási és Számítástechnikai 
Szakközépiskolával együttműködve. Az erre vonatkozó előterjesztést, az 
együttműködési megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
312/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kis- és középvállalkozási menedzser felsőfokú szakképzési szak indítása 
mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a Stúdium Gazdasági, Igazgatási és 
Számítástechnikai Szakközépiskolával együttműködve. Az erre vonatkozó 
előterjesztést, az együttműködési megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
313/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Külgazdasági üzletkötő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, 
tanulói jogviszonyban, a Stúdium Gazdasági, Igazgatási és Számítástechnikai 
Szakközépiskolával együttműködve. Az erre vonatkozó előterjesztést, az 
együttműködési megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
314/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Master of Business Administration mesterképzési szak indítása mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
315/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Biomérnök alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
316/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Vizuális kultúra alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
317/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
318/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szociálpedagógia alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
319/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Bánya- és geotechnika mérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, 
az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
320/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Előkészítéstechnikai mérnök mesterképzési szak indítása mellett dönt, 
az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
321/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
322/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmel együttműködési megállapodás megkötését határozza el, a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
323/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szent István Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközponttal együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését 
jóváhagyja. 
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
324/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Uni-Autósiskola, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el, a mellékelt megállapodás 
megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
325/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Csepel Metall Vasöntöde Kft-vel együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2nem szavazott. 
 
 
326/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs 
Szakközépiskolájával együttműködési megállapodás megkötését határozza el, a 
mellékelt megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
327/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Stúdium Gazdasági, Igazgatási és Számítástechnikai Szakközépiskolával 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el, a mellékelt megállapodás 
megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
328/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a NOVA Hungária Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
329/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a FÉMALK Fémöntészeti Alkatrészgyártó Zrt-vel együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését 
jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



330/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Diósgyőri Öntöde Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
331/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a PREC-CAST Öntödei Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
332/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft-vel együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el, a mellékelt megállapodás megkötését jóváhagyja. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
333/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Alapító Okiratának az előterjesztés szerinti 
módosítására irányuló javaslatot. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
334/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Gazdálkodási Szabályzat, a Bérbeadási Szabályzat és a 
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
2008. július 31. üléspótló körözvény 
 
 
 
335/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak 
indítása mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a MIOK József Nádor Gimnázium és 
Szakképző Iskolával együttműködve, Miskolc telephelyen. Az erre vonatkozó 
előterjesztést, az együttműködési megállapodást és a szakképzési programot 
elfogadja. 



 
 
336/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, tanulói 
jogviszonyban, a MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolával 
együttműködve, Miskolc telephelyen. Az erre vonatkozó előterjesztést, az 
együttműködési megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
 
 
337/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak 
indítása mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a MIOK József Nádor Gimnázium és 
Szakképző Iskolával együttműködve, Szeged telephelyen. Az erre vonatkozó 
előterjesztést, az együttműködési megállapodást és a szakképzési programot 
elfogadja. 
 
 
338/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, tanulói 
jogviszonyban, a MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolával 
együttműködve, Szeged telephelyen. Az erre vonatkozó előterjesztést, az 
együttműködési megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
 
 
 
2008. szeptember 30. üléspótló körözvény 
 
 
 
339/2008. sz. határozat: 
A Szenátus egy tartózkodás mellett jóváhagyja a Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kara és a BorsodChem Zrt. között kötendő együttműködési 
megállapodást. 
 
 
340/2008. sz. határozat: 
A Szenátus egy tartózkodás mellett támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat 
módosítását. 
 
 



2008. október 16. 
 
 
 
341/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyvi kivonat vezetőjének választja Berki Mariannát, a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Nándori Frigyest és Kertész Tamást. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
342/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a „Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi javaslatok a 
2008/2009. tanév I. félévében” című előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel: 
– A tanácskozási jogú tagok között a Bolyai Kollégium igazgatója feltüntetésre kerül. 
– A novemberi vezető testületi ülések napirendje kiegészül az oklevélmelléklet 
szabályzat elfogadására és a NEPTUN szabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatokkal. 
– A decemberi vezető testületi ülések napirendje kiegészül a FEUVE szabályozás 
módosításával, az SZMSZ III. kötet módosítására vonatkozó javaslattal és az FRK 
helyzetéről szóló beszámolóval, a jövőbeni működésére vonatkozó javaslattal. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
343/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Foglalkoztatási 
Követelményrendszer módosítására készített előterjesztést. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
344/2008. sz. határozat: 

1.  A Szenátus a ME 2008. I.-VIII. havi gazdálkodásáról készített beszámolót – a 
szóbeli kiegészítésekkel együtt – megtárgyalta és elfogadja.  
 

2. A Szenátus a gazdálkodási egységek engedélyezett létszám előirányzatát a 11. 
táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
3. A Kiegészítő mellékletben bemutatott vállalt teljesítménycélok 2008. évi 

várható célértékeiből következő kockázatok megszüntetésére intézkedési tervet 
szükséges kidolgozni 

 
• Az   

 oktatói/ nem oktatói létszám alakulására 



  Határidő: 2008. 10. 31. 
  Felelős: humánpolitikai igazgató 
 
• A társadalomtudományok területén PhD vagy ezzel egyenértékű 

fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók számának alakulása az 
atói - kutatói létszám alakulásához képest okt   

  Határidő: 2008. 10. 31. 
  Felelős: tudományos és nemzetközi rektorhelyettes; 
     humánpolitikai igazgató 
 
• Kutatási együttműködés a magángazdasággal, az elnyert pályázatok 

számának alakulása 
 

  Határidő: 2008. 10. 31. 
  Felelős: stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 
 
• A 2008-2010-es évekre vonatkozó Fenntartói Megállapodásban vállalt 

teljesítménycélokat az éves intézményi költségvetésben gazdálkodási 
egységenként meg kell tervezni. 

 

  Határidő: 2009. 03. 31. 
  Felelős: gazdasági főigazgató 

     gazdálkodási egység vezetők 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
345/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az Alapító Okirat módosítására tett előterjesztést. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
346/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és 
Működési Rend módosítására készített előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 
szabályzatból a Fegyelmi Bizottságra vonatkozó rész törlésre kerül. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
347/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a Hallgatói 
Követelményrendszer módosítására készített előterjesztést. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
348/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Vízkészletgazdálkodás szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
349/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Vízkészletgazdálkodás szakirányú továbbképzési szak indítása mellett 
dönt. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
350/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
351/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
352/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Igazgatásszervező alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
353/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Fenntartható Fejlődési Stratégiára tett előterjesztést. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
354/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a HILTI Aktiengesellschaft-tal együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
355/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Cargo Community System Hungary-vel együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
356/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kecskeméti Főiskolával, a Szolnoki Főiskolával, a Nyíregyházi 
Főiskolával, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, a 
Szent István Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel, a Magyar Lovassport 
Szövetséggel, a Kecskeméti Humán Középiskolával, a Fülöp Fogathajtó és 
Lovasiskola Kft-vel, a Biczó Csárda – Lipicai Ménessel és a Nyíri Lovasparkkal 
partnerségi megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
357/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Mese Óvodával együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
358/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az E/4. épületben működő szakrendelések teljesítéséhez a Dr. Felszeghi és 
Tsa Bt. alvállalkozókénti bevonását elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
359/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Prof. Dr. Kovács Ferenc részére a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Nagykeresztje állami kitüntetés adományozásának kezdeményezése mellett dönt. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 



 
2008. november 20. 
 
 
 
360/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyvi kivonat vezetőjének választja Berki Mariannát, a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsannát és Jámbor 
Gergelyt. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
361/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és 
Működési Rend módosítására tett írásbeli javaslatot. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
362/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett kiegészítő 
tevékenységére vonatkozó szabályzat módosítására készített írásbeli előterjesztést. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
363/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Bérbeadási szabályzat módosítására készített írásbeli 
előterjesztést 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
364/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Gazdálkodási szabályzat módosítására készített írásbeli 
előterjesztést. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
365/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Kötelezettségvállalási szabályzat módosítására készített 
írásbeli előterjesztést. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
366/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az előterjesztett Miskolci Egyetem Pénzkezelési szabályzatát, 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 100/2002. sz. egyetemi tanácsi határozattal 
elfogadott, többször módosított Pénzkezelési Szabályzatot. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
367/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Számlarend módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
368/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem közbeszerzési szabályzata módosítására 
készített írásbeli előterjesztést. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
369/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Osztály 2008. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
370/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a Hallgatói 
Követelményrendszer módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztést elfogadja azzal a 
változtatással, hogy a 35.§ (1) bekezdés első mondatából az „és tanterembeosztás” 
törlésre kerül, valamint a táblázat utolsó sora a Számítóközpont mellett kiegészül az 
EFK Dékáni Hivatalával. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
371/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a ME takarításának, portaszolgálatának, valamint kertészeti 
tevékenységének további működési formájára vonatkozó javaslatot megtárgyalta és azt 
a döntést hozza, hogy a jövőben mindhárom tevékenység üzemeltetését teljes körűen 
egyetemi alkalmazottakkal kívánja ellátni mindaddig, amíg a szervezetfejlesztés 
többletköltségei állami finanszírozással nem megoldhatók. Amennyiben a leépítéshez 
szükséges fejezeti céltartalék rendelkezésre áll, a portaszolgálat kiszervezésének ügyét 
újra napirendre kell tűzni és a Szenátus jóváhagyásával megindítható a közbeszerzési 



eljárás. A Szenátus jelenleg nem támogatja közbeszerzési eljárás indítását egyik 
területen sem. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
372/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítása 
mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági 
Szakközépiskola és Kollégiummal együttműködve, az erre vonatkozó előterjesztést 
elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
373/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési 
szak indítása mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, 
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal együttműködve, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
374/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Logisztikai mérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
375/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt, 
az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
376/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet bachelor alapképzéséről szóló 
46/2006. sz. határozatát kiegészíti/módosítja, az abban elfogadott 2 alapszak 
szakirányainak megnevezésével: 
Előadóművészet alapszak: 

- Klasszikus zongora  
- Klasszikus orgona  



- Klasszikus csembaló  
- Klasszikus gitár  
- Klasszikus hegedű  
- Klasszikus mélyhegedű  
- Klasszikus gordonka  
- Klasszikus gordon  
- Klasszikus furulya  
- Klasszikus fuvola  
- Klasszikus oboa  
- Klasszikus klarinét  
- Klasszikus szaxofon 
- Klasszikus fagott  
- Klasszikus kürt  
- Klasszikus trombita  
- Klasszikus harsona  
- Klasszikus tuba  
- Klasszikus ütőhangszeres  
- Klasszikus ének  
- Zenekar- és kórusvezető  
- Egyházzene-orgona  
- Egyházzene-kórusvezető 

 
Alkotóművészet és muzikológia alapszak: 

- Zeneszerzés 
- Zeneelmélet 
- Zeneismeret 

 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
377/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Mérnöktanár (anyagmérnök) mesterképzési szak indítása mellett dönt, az 
erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg a képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
378/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a 2008/2009 tanév tanulmányi időbeosztására vonatkozó javaslatot 
elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 
 



379/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Dr. Kiss László nyugalmazott igazgató részére 2008. év december hó 1. 
napjától „címzetes egyetemi docens” címet adományoz. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
380/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Prof. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja részére Professor Emeritus címet adományoz. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
381/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus elfogadja az alábbi szakirány és szakfelelős változásokat: 

Gépészmérnöki alapszakon (BSc): 
 
Új szakirány: minőségbiztosítási szakirány  

A Felvételi tájékoztatóban az első meghirdetés tanéve: 2008/2009 
 
 Szakirány megnevezésekben változtatások: 

A Felvételi tájékoztatóban az első meghirdetés tanéve: 2009/2010 
Régi elnevezés Új elnevezés  
akadémiai mérnöki modellezés 
gépszerkezetek géptervező 
mechatronikai és 
szerszámgépészeti 

szerszámgépészeti és mechatronikai 

  

Programtervező informatikus alapszakon (BSc) a szakfelelős személyének 
megváltoztatása: 

Korábbi szakfelelős Új szakfelelős 
Dr. Galántai Aurél, egyetemi 
tanár 

Dr. Fegyverneki Sándor, egyetemi 
docens 

      
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
382/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus elfogadja a Bölcsészettudományi Kar Oktatási Hivatalban regisztrálandó 
adatainak módosítására vonatkozó alábbi javaslatot: 



Alapszak 

A szakindítási 
dokumentációban 

feltüntetett szakfelelős 
 

A Kar Tanácsa által 
jóváhagyott aktuális 

szakfelelős 

Modern Filológia -
Germanisztika 

Dr. Salánki Ágnes 
egyetemi docens 
 

Dr. Bikics Gabriella 
egyetemi docens 

Politológia Dr. Simon János egyetemi 
docens 
 

Dr. Szabó Márton 
egyetemi tanár 

Magyar nyelv és irodalom Dr. Kabdebó Lóránt 
egyetemi tanár 
 

Dr. Kemény Gábor 
egyetemi tanár 

Történelem Dr. Bessenyei József 
egyetemi tanár 

Dr. Bona Gábor egyetemi 
tanár 

 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
383/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus az Electrolux Lehel Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
384/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Pavel Jozef Šafárik Egyetemmel (Orvostudományi Kar) – Szlovákia – 
együtt-működési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
385/2008 .sz. határozat: 
 
A Szenátus együttműködési szerződés megkötését határozta el a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
386/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Nemzeti Bányászati Egyetemmel (Dnyetropetrovszk Ukrajna) 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 



 
 
387/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Debreceni Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
388/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
389/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekciója 
szervezésének előkészítésére és a megvalósítás feltételeire vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
390/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra terjeszti fel Dr. Roósz András 
professzor urat. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
391/2008. sz. határozat: 
 
A Szenátus támogatja az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) igénybevételét. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
 



2008. december 18. 
 
 
 
392/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a jegyzőkönyvi kivonat vezetőjének választja Berki Mariannát, a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Bona Gábort és Szabady Szabolcsot. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
393/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Könyvtár, Levéltár, Múzeum helyzetéről készült tájékoztatót. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
394/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kollektív Szerződés módosítására előterjesztett javaslatot támogatja és 
aláírásra javasolja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
395/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Folyamatba épített előzetes és Utólagos 
Vezetői Ellenőrzési rendszere /FEUVE/ módosítására készített javaslatot. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
396/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (Hallgatói 
Követelményrendszer) módosítására készített írásbeli előterjesztést. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
397/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt, 
az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
 



398/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
399/2008.sz. határozat: 
 
A Szenátus a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési 
szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
400/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Szociológia mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó 
előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
401/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Angol/német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár szakirányú 
továbbképzési szak létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
402/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Angol/német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár szakirányú 
továbbképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
403/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú 
továbbképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 



404/2008. sz. határozat: 
A Szenátus az Ifjúság-egészségvédelmi védőnő szakirányú továbbképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
405/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
406/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Bűnmegelőzési koordinátor szakirányú továbbképzési szak létesítése 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
407/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Bűnmegelőzési koordinátor szakirányú továbbképzési szak indítása 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
408/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, az 
erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
409/2008. sz. határozat: 
A Szenátus Dr. Csizmadia Ervin egyetemi docensi pályázatát támogatja. 
Szavazatok: 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 



410/2008. sz. határozat: 
A Szenátus oktatói és vezetői pályázati kiírások meghirdetéséről döntött: a Műszaki 
Földtudományi Karra 1 dékán, 3 dékánhelyettes, 4 egyetemi docens; a Műszaki 
Anyagtudományi Karra 1 tanszékvezető, 1 intézetigazgató, 1 egyetemi docens; a 
Gépészmérnöki és Informatikai Karra 1 dékán, 5 dékánhelyettes, 3 tanszékvezető, 5 
egyetemi docens; .az Állam- és Jogtudományi Karra 4 egyetemi docens; a 
Gazdaságtudományi Karra 2 intézetigazgató és 2 egyetemi docens; a 
Bölcsészettudományi Karra 1 dékán, 3 dékánhelyettes, 1 intézetigazgató, 1 egyetemi 
tanár és 5 egyetemi docens; az Egészségügyi Karra 2 főiskolai docens; a Comenius 
Tanítóképző Főiskolai Karra 2 tanszékvezető; a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetbe 
1 intézetigazgató és 1 tanszékvezető; az Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetbe pedig 1 
osztályvezető. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
411/2008. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben működő együttesek 
névhasználatára vonatkozó javaslatot: Miskolci Egyetem Szimfonikus Zenekara, 
Miskolci Egyetem Nőikara valamint a Miskolci Egyetem Rézfúvós Együttese. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
412/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Neptun.Net Tanulmányi Rendszer bevezetéséről szóló 
státuszjelentést, tájékoztatót. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
413/2008. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a MonDoc Dokumentum Kezelési Rendszer helyzetéről szóló 
tájékoztatót. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
414/2008. sz. határozat: 
A Szenátus 352/2008. sz. határozatával elfogadott Igazgatásszervező alapképzési szak 
szakindítási engedély alapját képező anyagának előterjesztés szerinti korrekciója. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
 



415/2008. sz. határozat: 
A Szenátus a Gazdasági idegen nyelvű menedzser felsőfokú szakképzés indítása 
mellett dönt, hallgatói jogviszonyban, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 


