
2009. január 29. 
 
 
 
1/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
2/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa megtárgyalta a 2009. évi költségvetési irányelveket és azokkal 
egyetért. 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
3/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és 
Működési Rend módosítására tett írásbeli javaslatot, azon kiegészítéssel, hogy az 
MLR-RET működése 2009. június 30. napjáig meghosszabbításra kerül, a Gép- és 
Terméktervezés Tanszék elnevezés Gép- és Terméktervezési Tanszék elnevezésre 
módosul, a CTFK tervezett tanszékösszevonása 2009. július 1. napjával lép hatályba.  
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
4/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Foglalkoztatási 
Követelményrendszer módosítására tett írásbeli javaslatot. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
5/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Munkavédelmi szabályzat módosítására készített írásbeli 
előterjesztést. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
 
 



6/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszere 
üzemeltetési szabályzatának módosítására készített írásbeli előterjesztést, a 13. oldal 
10. pontjának kiegészítése mellett. A kiegészítés szövege:  
c/ a hallgatók kollégiumi díj tartozása esetén a vizsgajelentkezés letiltása, illetve 
feloldása. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
7/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a „Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított 
szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési 
rendről” módosítására tett írásbeli előterjesztést. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
8/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Egyetemi Kiadó tevékenységéről, további feladatok meghatározásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
9/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Egyetemi Kiadóra vonatkozó további feladatok meghatározására tett 
javaslatok közül a 3. pontot elfogadja: „Helyi vagy országos kiadóval történő 
kooperáció a kiadói jog és szervezet megtartása mellett. Az együttműködési szerződést 
a közbeszerzési szabályokat tekintetbe véve kell megkötni. E partner-kiadói 
rendszerben nagyobb esély lenne a pályázati támogatásra.”,  a további részletes 
kidolgozás mellett. 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
10/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Egyetemi Kiadóra vonatkozó további feladatok meghatározására tett 
javaslatok közül nem fogadja el a 2. pontot: „A kiadó jelenlegi szervezeti állapotban 
tartása, de személyi megerősítése, létszámkeretének bővítése. Ez történhetne 
átcsoportosítással, a Közlemények Szerkesztőségének integrálásával, továbbá legalább 
két főállású, kiadói szerkesztői képesítéssel rendelkező munkatárs alkalmazásával. Ez 
a variáció feltételezi a technikai jellegű megerősítést is.” 
 
Szavazatok: 10 igen, 15 nem, 4 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 



 
11/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó szakirányú továbbképzési 
szak létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
12/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a 2008. évben kötött együttműködési megállapodások 
eredményeiről szóló írásbeli beszámolót. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
13/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
14/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Jönköping University (School of Engineering)-gel (Svédország) 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
15/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft-vel 
(Sátoraljaújhely) együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
16/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a LE BELIER Magyarország Formaöntöde Zrt-vel (Ajka) együttműködési 
megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
 
 



17/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a BUSCH-RÁBA Kft-vel (Győr) együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
18/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szegedi Öntöde Kft-vel (Szeged) együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
19/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Miskolc Megyei Jogú Várossal együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
20/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
21/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Magyar Kémikusok Egyesületével együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
22/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Herman Ottó Múzeummal (Miskolc) együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



23/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus az Anyagtechnológiai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak 
alapítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
24/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Minőségügyi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak alapítása 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
25/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egyetértett a Miskolci Egyetem működési folyamatainak megújítása, 
komplex hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztésre alapozva (TÁMOP 4.1.1.-
08/1.) c. pályázatról szóló tájékoztatással. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
26/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus elfogadta a Felnőttképzési Regionális Központ tevékenységéről, további 
feladatok meghatározásáról szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
27/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Felnőttképzési Regionális Központ hatékonyságának javítására 
vonatkozó alternatívák közül elfogadta az előterjesztésben szereplő 3. pontot, 
mindhárom alpontjával: „A harmadik kínálkozó lehetőség a felnőttképzési 
tevékenységünk piaci orientációjának erősítése. Ennek érdekében jogi lehetőségünk 
van a felnőttképzés egészének társasági formában való működtetésére. Az önálló 
gazdasági társasággá alakuláshoz három éves üzleti tervet kell készíteni, amelynek 
ismeretében dönthető el a működés hatékonysága. Második (ebbe a körbe tartozó) 
opció a feladatok megosztása, a képzésszervezés egyetemi gazdasági társaságba vitele, 
és az érdemi oktatás 2. pont szerinti keretben való megtartása. Elvileg elképzelhető az 



a (harmadik) megoldás is, amelyben nem gazdasági társaság, hanem egy – a 
felnőttképzésben érdekelt, egyetemünkkel partnerséget vállaló – konzorciumi csoport 
segítené a felnőttképzési tevékenységünk 2. pont szerinti, 2009. június 30-ig 
racionalizált szervezetét.” 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
 
2009. február 23. üléspótló körözvény 
 
 
 
28/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egy ellenszavazat mellett támogatja a természetben Miskolc, Görgey u. 5. 
szám alatt található, 7633/12/A. helyrajzi számú használaton kívüli ingatlan 
értékesítésére vonatkozó előterjesztést. 
 
 
29/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja a természetben Sárospatakon, 253/1. 
helyrajzi szám alatt található használaton kívüli ingatlan értékesítésére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
 
30/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja a 2008/2009. II. (tavaszi) félév 
tanulmányi időbeosztásának módosítására tett előterjesztést, mely az Állam- és 
Jogtudományi Karon 2009. április 6–8. közötti három napra elrendelendő rektori 
illetve dékáni szünetre vonatkozik. 
 
 
31/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus 2 nem szavazat mellett támogatja a miskolci Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskolával kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó 
javaslatot. 
 
 
32/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja az ukrajnai Kárpátaljai Állami 
Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot. 



 
 
33/2009. sz. határozat 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárral (Miskolc) kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot. 
 
 
34/2009. sz. határozat 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja a Brassói Transilvania Egyetemmel 
kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot. 
 
 
35/2009. sz. határozat 
 
A Szenátus egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett támogatja a 
Politikatudományi mesterképzési szak indítására vonatkozó javaslatot. 
 
 
 
2009. március 26. 
 
 
 
36/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
37/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa elfogadja a vezető testületi ülések 2008/2009. tanév II. félévi 
ülés- és munkatervére benyújtott javaslatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
38/2009. sz. határozat: 

1. A Szenátus a ME 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámolót – a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – megtárgyalta és elfogadja.  
 

2. A Szenátus - korábbi döntésének megfelelően - a kötelező befizetéseiken felül 
teljesítő, valamint a 2008. évi Szolidaritási Alapból részesülő karok részére a 



2008. évi gazdálkodás alapján a visszakönyvelendő összegeket az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá: 

 

M Ft

Kötelező 
befizetéseken felüli 

elvonási többlet

Szolidarítási Alapból 
ténylegesen 

kifizethető összeg

Ténylegesen vissza-
könyvelendő összeg 

(csak pozitív 
egyenlegű karoknál)

2. 3. 4.=2.+3.
1. Műszaki Földtudományi Kar 40,946               1,971                 42,917               
2. Műszaki Anyagtudományi Kar 1,498                 1,498                 
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar 3,830                 12,357               16,188               
4. Állam- és Jogtudományi Kar 12,507               8,338                 20,845               
5. Gazdaságtudományi Kar 9,996                 9,996                 
6. Bölcsészettudományi Kar 0,199                 0,199                 
7. Egészségügyi Kar -                      -                      -                      
Összesen (1.+…+7.) 68,977              22,666              91,643              

1.

Megnevezés

A finanszírozó karok részére 2008. évre visszafizetendő összegek bemutatása

 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
39/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az intézmény 2008. évi éves beszámolóját. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
40/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a ME Hároméves Fenntartói Megállapodásban vállalt mutatóinak 2008. 
évi beszámolóját elfogadja.  
A Szenátus kéri, hogy a 2009. április 30-i szenátus ülésre kerüljön beterjesztésre a 
2009. évi teljesítménycélok gazdálkodási egység szintű bontása azon mutatók 
esetében, melyeknél ez értelmezhető. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
41/2009. sz. határozat: 

1. A Szenátus a Miskolci Egyetem 2009. 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 véglegesítsék előzetesen elkészített bevételi terveiket a 2009. 
évi előirányzatok teljesítésére.  
Határidő:  2009. április 30. 



Felelős:  a gazdálkodási egységek vezetői 
 

3. A gazdálkodási egységek készítsék el a 2009. évre vonatkozó 
humánpolitikai intézkedési tervüket és jóváhagyás céljából küldjék meg az 
egyetem rektora részére. 
Határidő:  2009. április 30. 
Felelősök: a gazdálkodási egységek vezetői 
 

4. A Miskolci Egyetem Szenátusa felhatalmazza az egyetem rektorát, hogy 
amennyiben 2009. év során állami támogatás csökkentésére (tartalékolás, 
zárolás, elvonás) kerül sor, és ennek mértéke meghaladja a III. Közoktatási 
normatíva, IV. Képzési- Tudományos - Fenntartói előirányzat, V. Speciális 
programok bevételeinek 2%-át (zárolt intézményi tartalék), 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 2009. évben az alábbi forrásokat, illetve befizetéseket kötelesek 
teljesíteni (3. oszlop): 

M Ft

2. 3. 4.=2.+3.
1. Műszaki Földtudományi Kar 55,709 55,709
2. Műszaki Anyagtudományi Kar 36,900 36,900
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar 83,215 97,700 180,915
4. Állam- és Jogtudományi Kar 123,300 123,300
5. Gazdaságtudományi Kar 80,891 80,891
6. Bölcsészettudományi Kar 86,700 86,700
7. Egészségügyi Kar 6,231 7,800 14,031
8.=1-től 7-ig 89,447 489,000 578,447
9. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 20,109 20,109
10.=8.+9. 89,447 509,109 598,556
11. Felnőttképzési Regionális Központ 34,174 34,174
12.=10.+11. összesen 89,447 543,283 632,729

2009. évi hozzájárulás a kari keresztfinanszírozáshoz

1.

Állami támogatás 
átcsoportosítás 

karközi 
finanszírozásra 

(70%-ból)

2009. évi maximált 
saját bevétel 

elvonás           
(az 5%-os 

felújításon felül)

Összes 2009. évi 
átcsoportosítás / 

elvonás
Megnevezés

 

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, 
hogy az állami támogatásos bérek tekintetében nincs bérhiánya, valamint 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 2010. 
január 31. 
Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői 
 

6. a. Működési hatékonyságjavítás jogcímén az érintett karok 2009. december 
31-ig negatív egyenlegük 50%-át kötelesek befizetni a karközi szolidaritási 
alapba, negyedévente egyenlő részletekben. 

 

M Ft

2. 3.
1. Műszaki Anyagtudományi Kar 32,510 16,255
2. Bölcsészettudományi Kar 47,109 23,555
3. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 64,253 11,726
4. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 95,011 47,505
5. Árvay József Gyakorló Általános Iskola 23,703 11,851
6.=1.+…+5. összesen 262,586 110,893

Megjegyzés:
*

1.

Finanszírozási hiány

A BBZI-nél a Szolidaritási Alapra befizetendő összegnél nincs figyelembe véve a Zenepalota 
rekonstrukciójához kapcsolódó 40,8 M Ft!

A karok befizetési kötelezettsége a Szolidaritási Alapba 2009-ben

Megnevezés

Befizetési előírás 
karközi szolidarítási 
alapba (a hiány 50%-

a)

 
 

Határidő:  naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2010. 
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  részesülnek. 

Határidő:  2010. március 31. 
Felelős:  gazdasági főigazgató 

 
 
7. 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 és az érintett gazdálkodási egységek vezetői 
 

8. A kari normatív támogatások megállapításánál - a keresztfinanszírozási táblázat 
kiegészítésével - figyelemmel kell lenni a 2010. évi intézményi költségvetés 
összeállításánál az OKM felé leadandó 2009. évi költségvetési beszámolóban 



szereplő évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás (3.1. és 3.2. 
táblázat) pénzügyi normatív elszámolására is. 

 
Határidő:  2010. március 31. 
Felelős:  gazdasági főigazgató 
 
 

9. A 2010. évi költségvetésben a karok oktatással összefüggő kiadásai (idegen 
nyelvi oktatás és testnevelés) a tényleges teljesítmény alapján kell elszámolni. 
Az elszámolás módjára a felügyelő rektorhelyettes (dékán) az átoktatást végző 
gazdálkodási (szervezeti) egység vezetőjével közösen tesz javaslatot az 
Egyetemi Szenátus részére. 

 
Határidő:  2009. június 30. 
Felelős:  általános rektorhelyettes, Egészségügyi Kar dékánja, IOK 
igazgatója 

 
Szavazatok: 27 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
42/2009. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az intézmény 2009. évi OKM intézményi 
költségvetését. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
43/2009. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben szereplő indokokra való tekintettel, 
hozzájárul az Intézményfejlesztési Terv 2.13. pont I/3. szakaszának módosításához a 
Technika Háza értékesítése céljából. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
44/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Humánmenedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak (levelező 
tagozat) indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg 
az intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
 



45/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak (levelező tagozat) 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
46/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak (levelező tagozat) 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
47/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szak (levelező tagozat) 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
48/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak (levelező tagozat) 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
49/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú továbbképzési 
szak indítására vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



50/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzési szak (levelező 
tagozat) indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg 
az intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
51/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 
(levelező tagozat) indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
52/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Előadóművészet alapképzési szak – klasszikus gitár szakirány” 
szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
53/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Előadóművészet alapképzési szak – klasszikus furulya szakirány” 
szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
54/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Előadóművészet alapképzési szak – klasszikus szaxofon szakirány” 
szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 



55/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak – zeneismeret 
szakirány” szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
56/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Előadóművészet alapképzési szak – klasszikus zongora szakirány” 
szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
57/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó szakirányú továbbképzési 
szak indítása mellett dönt, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
58/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Földrajz tanári mesterszak indítása mellett dönt, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
59/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) 
fokozatszerzés szabályzatának módosítására készített előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
60/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
61/2009 .sz. határozat: 



A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
62/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
63/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
64/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 23 igen, 2 nem, 5 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
65/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
66/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
67/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
 



68/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet 
Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
69/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem közalkalmazottainak oktatási tevékenységéről készült 
tájékoztatót – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – megtárgyalta és elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
70/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Közbeszerzési szabályzata módosítására tett 
előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
71/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzata 
módosítására előterjesztett javaslatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
72/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet 
Szervezeti és Működési Rend módosítására tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
73/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az Alapító Okirat módosításának kezdeményezésére tett 
előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
 
 



 
74/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszerét 
az előterjesztés szerint módosítja, az alábbi szóbeli javaslat figyelembevétele mellett: 
- a 92.§ (4) bek utolsó mondata kiegészül: …..kollégium jóléti fejlesztésre és a 
kollégium működési költségeire. 
- a 126.§ (1) bek pontosul a következő módon: A kollégium működési feltételeinek 
forrása a központi költségvetés, a hallgatók által befizetett kollégiumi díjak, 
valamennyi a kollégiumokban elhelyezett személy térítési díja és a kollégiumot érintő 
alaptevékenység körében végzett kiegészítő tevékenységekből származó bevételek. 
A módosításra kerülő rendelkezések a kollégiumi díjak tekintetében 2009. szeptember 
1-től, a kollégiumi díjbevételek felhasználása tekintetében pedig 2009. január 1-től 
alkalmazandók. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
75/2009. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja a Miskolci Egyetem SZMSZ III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer III. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gépészmérnöki és 
Informatikai Karra vonatkozó függeléke módosítására tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
76/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 
Alapító Okirata módosítására készített előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
77/2009. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására előterjesztett javaslatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
78/2009. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 
módosított Házirendjét. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 



 
79/2009. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 
Esélyegyenlőségi Programját. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
80/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 
Gyakornoki Szabályzata módosítására előterjesztett javaslatot. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
81/2009. sz. határozat: 
A Szenátus tudomásul veszi az Árvay József Gyakorló Általános Iskola további 
működtetése tárgyában elhangzott tájékoztatót. 
 
Szavazás: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
82/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Kievi Jogtudományi 
Egyetemével együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
83/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-vel együttműködési 
megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
84/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 27 igen, 3 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
 
 



85/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 19 igen, 7 nem, 3 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
86/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
 
2009. április 30. 
 
 
87/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
88/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
89/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
90/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 



91/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
92/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
93/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
94/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
95/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
96/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott, 2 érvénytelen. 
 
 
97/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 2 igen, 20 nem, 6 tartózkodás, 0 nem szavazott, 2 érvénytelen. 
 
 
98/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék tanszékvezetői pályázatainak 
véleményezése kérdésében úgy döntött nem ismétli meg a szavazást. 
Szavazatok: 3 igen, 25 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
99/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
100/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott, 1 érvénytelen. 
 
 
101/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 1 igen, 17 nem, 12 tartózkodás, 0 nem szavazott, 1 érvénytelen. 
 
 
102/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 22 igen, 5 nem, 4 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
103/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
104/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 1 igen, 16 nem, 13 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
105/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
106/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
107/2009. sz. határozat: 
A Szenátus valamennyi vezetői megbízás a meghirdetett időtartamra történő 
megadását támogatja. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
108/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
109/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
110/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
111/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 0 igen, 20 nem, 11 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
112/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
113/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
114/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 



 
 
115/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
116/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
117/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
118/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
119/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
120/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
121/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 1 igen, 23 nem, 7 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
122/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 1 igen, 21 nem, 8 tartózkodás, 1 nem szavazott. 



 
 
123/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 2 igen, 22 nem, 7 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
124/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 23 igen, 3 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott, 3 érvénytelen. 
 
 
125/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 0 igen, 22 nem, 9 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
126/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 0 igen, 21 nem, 10 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
127/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 1 igen, 16 nem, 11 tartózkodás, 0 nem szavazott, 3 érvénytelen. 
 
 
128/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 21 igen, 5 nem, 5 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
129/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
130/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
131/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
132/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
133/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
134/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
135/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
136/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
137/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 3 igen, 23 nem, 5 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
138/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 



139/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 27 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
140/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
141/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
142/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
143/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
144/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
145/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
146/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 11 igen, 15 nem, 5 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
147/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 



Szavazatok: 22 igen, 4 nem, 5 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
148/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 19 igen, 10 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
149/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
150/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
151/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
152/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
153/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
154/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
155/2009. sz. határozat: 



A Szenátus a Miskolci Egyetem 2009. évi vagyongazdálkodási tervére készített 
előterjesztést megtárgyalta és azzal egyező tartalommal jóváhagyja. A Szenátus 
egyidejűleg a 192/2007. sz. határozatát továbbra is hatályban tartja. 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
156/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a ME Hároméves Fenntartói Megállapodásban vállalt teljesítménycélok 
gazdálkodási egységenkénti bontására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadja. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
157/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Bolyai Kollégium működésének racionalizálására beterjesztett javaslatot 
az alábbiak szerint elfogadja. 
1. A kollégiumi térítési díjak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a 
kollégiumi díjak jobban közelítsenek a komfortfokozathoz és a nyújtott 
alapszolgáltatás minőségéhez. 
 

Felelős: Dr. Patkó Gyula rektor 
  Sebestyén Csaba ME-HÖK elnök 
Határidő: 2010. március 20. 
 
2. Felmérendő a plusz szolgáltatások iránti igény (pl: szobatakarítás) és a szedhető 
díj mértéke. 
 

Felelős: Dr. Horváth Ferenc kollégiumigazgató 
  Dr. Szabó Krisztián ME-HÖK KB elnök 
Határidő: 2009. június 15. 
 
3. A szolgáltatások megfelelő színvonalához szükséges karbantartási munkák 
gazdaságosságának és hatékonyságának növelése. 
 

Felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató 
  Dr. Horváth Ferenc kollégiumigazgató 
Határidő: 2009. június 30. 
 
4. Leszabályozandó az UNI-HOTEL szorgalmi időszakban a hallgatók által 
átengedett férőhelyek hasznosítása. 
 

Felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató 
  Sulák László általános és hallgatói ügyek koll. igazgatóhelyettese 
Határidő: 2009. június 30. 
 



5. Marketing/Reklámtevékenység bővítése és a szabad férőhelyek hasznosításának 
növelés céljából felveendő a kapcsolat a külföldi országok egyetemeivel valamint a 
hazai közép/felső oktatási intézményekkel.  
 

Felelős: Hajdúné dr. Molnár Katalin FDSZ Miskolci Egyetemi Szervezet elnöke 
  Dr. Horváth Ferenc kollégiumigazgató 
Határidő: 2009. június 15. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
158/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Könyvtár, Levéltár, Múzeum működésének racionalizálására 
beterjesztett javaslatot az alábbiak szerint elfogadja. 
1. A KöLM részt vesz a két műszaki kar tanszéki könyvtárainak összevonásában 
(állományellenőrzés, feldolgozás, selejtezés). Felelősök: a karok dékánjai és a 
könyvtári főigazgató, határidő: 2011. december 31. 
2. A KöLM infotékák felállításával, egyedi és közösségi munkaszobák és a 
munkafolyamatok átszervezésével az Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztály 
létszámát kettővel tudja csökkenteni. Felelős: könyvtári főigazgató, határidő: 2009. 
december 31.  
3. A könyvtári főigazgató folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati 
kiírásokat a könyvtárfelújítás pénzügyi forrásainak megteremtése érdekében. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
159/2009. sz. határozat:  
1.A Szenátus az egyetem képzési programját kiegészíti a „Tájékoztató a karok 
kreditalapú és óraszámhoz kötött terhelésének helyzetéről” készített előterjesztés 5.a. 
és 5.b. számú mellékletével.  

Felelős: általános rektorhelyettes  
Az adatváltozás bejelentésére szolgáló határidő: a szenátusi döntést követő hét  

 
2.A Szenátus szükségesnek tartja a képzési program összhangba hozatalát a vonatkozó 
felsőoktatási normákkal. Ennek keretében szabályozni kell a képzési program egyes 
elemeit, és ki kell dolgozni, majd szenátus elé kell terjeszteni annak törvényben előírt, 
de hiányzó részeit. A képzési programban rögzíteni kell, hogy a szabadon választható 
tárgyak csak az egyes tantervekben nevesített tantárgyak lehetnek.  
 

Felelősök: szakfelelősök, dékánok, tanulmányi és általános rektorhelyettes  
Határidő: 2009. június 2.  
 

3.A Szenátus csak különlegesen indokolt esetben támogatja a tíz alatti létszámú 
szakindításokat és az ajánlott tanterv kötelező tárgyain kívüli tíz hallgatói létszámot el 



nem érő kurzusokat. Erre vonatkozó engedélyt jelentős egyetemi érdekből csak a 
rektor adhat.  

Felelősök: dékánok, ellenőrzésért: tanulmányi rektorhelyettes  
Határidő: 2009. szeptember 7.  

4.A Szenátus szükségesnek tartja, hogy az oktatók heti órarendje nyilvános legyen. 
Ennek érdekében 2009. szeptember 1-től a kontaktórák és konzultációk személyre 
lebontott időpontjait a kari és egyetemi honlapon elérhetővé kell tenni.  

Felelősök: dékánok, ellenőrzésért: humánpolitikai igazgató  
Határidő: 2009. szeptember 7.  



 
5.A szenátus azonnali igazgatási intézkedést tart szükségesnek az oktatói azonosítók 
ellenőrzésére, a FIR-kóddal nem rendelkező oktatók felszólítására, ennek 
eredménytelensége esetén a munkajogi következmények levonására.  

Felelősök: dékánok, ellenőrzésért: humánpolitikai igazgató, egyetemi főtitkár  
Határidő: 2009. május 10.  
Miskolc, 2009. április 14.  
Stipta István  
általános rektorhelyettes  

 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
160/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a szak-akkreditáció és az oktatási regisztráció helyzetéről készített 
tájékoztatást elfogadja. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
161/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete (a Szervezeti és 
Működési Rend) 12. és 16. sz. mellékletei módosítására tett előterjesztést. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
162/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer 1.3.10. sz. függelékét „Az órarend készítésének rendjét”. 
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
163/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a doktori iskolák működéséről szóló 2006-2009. évi beszámolót elfogadja. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
164/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a tudományterületi habilitációs tanácsok tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



165/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a 2009/2010. tanév I. féléve tanulmányi időbeosztására tett előterjesztést 
elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
166/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak 
indítása mellett dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
167/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak 
indítása mellett dönt. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
168/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Senior humánerőforrás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
169/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Hévízkészlet-gazdálkodás szakirányú továbbképzési szak létesítése 
mellett dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
170/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Hévízkészlet-gazdálkodás szakirányú továbbképzési szak indítása mellett 
dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
171/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Hidrogeológia szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



172/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Hidrogeológia szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
173/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Mélyfúrási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett 
dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
174/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Mélyfúrási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak indítása mellett 
dönt. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
175/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Környezetmérnöki mesterképzési (Msc) szak indítása mellett dönt. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
176/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Földgázellátási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak létesítése 
mellett dönt. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
177/2009. sz. határozat: 
A Szenátus hozzájárul a Műszaki Földtudományi és a Környezetmérnöki alapszakok 
szakindítási dokumentumainak módosításához az intézményen kívül teljesítendő 
szakmai gyakorlat időtartamára és szerkezetére vonatkozóan. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
178/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Gazdaságtudományi Kar Kari hallgatói követelményrendszer kiegészítő 
szabályzatát a szakmai gyakorlatra vonatkozóan elfogadja. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



179/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a GEOCHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és 
Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társasággal együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
180/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Bőcs Községi Önkormányzattal együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
181/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Rijekai Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését határozta 
el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
182/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
183/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szuezi csatorna Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott 
 
 
184/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködési 
megállapodás megkötését határozta el. 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott 
 
 
185/2009. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Műszaki Földtudományi Kar előterjesztését jubileumi 
oklevelek adományozására. 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 



 
 
 
2009. május 18. üléspótló körözvény 
 
 
 
186/2009. sz. határozat: 
A Szenátus jóváhagyja a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar előterjesztését 
jubileumi oklevelek adományozására. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2009. június 11. 
 
 
187/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
188/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
189/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
190/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 



191/2009. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztést megvitatta, és a Miskolci Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszerét az 
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
192/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja azon javaslatot, hogy a továbbiakban a szenátusi ülésen az 
SZMSZ-ben előírt kiküldési határidőn belül a szenátusi tagok részére eljuttatott 
előterjesztések kerüljenek megvitatásra, kivéve, ha a tagok egyszerű többséggel a 
megvitatás mellett döntenek. A tájékoztató jellegű anyagok a szenátusi tagok részére 
megküldésre kerülnek, de nem szerepelnek az ülés napirendjén, megvitatásukra nem 
kerül sor. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
193/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer mellékletét „A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Hallgatói Követelményrendszerét”az előterjesztésben foglaltak szerint 
módosítja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
194/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának a Comenius Tanítóképző 
Főiskolai Kar gyakorlati képzésére vonatkozó függelékét az előterjesztésben foglaltak 
szerint módosítja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
195/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer mellékletét, a Gazdaságtudományi Kar felsőfokú szakképzésre 
vonatkozó kooperatív képzési szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja 
el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 



196/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer mellékletét, a Gazdaságtudományi Kar kiegészítő felvételi 
szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
197/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa az előterjesztett egyetemi sportkoncepciót jóváhagyja azon 
kiegészítéssel, hogy a költségvetési, üzemeltetési kérdések 2009. őszén, az I-VIII. havi 
költségvetési beszámoló megvitatásakor újra megtárgyalásra kerülnek a Szenátuson. A 
koncepcióban foglaltak végrehajtásáért felelős személyek: az előterjesztésben felsorolt 
szervezetek képviselői és Dr. Mang Béla rektorhelyettes. 
Határidő: folyamatos. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
198/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Uni-Flexys Kft 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
199/2009. sz. határozat: 
1. A Szenátus támogatja a Hallgatói Követelményrendszer 31.§ -át érintő javaslatnak a 
szabályzatalkotás rendjében történő megtárgyalását. 
2. Az Idegennyelvi Oktatási Központ megvalósítja a szabályozott nyelvoktatást a 
Miskolci Egyetem valamennyi Karán és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben. 
Ennek keretében modul-rendszerben szervezi az egymásra épülő nyelvi kurzusokat, 
érvényesíti az előkövetelményeket és a rendszeres szintfelmérést a hallgatók 
eredményes nyelvvizsgái érdekében. 
Felelős: az Idegennyelvi Oktatási Központ igazgatója 
Érintettek: a Karok dékánjai, a BBZI igazgatója 
Határidő: 2009. szeptember 1-vel kezdődően folyamatos 
 
3. A Miskolci Egyetem valamennyi kara és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
biztosítja, hogy az órarendi kötelező és választható idegennyelvi órák időpontjára 
lehetőleg más kurzust nem szervez. 
Felelős: dékánok és a BBZI igazgatója 
Érintett: az IOK igazgatója 
Határidő: 2009. szeptember 1-vel kezdődően folyamatos 
 



4. A Miskolci Egyetem kimeneti követelményként nyelvvizsgát általában az EU 
hivatalos nyelveiből, a szomszédos országok nyelveiből, valamint orosz és latin 
nyelvből fogad el a 2010-ben induló évfolyamoknál kezdődően. Ez alól a karok 
kivételt tehetnek, amiről értesítik az Idegennyelvi Oktatási Központot. 
Felelős: tanulmányi rektorhelyettes 
Határidő: a 2010/2011-es tanév felvételi tájékoztatójának leadási határideje 
 
5. Az Idegennyelvi Oktatási Központ javasolja a Költségtérítéses Képzések 
Szabályzatának olyan módosítását, amely szerint az Idegennyelvi Oktatási Központ 
szervezi és bonyolítja a nyilvános nyelvtanfolyamokat. 
A szabályzat-tervezet elkészítéséért felelős: az általános rektorhelyettes és az IOK 
igazgatója 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
 
6. Az IOK 2009-ben három nyelvtanári/oktatói állást szüntet meg. 
Felelős: az IOK igazgatója, humánpolitikai igazgató 
Határidő: 2010. január 31. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
200/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a gazdálkodási egységek 2009. évi kockázatelemzését, illetve a 2008. 
évben megtett kockázatkezelési intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
201/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem legjelentősebb 2009. évi intézményi szintű pénzügyi 
kockázatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és a 4. pont – javaslatok, intézkedések 
résznél „a szervezetátalakítás lehetőségének megvitatása, ezzel összefüggésben az 
Intézmény Fejlesztési Terv szükség szerinti módosítása” pontosító megjegyzéssel 
fogadja el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
202/2009. sz. határozat: 
1.A Szenátus a Felnőttképzési Regionális Központ hatékonyságának javítására 
vonatkozó 27/2009.számú szenátusi határozat alternatívái közül a képzésszervezés 
egyetemi gazdasági társasági formába vitelét támogatja, egyben az érdemi oktatás 
akkreditációs és informatikai feltételeinek biztosítását, az oktatási adminisztráció 
(FRK szabályzatának megfelelő) ellátását továbbra is az FRK keretében tartja 
megvalósíthatónak. 



 
2. A gazdasági társaság jogi formája: vegyes tulajdonú, egyetemi részvétellel alapított 
kft. Az alapítás előkészítése érdekében szükséges:  
a) rektori megbízás a lehetséges üzleti közreműködőkkel történő tárgyalásra, a 
társasági tagok kiválasztására. A megbízottak (maximum három fő) a felnőttképzési 
szakterület specialistái, a felnőttképzési piac ismerői legyenek. 
Határidő: 2009. június 12. 
Felelős: rektor 
b) rektori megbízás a hároméves üzleti terv összeállítására. 
Határidő: 2009. szeptember 15. 
Felelős: rektor 
c) Alapítási dokumentumok előkészítése 
Határidő: 2009. október 15. 
Felelős: Szűcsné dr. Kovács Judit jogtanácsos 
d) Alapításra vonatkozó döntés. 
Határidő: 2009.október 30. 
Előterjesztésért felelős: üzleti terv összeállítója, gazdasági főigazgató 
e) Pályázat kiírása az ügyvezetői tisztségre 
Határidő: 2009. november 10. 
Felelős: humánpolitikai igazgató 
f) Társasági szerződés elfogadása, a cég megalapítása, cégbírósági bejegyeztetés 
Határidő: 2009. november 30. 
Előterjesztésért felelős: ügyvezető igazgató, Szűcsné dr. Kovács Judit jogtanácsos 
 
3. A Szenátus az FRK szervezeti struktúráját megváltoztatja. A testület a Miskolci 
Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjának Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott feladatok érintetlenül hagyása mellett a korábbi öt 
helyett három szakcsoport létesítését határozza el. A 2009. június 12-től működő 
szakcsoportok: Felnőttképzési Szakcsoport, Szolgáltatási és Üzemeltetési Szakcsoport, 
Északmagyarországi Távoktatási Szakcsoport. 
Az új szervezeti rendnek megfelelő munkaköri leírások elkészítéséért felelős: Sárközi 
László igazgató 
Határidő: 2009. június 30. 
 
4.A Szenátus az FRK állományi összlétszámát 11 főben maximálja, ezt a létszámot 
2009. december 31-ig kell elérni. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Sárközi László igazgató, ellenőrzésért felelős: humánpolitikai igazgató, 
általános rektorhelyettes. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
203/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 



Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
204/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés 
szabályzata, valamint az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 
doktoranduszokra vonatkozó rendelkezései módosítására előterjesztett javaslatot 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
205/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Tudományos Diákkörök működéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
206/2009. sz. határozat: 
1.A Szenátus a költségtérítéses képzések helyzetéről előterjesztett beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
2. A költségtérítéses képzések előkalkulációit gondos elemzés után, az előre látható 
költségek alapos elemzésével kell összeállítani. Az utókalkulációt az előírt határidőre 
el kell készíteni. 
Felelős: A képzést meghirdető gazdálkodási egység vezetője. 
Ellenőrzésért felelős. Általános rektorhelyettes 
Határidő. Folyamatos. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
207/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
módosítására készített előterjesztést azon kiegészítéssel fogadja el, hogy az 51.§ (1) 
bekezdés első mondata kiegészül a következők szerint: „A tanszéket a tanszékvezető 
vezeti, akit az egyetemi/főiskolai tanárok, docensek és adjunktusok közül a rektor bíz 
meg.” 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
208/2009. sz. határozat: 



A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
mellékletét képező „Szabályzat a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai 
Kar feladataira és működési rendjére” módosítására készített előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
209/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
mellékletét képező „Szabályzat a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
feladataira és működési rendjére” módosítására készített előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
210/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
mellékletét képező „A Központi Igazgatás ügyrendje” módosítására készített 
előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
211/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzata módosítására készített 
előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
212/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
mellékletét képező szabályzatot az Állam- és Jogtudományi Kar feladataira és 
működési rendjére, az előterjesztés szerinti 4/A. §-sal egészíti ki. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
213/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
mellékletét képező szabályzatot az Állam- és Jogtudományi Kar feladataira és 
működési rendjére, az előterjesztés szerinti 4/B. §-sal egészíti ki. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 



214/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az egyetemi és kari szintű alapítványok 2008. évi gazdálkodásáról készített 
beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
215/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Kollektív Szerződés módosítására készített előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
216/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
217/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
218/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
219/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
220/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
221/2009. sz. határozat: 



A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
222/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
223/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
224/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott.. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
225/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
226/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
227/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
228/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 



Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
229/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 28 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
230/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
231/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
232/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
233/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
234/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
235/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 



 
236/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
237/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
238/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
239/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
240/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a következő egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázati felhívások 
kiírásáról döntött: 
Gazdaságtudományi Kar- Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet 1 teljes munkaidős 
egyetemi tanár 
Állam- és Jogtudományi Kar – Államtudományi Intézet 1 fő egyetemi tanár 
Egészségügyi Kar – Elméleti Egészségtudományi Tanszék 1 fő további jogviszonyú, 
teljes munkaidős egyetemi tanár 
Egészségügyi Kar – Elméleti Egészségtudományi Tanszék 1 fő teljes munkaidős 
főiskolai tanár  
Egészségügyi Kar – Elméleti Egészségtudományi Tanszék 1 fő új státusz főiskolai 
tanár 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Ábrázoló Geometriai Tanszék 1 főegyetemi tanár 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 1 fő 
egyetemi tanár 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Analízis Tanszék 2 fő egyetemi tanár 



Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási Tanszék – amennyiben 
munkabérre fordítható ipari támogatások érkeznek legalább négy évre előremutatóan, 
2 fő egyetemi tanár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
241/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
242/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
243/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézetébe 1 fő 
egyetemi tanári, a Műszaki Földtudományi Kar Ásványtani Intézetébe 1 fő egyetemi 
tanári pályázati felhívás kiírásáról dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
244/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
245/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
246/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 



 
247/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
248/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
249/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
250/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
251/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
252/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
253/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 



254/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási 
Követelményrendszer módosítását elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
255/2009. sz. határozat: 
1.A Szenátus az egyetem Esélyegyenlőségi tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
2. A fizikai és kommunikációs akadálymentesítés érdekében össze kell állítani egy 
rövidtávra szóló, költségtervet is tartalmazó ütemtervet. A tervet – jóváhagyásra – a 
szenátus elé kell terjeszteni. 
Felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató, Dr. Balla László igazgató, Dr. Stipta István 
rektorhelyettes, Dr. Hell Judit az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke. 
Határidő: 2009. október 30. 
3. a Miskolci Egyetem honlapján nyitni kell egy elkülönített tárhelyet, ahol az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk, dokumentumok, ill. szabályzatok, a 
tárgyban hatáskörrel rendelkező érdekvédelmi bizottság(ok), bizottsági tervek, 
hallgatói szervezetek, kari bizottságok, támogató szolgáltatások és ezek elérhetősége, 
helyszíne, a konkrét ügyintézési, jogorvoslati rendje, a kapcsolatos tájékoztatók, 
formanyomtatványok, koordinátor(ok) elérhetősége megtalálható. 
Felelős:  
A tartalom összeállításáért. Kolyankovszky Istvánné fogyatékosügyi koordinátor, Dr. 
Hell Judit az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke. 
Az ellenőrzésért: Dr. Stipta István általános rektorhelyettes 
Határidő: 2009. június 30. 
4. Szakértők közreműködésével össze kell állítani egy olyan tájékoztató/módszertani 
kiadványt, amely a leggyakrabban előforduló – egyetemi szempontból releváns – 
fogyatékossági típusok ismertető jegyeit, az ezekhez való helyes viszonyulást 
tartalmazza. 
Felelős: Dr. Hell Judit az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
5. A Szenátus szükségesnek tartja a jelenlegi előnyben részesítési normák 
felülvizsgálatát, és azok (szabályzatalkotás előírt rendjében történő) kiegészítését. 
Felelős: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes, Dr. Stipta István általános 
rektorhelyettes, Dr. Hell Judit az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke. 
Határidő: 2009. október30. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 



 
 
256/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Anyagtudományi Kar előterjesztése szerint arany, gyémánt és 
vas okleveleket adományoz. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
257/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Gépészmérnöki és Informatikai Kar előterjesztése szerint arany 
okleveleket adományoz. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
258/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet előterjesztése szerint arany 
okleveleket adományoz. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
259/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – a Baross Gábor 
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolával együttműködésben történő – 
indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
260/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – a Fáy András 
Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködésben történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
261/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – a Somogyi TISZK 
közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolájával és Szakiskolájával 
együttműködésben történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 



262/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – a Szintézis Modern 
Tudományok Szakközépiskolával együttműködésben történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
263/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – az V. István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával együttműködésben történő – 
indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
264/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – a Fáy András 
Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködésben történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
265/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak – a Szintézis Modern 
Tudományok Iskolája Szakközépiskolával együttműködésben történő – indítása 
mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
266/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Gazdálkodási menedzserasszisztens felsőfokú szakképzési szak – a 
Szintézis Modern Tudományok Iskolája Szakközépiskolával együttműködésben 
történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
267/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Gazdálkodási menedzserasszisztens felsőfokú szakképzési szak – a 
Stúdium Gazdasági Igazgatási és Számítástechnikai Szakközépiskolával 
együttműködésben történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 



268/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Projektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szak – a Stúdium 
Gazdasági Igazgatási és Számítástechnikai Szakközépiskolával együttműködésben 
történő – indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
269/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Projektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szak – a Szintézis 
Modern Tudományok Iskolája Szakközépiskolával együttműködésben történő – 
indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
270/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Hidraulika-pneumatika szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
271/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Földgázellátási szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
272/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogi asszisztens ( hallgatói jogviszonyban) felsőfokú szakképzési szak 
képzési programját az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
273/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogi asszisztens ( tanulói jogviszonyban) felsőfokú szakképzési szak 
képzési programját az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



274/2009. sz. határozat: 
A Szenátus „Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” felnőttképzési tanfolyam 
létesítése mellett dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és dokumentumait 
jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
275/2009. sz. határozat: 
A Szenátus „A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai” felnőttképzési tanfolyam 
létesítése mellett dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és dokumentumait 
jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
276/2009. sz. határozat: 
A Szenátus „Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei” felnőttképzési tanfolyam 
létesítése mellett dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és dokumentumait 
jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
277/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Zenetanár mesterképzés szakterületi modul indítása mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
278/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Szikraforgácsolás technikája” felnőttképzési tanfolyam létesítése 
mellett dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és dokumentumait jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
279/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Mérőgépek méréstechnikája” felnőttképzési tanfolyam létesítése mellett 
dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és dokumentumait jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 



 
 
280/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Nemzetközi hegesztett szerkezet tervező képzés” felnőttképzési 
tanfolyam létesítése mellett dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és 
dokumentumait jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
281/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Műszaki rajz” felnőttképzési tanfolyam létesítése mellett dönt, a 
program akkreditáció iránti kérelmet és dokumentumait jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
282/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Állam- és Jogtudományi Kar munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási alapképzési szak ajánlott (minta)tantervét elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
283/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Állam- és Jogtudományi Kar jogász mesterképzési szak ajánlott 
(minta)tantervét elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
284/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Állam- és Jogtudományi Kar igazgatásszervező alapképzési szak 
ajánlott (minta)tantervét elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
285/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Gazdaságtudományi Kar előterjesztett (minta)tanterv módosítását 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 



 
 
286/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Szentpétervári Állami Műszaki Egyetemmel együttműködési 
megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
287/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködési megállapodás megkötését 
határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
288/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Miskolc Városi Szabadidőközponttal együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
289/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központtal (Cserkeszőlő) 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
290/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Magyarországi Klinikai Vizsgálatot Szervezők Társaságával 
együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
291/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Mese Óvodával együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 



 
 
292/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Drogambulancia Alapítvánnyal együttműködési megállapodás 
megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
293/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a CTFK tanító szakos hallgatói szakmai gyakorlatára készített 
mintaszerződés, az előterjesztett Általános Iskolákkal és Óvodákkal történő 
megkötését jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
294/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a CTFK óvodapedagógus hallgatói szakmai gyakorlatára készített 
mintaszerződés, az előterjesztett Általános Iskolákkal és Óvodákkal történő 
megkötését jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
295/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
296/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Szentpétervári Állami Műszaki Egyetemmel (Gépészmérnöki és 
Gépszerkezettani Kar) együttműködési megállapodás megkötését határozta el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
297/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolával valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 



Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
298/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolával 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
299/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Szintézis Modern Tudományok Iskolája Szakközépiskolával valamint a 
Szintézis Oktatási Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötését határozza 
el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
300/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskolával és 
Szakiskolával valamint az Oktatási Stúdió Szakképzési Alapítvánnyal együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
301/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Nyugat-Bohémiai Egyetemmel együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
302/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
 



 
 
303/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának Alapító 
Okirata előterjesztett módosítását jóváhagyja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
304/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 
működtetésének racionalizálására előterjesztett javaslatot elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
305/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus a Miskolci Egyetem bérbeadási szabályzatának záró rendelkezéseit 
kiegészíti a következőkkel:  
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány az általa az egyetem területén (az 
E/7 és E/3 jelű épületben) bérelt helyiségeket – a Közalapítványnak az egyetem 
területén történő működéséhez fűződő kiemelt egyetemi érdekre tekintettel – az 
egyetem oldalán felmerülő költségek megtérítése ellenében (önköltségi díjon) jogosult 
bérelni. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
306/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
 
2009. július 1. üléspótló körözvény 
 
 
 
307/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Inzulinpumpa-terápia oktató munkatárs (SUBITO)” felnőttképzési 
tanfolyam létesítése mellett dönt, a program akkreditáció iránti kérelmet és 
dokumentumait jóváhagyja. 



 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
308/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával valamint 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötését 
határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
309/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája 
és Szakiskolájával valamint a Somogy Megyei Önkormányzattal együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2009. július 14. üléspótló körözvény 
 
 
310/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Klinikai kutatási munkatárs” szakirányú továbbképzési szak képzési és 
kimeneti követelményeinek módosítását támogatja:  
„4. A felvétel feltétele: orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzési 
szakon, valamint természettudomány képzési területen biológia, kémia, fizika 
alapképzési szakon szerzett oklevél”. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2009. július 24. üléspótló körözvény 
 
 
311/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság által felállított karok szerinti rangsort 
támogatja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
312/2009. sz. határozat: 



A Szenátus az Árvay József Gyakorló Általános Iskola Pedagógiai Programját 
támogatja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
313/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Árvay József Gyakorló Általános Iskola Minőségirányítási Programját 
támogatja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2009. szeptember 22. üléspótló körözvény 
 
 
314/2009. sz. határozat: 
 

A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan működő Részvénytársasággal kötendő együttműködési 
keretmegállapodást. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
315/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja az „Európai Üzleti Polytechnikum” 
Gimnázium és Szakképző Iskolával, valamint a Szeretet Szövetséggel kötendő 
együttműködési megállapodást. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
316/2009. sz. határozat: 
 
A Szenátus egyhangú igen szavazattal támogatja a Búzavirág Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodást. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



2009. október 21. 
 
 
 
317/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
318/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
319/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
320/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
321/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
322/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



323/2009. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi pontjai 
a 2009/2010. tanév 1. félévében” előterjesztést elfogadja az alábbi módosításokkal: 
– Az októberi szenátus ülés napirendjéről a „Javaslat az Egészségügyi Kar Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására” pont megvitatása a decemberi ülés, a 
„Javaslat az oktatás hallgatói véleményezésének szabályozására” és a „Javaslat az 
SZMSZ III. kötete Comenius Tanítóképző Főiskolai Karra vonatkozó függelékének 
módosítására” pontok a novemberi ülés napirendjébe kerülnek. 
– Az előterjesztés kiegészül az egyetemi tanári pályázatok véleményezése céljából 
2010 januárjára beütemezett Rektori Kabinet és Szenátus üléssel. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
324/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem 2009. I-VIII. havi gazdálkodásáról készített 
beszámolót – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – megtárgyalta és elfogadja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
325/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Hároméves Fenntartói Megállapodásban vállalt 
teljesítménycélok 2009. évi várható értékeire vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
326/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a FEUVE Szabályzat módosítására, kiegészítésére tett előterjesztést 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
327/2009. sz. határozat: 
A Szenátus felhatalmazza az egyetem rektorát az előterjesztésben szereplő 
vagyonkezelési szerződés megkötésére. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 



328/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti 
és Működési Rend módosítására készült előterjesztést az alábbi változtatásokkal 
fogadja el: 
– A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnak az Egészségügyi Kar szervezetébe való 
áthelyezésére vonatkozó rendelkezések nem módosulnak. 
– A 31.§ (2) 47.§ (2) (3) és 50§ (2) (4) bekezdéséből a „kivéve a 30 napot meghaladó 
időtartamú fizetés nélküli szabadságon lévőket.”, „a 30 napot meghaladó időtartamú 
fizetés nélküli szabadságot igénybevevők kivételével.” részek törlésre kerülnek. 
– Az elfogadásra kerülő módosítások hatályba lépésének napja a Szenátus általi 
elfogadás napja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
329/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának 
feladataira és működési rendjére előterjesztett szabályzatot, azon módosítással, hogy a 
12/B.§ (3) bekezdéséből törlésre kerülnek az alábbiak. „kivéve a 30 napot meghaladó 
időtartamú fizetés nélküli szabadságon lévőket.” A szabályzat hatályba lépése 2009. 
október 21. napja, hatályba lépésével egyidejűleg a 2006. október 26-án elfogadott és 
többször módosított Szabályzat a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi 
Karának feladataira és működési rendjére hatályát veszti. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
330/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Szabályzat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
feladataira és működési rendjére” módosítására készített előterjesztést elfogadja a 8.§ 
(3) bekezdés utolsó mondatának pontosításával, miszerint a szakigazgatók nem 
minősülnek vezetőknek. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
331/2009. sz. határozat: 
A Szenátus akként határozott, hogy a „Szabályzat a Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Kar feladataira és működési rendjére” módosítására készített előterjesztés 
megvitatására a decemberi ülésen kerüljön sor. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 



332/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet 
Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadja, azon változtatással, hogy a 114.§ (1) i) pontból a zárójeles 
rész törlendő. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
333/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az SZMSZ II. kötet, Foglalkoztatási Követelményrendszer 18. sz. 
mellékletének (Kari alapítású és a Hallgatói Önkormányzat által alapított kitüntetések, 
elismerések) a Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó részét az alábbiak szerint 
módosítja: 
Műszaki Anyagtudományi (korábban Kohómérnöki, illetve Anyag- és 
Kohómérnöki) Kar 

- „Legjobb 10 %” fogalmának bevezetése a hallgatók minősítésében (1999) 
- „Pro Facultate Ingeniariorum Metallurgiae” (1995) 
- „Legjobb 25%” fogalmának bevezetése a hallgatók minősítésében (1990) 
- Tanulmányi emlékérem, arany, ezüst és bronz fokozat (1967) 
- Verő József Emlékérem (2009) 

 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
334/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
335/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
336/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 



337/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
338/2009. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja az előterjesztés szerinti szöveggel történő rektori megbízásra 
szóló pályázati felhívás közzétételére irányuló javaslatot. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
339/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés 
szabályzatának” módosító javaslataival egyetért, azokat elfogadja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
340/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
341/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
342/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
343/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 



344/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer Egészségügyi Karra vonatkozó kiegészítésének módosítására 
készített előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
345/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt 
tanulói jogviszonyban, az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképző 
Iskolával együttműködve. Az erre vonatkozó előterjesztést, az együttműködési 
megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
346/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt 
tanulói jogviszonyban, az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképző 
Iskolával együttműködve. Az erre vonatkozó előterjesztést, az együttműködési 
megállapodást és a szakképzési programot elfogadja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
347/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
348/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás szakirányú 
továbbképzési szak létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
 
 



349/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás szakirányú 
továbbképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, 
egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
350/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak indítása mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott 
 
 
351/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szociális munka alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot 
módosítja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
352/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Senior humánerőforrás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi 
képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
353/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési szak 
indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
354/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Jogi asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt tanulói 
jogviszonyban, az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképző Iskolával 



együttműködve. Az erre vonatkozó előterjesztést, az együttműködési megállapodást és 
szakképzési programot elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
355/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki környezetvédelmi szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
356/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Anyagtudományi Karon folyó anyagmérnök BSc képzés 
ajánlott tantervének módosítására készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy 
határozott, hogy az ajánlott tanterv módosítását az előterjesztésben írtak szerint 
engedélyezi. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
357/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Anyagtudományi Karon folyó anyagmérnök MSc képzés 
ajánlott tanterveinek módosítására készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy 
határozott, hogy az ajánlott tanterv módosítását az előterjesztésben írtak szerint 
engedélyezi. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
358/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki Anyagtudományi Karon folyó kohómérnök MSc képzés ajánlott 
tantervének módosítására készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 
az ajánlott tanterv módosítását az előterjesztésben írtak szerint engedélyezi. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
359/2009. sz. határozat: 
A Szenátus úgy határozott, hogy kezdeményezi az anyagtechnológiai 
mérnökasszisztens felsőfokú szakképzésnek – a felülvizsgált, illetve az országos 
modultérképpel összehangolt változatának – az Országos Képzési Jegyzékbe történő 
felvételét. 



Az alábbi modulok kerülnek benyújtásra: 

Az átdolgozott  55 810 01 0010 55 14 azonosító számú, Anyagtechnológiai 
mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1180-06 Korszerű munkaszervezés 
1181-06 Gazdálkodási, projektvezetési modul 
1190-06 Műszaki alapozás 
0254-06 Általános gépészeti anyagvizsgálatok 
2257-06 Anyagok előállítása és elemzése laboratóriumi körülmények 

között  
2262-06 Kohászati technológia  
2255-06 Vegyipari technológiák 
0851-06  Kerámia gyártása I. 

 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
360/2009. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa úgy döntött, hogy kezdeményezi a Kohómérnök 
asszisztens felsőfokú szakképzési szak nevének Fémtechnológiai mérnökasszisztens 
felsőfokú szakképzési szak névre történő változtatását a 28/2003. (X. 18.) OM 
rendeletben rögzített szakmai és vizsgakövetelmények megtartása mellett. A 
névváltoztatási eljárás előterjesztéséhez be kell szerezni az alapító Dunaújvárosi 
Főiskola, valamint a szakmai szövetségek (MÖSZ, MVAE, OMBKE) támogató 
nyilatkozatát. Az akkreditálásra vonatkozó előterjesztést a névváltoztatás jóváhagyása 
után kell elkészíteni. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
361/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Logisztikai mérnök mesterképzési szak szakfelelősének 
személyében bekövetkezett változásra vonatkozó alábbi javaslatot: 
A szakindítási dokumentációban feltüntetett szakfelelős: Dr. Mang Béla. 
A Kar Tanácsa által jóváhagyott aktuális szakfelelős: Prof. Dr. Illés Béla. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
362/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Logisztikai menedzser mesterképzési szak szakfelelősének 
személyében bekövetkezett változásra vonatkozó alábbi javaslatot: 



A szakindítási dokumentációban feltüntetett szakfelelős: Prof. Dr. Illés Béla. 
A Kar Tanácsa által jóváhagyott aktuális szakfelelős: Dr. Mang Béla. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
363/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Master of Business Administration mesterképzési szak 
szakfelelősének személyében bekövetkezett változásra vonatkozó alábbi javaslatot: 
A szakindítási dokumentációban feltüntetett szakfelelős: Dr. Heidrich Balázs. 
A Kar Tanácsa által jóváhagyott aktuális szakfelelős: Dr. Kunos István. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
364/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Magyar Telekom Nyrt-vel a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
365/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel a dolgozói flottára a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
366/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel a hallgatói flottára a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
367/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a CQ University Australia-val a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
368/2009. sz. határozat: 



A Szenátus az Otto von Guericke Egyetemmel (Magdeburg) a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
369/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Városi Pedagógiai Intézettel a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
370/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
371/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Dunaújvárosi Főiskolával (Nyelvi Intézet) a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott. 
 
 
372/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Technicka Univerzita v Kosiciach (Katedra Jazykov)-val a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
373/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Aqua Terápia Gyógyászati, Gyógyturisztikai és Tanácsadó Kft-vel a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
374/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a State Higher Vocational School in Krosno-val a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 



 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
375/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a MINŐIES Alapítvánnyal a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
376/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 
 
 
377/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a TM Magyarország Logisztikai Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Kft-vel a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
378/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképző Iskolával 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
379/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az UNI-FLEXYS Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
380/2009. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Alapító Okirat módosításának 
kezdeményezésére tett alábbi előterjesztést: 
A 4. pontban foglalt alaptevékenység és kiegészítő tevékenység rovat kiegészül az 
alábbiakkal: 



581100  Könyvkiadás 
691020 Egyéb jogi tevékenység 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
381/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Felnőttképzési Regionális Központ átalakítására vonatkozó javaslat 
beterjesztésének határidejét 2009. novemberre módosítja. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
382/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elrendeli, hogy az egyetemi üres termekről tájékoztatás jelenjen meg az 
egyetemi plazmatelevízión. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
383/2009. sz. határozat: 
A Szenátus felhatalmazást ad az Egyetem rektora számára, hogy a Szolnoki Főiskola 
képviselőivel további tárgyalásokat folytasson a Főiskola Miskolci Egyetembe történő 
esetleges beolvadásáról. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
384/2009. sz. határozat: 
A Szenátus felhatalmazást ad az Egyetem rektora számára, hogy az érdeklődő 
főiskolák, egyetemek képviselőivel tárgyalásokat folytasson az adott intézmény a 
Miskolci Egyetembe történő esetleges beolvadásáról. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 
 
 
385/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 



386/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
387/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
388/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa az előterjesztett „Az oktatói munka hallgatói véleményezési 
rendjéről szóló szabályzat”-ot elfogadja 2009. november 19-i hatállyal, egyidejűleg az 
azonos című 2001. május 24. napján elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
389/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa felhatalmazza az Egyetem Rektorát és a Gazdasági Főigazgatót 
a „Javaslat többlet kötelezettségvállalásra a Zenepalota PPP konstrukcióban történő 
felújítása bérleti díja kapcsán” előterjesztésben szereplő mértékű többlet 
kötelezettségvállalásra azzal a feltétellel, hogy az előkészített szerződésmódosítás 
alapján a KSH a beruházás EUROSTAT szerinti besorolását továbbra is a 
magánszektorba elszámolandónak minősíti, valamint az előterjesztésben hivatkozott 
ME-OKM Megállapodás – a Szolgáltatás kezdő évében az OKM  a fizetendő bérleti 
díj 50%-át vállalja – módosítása aláírásra kerül.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 5 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
390/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 0 igen, 28 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
391/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 0 igen, 28 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
392/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
 
393/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 0 igen, 29 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.  
 
 
394/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az ME Környezetvédelmi 
Szabályzatát elfogadja, 2010. január 1-én hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
395/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti 
és Működési Rend módosítására készült előterjesztést, és a Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Karának feladataira és működési rendjére előterjesztett 
szabályzatmódosítást elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
396/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a „Bölcsészettudományi Kar humánerőforrás-gazdálkodás 
hatékonyságának növelése” című előterjesztésben foglaltakat és elrendeli az 
intézkedési terv végrehajtását. 
 
1. Képzési struktúra felülvizsgálata: 
    – képzési profil tisztítása 
    – képzésblokkosítás lehetőségeinek kiaknázása 
    – csoportlétszámok optimalizálása 
 
Felelős: dékán, tanulmányi dékánhelyettes 
Határidő: 2011. 08. 30. 
 
2. Humánerőforrás felülvizsgálata 



    – egyéni teljesítményértékelések eredményeinek vezetői áttekintése, visszacsatolás 
    – óraterhelések nyilvánosságra hozatala, változási tendenciáinak értékelése, a 
szükséges  
       munkaügyi intézkedések megtétele 
    – a képzési palettához igazodó oktatói kör kialakítása 
 
Felelős: dékán 
Határidő: 2010. 09.30. 
 
3. Humánpolitikai intézkedések meghozatala: 
     – Megvalósult humánpolitikai intézkedések 2009. július 1-től: 
     Közös megegyezéssel (illetve lemondással) megszűnt (illetve várhatóan 
megszűnik) 2 
     további jogviszonyos, félállású egyetemi tanár foglalkoztatása: 

− 1 fő a Modern Filológiai Intézetből 225 ezer Ft/hó 
− 1 fő a Történettudományi Intézetből 225 ezer Ft/hó 
Közös megegyezéssel megszűnt 2 további jogviszonyú, negyedállású egyetemi 
docens foglalkoztatása: 
− 1 fő a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetből 78 ezer Ft/hó 
− 1 fő a Szociológiai Intézetből 78 ezer Ft/hó 
Folyamatban van: 

1 fő további jogviszonyú, félállású egyetemi docens foglalkoztatásának 
megszüntetése 153 ezer Ft/hó 

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

összesen 12 fő alkalmazásának megszüntetése, hozzávetőleg 2.8 millió Ft/hó 
értékben 

 
− Felelős: dékán, humánpolitikai igazgató 
− Határidő: 2010. 09.30. 
 
4.Gazdálkodás felülvizsgálata: 

− A karon jelenleg működő gazdálkodási rendszer transzparens, intézetekre 
bontott, pontos információk azonnali hozzáférését teszi lehetővé. Ezért ehhez 
kapcsolódóan feladatokat nem kívánunk megfogalmazni. 

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

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



 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
397/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet 
Hallgatói Követelményrendszer” módosítására készített előterjesztést elfogadja azon 
pontosítással, hogy a 78.§-ban a 7% 8%-ra, a 2 % 3 %-ra, a 2 alkalom 3 alkalomra 
módosul. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
398/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet 
Hallgatói Követelményrendszer” Gazdaságtudományi Kari kiegészítésére előterjesztett 
javaslatot elfogadja. A hatálybalépés napja 2009. december 1.  
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
399/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a „Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet 
Hallgatói Követelményrendszer” Állam- és Jogtudományi Kari kiegészítése 
módosítására készített előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
400/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „ME tanulmányi időbeosztása a 2009/2010. tanév II. félévére” 
előterjesztett javaslatot elfogadja.  
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
401/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány” 
módosított tantervét elfogadja. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 8 nem szavazott. 
 
 



402/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Ápolás és betegellátás gyógytornász szakirány” módosított tantervét 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 8 nem szavazott. 
 
 
403/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus szervező szakirány” 
módosított tantervét elfogadja. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 6 nem szavazott. 
 
 
404/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az „Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 
képalkotó diagnosztikai szakirány” módosított tantervét elfogadja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
405/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési 
programot módosítja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
406/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak indítása mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 5 nem szavazott. 
 
 
 
407/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 



408/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Mozgóképgyártó szakasszisztens – Médiatechnológus asszisztens 
felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
409/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Vállalati logisztika képzési programra, a FAT akkreditációs kérelemre 
vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
410/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Vállalati logisztika alapjai képzési programra, a FAT akkreditációs 
kérelemre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
411/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzési szak 
létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az 
intézményi képzési programot módosítja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
412/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az MBA mesterszak Egészségügyi menedzser modul indítása mellett dönt, 
az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
413/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az MBA (Master of Business Administration) mesterszak 
Entrepreneurship modul indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 



 
414/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítása 
mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
415/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Belső szabályzatok megalkotásának rendje a Miskolci 
Egyetemen módosítására tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
416/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott. 
 
 
417/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Zöld Kapcsolat Egyesülettel, dr. Vágó Péter ügyvéddel és a Jövő 
Nemzedékek Országgyűlési Biztosával a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 
 
 
418/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza 
el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 nem szavazott. 
 
 
419/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 



420/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az alábbi vezetői pályázatok kiírásáról dönt a 2010. évre: 
Műszaki Földtudományi Kar 
Vezetői megbízás ellátására: 

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

intézetigazgató 
Műszaki Anyagtudományi Kar 
Vezetői megbízás ellátására: 

- dékáni megbízás  
- dékánhelyettesi megbízás 
- Anyagtudományi Intézet: intézetigazgató  

Oktatói pályázat: 
- Anyagtudományi Intézet: egyetemi docens 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
Vezető megbízás ellátására:  

- Dékáni Hivatal: hivatalvezető 
Vezető oktatói pályázat:  

- Mechanikai Tanszék: egyetemi docens 
- Analízis Tanszék: főiskolai docens 
- Alkalmazott Matematikai Tanszék: 2 fő egyetemi docens (az egyik 

2010.12.01-től) 
- Automatizálási Tanszék: egyetemi docens 
- Mechanikai Technológiai Tanszék: egyetemi docens 
- Vegyipari Gépek Tanszéke: egyetemi docens 
- Alkalmazott Informatikai Tanszék: egyetemi docens 

Állam- és Jogtudományi Kar 
Oktatói pályázat: 

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

Bölcsészettudományi Kar 
Vezetői megbízás ellátására: 

- Szociológiai Intézet: intézetigazgató 
Gazdaságtudományi Kar 
Oktatói pályázat 

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

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

Egészségügyi Kar 
Oktatói pályázat: 

- főiskolai docens 
- egyetemi docens 



Vezetői megbízás ellátására:  
- Sportlétesítmények: vezető 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
Vezetői megbízás ellátására: 

- igazgató 
Oktatói pályázat:  

- főiskolai tanár 
Comenius tanítóképző Főiskolai Kar 
Vezetői megbízás ellátására: 

- dékán 
- általános dékánhelyettes 
- képzési dékánhelyettes 

Oktatói pályázat:  
- Informatika Tanszék: egyetemi docens 

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

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

főiskolai tanár: 
- Elméleti Egészségtudományi Tanszék: 2 fő  

Rektori pályázat: 
Szöveg megküldése: 2009. november 1. 
Egyeztetés: 2009. november 15. 
Megjelenés: 2009. december 15.  
Benyújtás: 2010. január 31. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
 
2009. december 17. 
 
 
421/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 



 
 
422/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa módosítja a 202/2009.sz. határozatát abban az értelemben, 
hogy ne csak a gazdasági társaság, hanem a felnőttképzés egészét érintő belső és külső 
szervezeti egység létrehozásának előkészítésére adjon a rektor által létrehozott 
Előkészítő Bizottságnak megbízást. 
A Bizottság a stratégiai kérdések mellett a konkrét működés jogi, szervezeti, 
gazdasági, pénzügyi és humán erőforrás oldalra is konkrét javaslatot terjeszt elő.  
A Bizottság 2010 áprilisára készítse el javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy az éves 
költségvetés elkészítése előtt, február 28-ig egy költség indikációs javaslatot készít. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
423/2009. sz. határozat: 
Az Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
424/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2010. évi éves ellenőrzési 
munkatervéről szóló tájékoztatót. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
425/2009. sz. határozat: 
1.A Szenátus a költségtérítéses képzések helyzetéről előterjesztett beszámolót 
elfogadja. 
2. A költségtérítéses képzések előkalkulációit gondos elemzés után, az előre látható 
költségek alapos elemzésével kell összeállítani. Az utókalkulációt az előírt határidőre 
el kell készíteni. 
Felelős: A képzést meghirdető gazdálkodási egység vezetője. 
Ellenőrzésért felelős: általános rektorhelyettes. 
3. A költségtérítéses képzések bevételeiből csak olyan oktatók részesülhetnek, akik a 
kötelező óraszámukat az államilag finanszírozott képzési szinteken elérték. 
Felelős: a képzést meghirdető gazdálkodási egység vezetője. 
Ellenőrzésért felelős: rektor, humánpolitikai igazgató 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
426/2009. sz. határozat: 
1.A Szenátus hatályon kívül helyezi az Egyetem könyvtári tevékenységének 
racionalizálására irányuló 158/2009.sz. határozatának azt a részét, amely a KöLM 
közreműködésével a Műszaki Földtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar tanszéki, intézeti könyvtárainak összevonását írta elő. 
2. A KöLM részt vesz a MFK és a GÉIK tanszéki könyvtárak nyilvántartásainak 
egységesítésében, működteti a tanszéki könyvtárak honlapjait, hálózati munkáját 
hatékonyabban működteti, a két műszaki kar gondoskodik a szakvéleményben 
javasoltak megvalósításáról (egyes tanszékeken állománybiztonság megteremtése, 
egységes állomány nyilvántartás bevezetése). 
Felelősök: a karok dékánjai és a könyvtári főigazgató, határidő: 2011. december 31. 
3. A Szenátus a könyvtár 2009-es beszámolóját elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
427/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Számviteli Politika előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a 
módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
428/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Bérbeadási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a 
módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
429/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Értékelési Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a 
módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
430/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Gazdálkodási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a 
módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
431/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a GMF Ügyrend előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a 
módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
432/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Kötelezettségvállalási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását 
elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
433/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Számlarend előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 
2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
434/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a FEUVE Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a 
módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
435/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Készletgazdálkodási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását 
elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
436/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről 
szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. 
január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 



437/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzata előterjesztés szerinti 
módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
438/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer III. fejezet 
Tanulmányi és vizsgaszabályzat Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó 
függeléke módosítására tett előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
439/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer III. fejezet 
Tanulmányi és vizsgaszabályzat Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó 
függeléke módosítására tett előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
440/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítása mellett 
dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
441/2009. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és 
Működési Rend 7. sz. melléklete „Szabályzat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és 
Informatikai Karának feladataira és működési rendjére” módosítására tett 
előterjesztést. A módosítások hatályba lépésének időpontja 2010. január 1. napja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
442/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
1/b. sz. Mellékletét kiegészíti a TÁMOP-TékED Projekt Csoporttal, és a 25.sz. 
mellékletét kiegészíti az előterjesztés szerinti 10/A.§-sal. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 2 nem szavazott. 



 
 
443/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
59.§ (1) bekezdésében a 2009. december 31. dátumot 2010. december 31-re módosítja. 
A Szenátus ezen határozatát véleményezésre a rektor a Gazdasági Tanács elé terjeszti, 
és a Gazdasági Tanács véleményéről a Szenátust tájékoztatja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
444/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
8.sz. mellékletét „Szabályzat az Állam- és Jogtudományi Kar feladataira és működési 
rendjére” módosítja az előterjesztés szerint. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
445/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Szolnoki Főiskolával stratégiai szövetség létrehozására együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
446/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvánnyal a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
447/2009. sz. határozat: 
A Szenátus Szentes Város Önkormányzatával a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
448/2009. sz. határozat: 
A Szenátus a Károly Róbert Főiskolával a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 



 
449/2009. sz. határozat: 
A Szenátus az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötését határozza el. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott. 
 
 
450/2009. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja azon együttműködési megállapodások és együttműködésre 
irányuló szándéknyilatkozatok megkötését/aláírását, melyeket a Miskolci Egyetem 
közös pályázat benyújtása érdekében köt, és amelynél önrészfizetési kötelezettség, 
valamint pénzügyi kötelezettségvállalás sem a projekt megvalósítási, sem a fenntartási 
időszakban, az Egyetemet nem terheli. Az ezen felhatalmazás alapján aláírásra kerülő 
szerződésekről negyedévente a Szenátust a rektor tájékoztatni köteles.  
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
451/2009. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja azon együttműködési megállapodások megkötését, melyeket a 
Miskolci Egyetem hallgatói szakmai gyakorlata biztosítása érdekében köt külső 
szervezetekkel, és amelyek alapján a külső szervezet ingyenesen vagy 10 000 
Ft/hallgató összeghatárt meg nem haladó díj ellenében biztosítja a szakmai 
gyakorlatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 
 
452/2009. sz. határozat: 
A Szenátus három részfoglalkozású egyetemi docensi pályázat kiírását határozta el a 
Műszaki Anyagtudományi Kar kihelyezett tanszékeire. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott 
 
 
453/2009. sz. határozat: 
A Szenátus személyi ügyben szavazott. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 
 


