
2015. január 29. 
 
 
1/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
2/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
3/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetére (a 
Szervezeti és Működési Rendre) előterjesztett javaslatot az alábbi módosításokkal: 
A 9.§ (1) bekezdése kiegészül a „véleményezési” szóval. 
A Szenátus tagja csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató lehet. 
Az oktatói-kutatói, illetve a nem oktatói küldöttválasztó értekezlet akkor határozatképes, ha a 
választásra jogosult személyek legalább 60%-a jelen van. 
A Szenátus fogadja el az intézmény működéséhez kapcsolódó belső szabályzatokat. 
A Rektori Hivatal vezetőjét a rektor nevezi ki és menti fel. 
A Kancellária Hivatal vezetőjét a kancellár nevezi ki és menti fel. 
A kari igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatok ellátására dékáni hivatal működik, amelyet 
a dékáni hivatal vezetője vezethet. 
Az Egyetemi Könyvtár országos és regionális feladatokat is ellát. 
Az Egyetemi Levéltár feladata a diplomamunkák, szakdolgozatok gyűjtése, őrzése és 
feltárása. 
A Hallgatói Központ és a Bolyai Kollégium működését az SzMSz III. kötete határozza meg. 
A tudásvagyon hasznosítás igazgató feladatai ellátása során együttműködik a szakterületileg 
illetékes rektorhelyettessel, a dékánokkal és az AFKI igazgatójával. 
A Minőségbiztosítási Bizottság elnöke az akkreditációért felelős rektorhelyettes. 
A IV. sz. kiválósági központ neve: Innovatív Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági 
Központ. 
A Stratégiai Bizottság vezetője a stratégia és fejlesztési rektorhelyettes. A Bizottságnak 
javaslattételi joga van a Szenátus és a szakterületi igazgató felé. 

A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 371/2012. sz. szenátusi 
határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Rendet. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. február 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat megküldése az EMMI-be. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Deák Csaba kancellár. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



 
4/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetére (a 
Foglalkoztatási Követelményrendszerre) előterjesztett javaslatot, azon módosítással, hogy a 
Rektori Dicséret, valamint a Kancellári Dicséret maximálisan adható száma évi tizenegyre 
változzon, továbbá az 1. sz. mellékletben a hallgató és a doktorandusz foglalkoztatását 
érintően a projektvezetők bérgazdálkodói és munkairányítói jogköre is feltüntetésre kerüljön. 
A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 300/2014.sz. szenátusi 
határozattal elfogadott Foglalkoztatási Követelményrendszert. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. február 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat megküldése az EMMI-be. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Deák Csaba kancellár. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
5/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének 
(a Hallgatói Követelményrendszernek) a módosítására tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, 
hogy a hallgatók által fizetendő mulasztási díjak, valamint ismétlő javítóvizsga és minden 
további, ugyanabból a tárgyból tett vizsga esetén fizetendő díjak 127.§ (1) bekezdésében 
meghatározottól eltérő felhasználásról a kari HÖK a kar dékánjának egyetértésével dönthet. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. február 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat megküldése az EMMI-be. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Deák Csaba kancellár. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
6/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
7/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
8/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



 
9/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
10/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
11/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
12/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az alábbi vezető oktatói munkakörök betöltésére vonatkozó pályázati felhívások 
közzétételéről dönt: 
 
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet 1 egyetemi docens 
Államtudományi Intézet 1 egyetemi docens 
Modern Filológiai Intézet 1 egyetemi docens 
Tanárképző Intézet 1 egyetemi docens 
Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai 
Intézet 1 egyetemi docens 
Öntészeti Intézet 1 főiskolai docens 
Ásványtani-Földtani Intézet 2 egyetemi docens 
Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 2 egyetemi docens 
Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet 1 egyetemi docens 
Gép- és Terméktervezési Intézet 4 egyetemi docens 
Gyártástudományi Intézet 1 egyetemi docens 
Informatikai Intézet 1 egyetemi docens 
Matematikai Intézet 1 egyetemi docens 
Villamosmérnöki Intézet 1 egyetemi docens 
Egészségügyi Kar 1 tudományos dékánhelyettes 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
13/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



 
14/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
15/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
16/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Alapító Okirat módosítására tett javaslatot, az 
1.4. pont kiegészítését az orvos- és egészségtudomány képzési területtel. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. január 29. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az előterjesztés megküldése az EMMI-be. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2015. február 6. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
17/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gazdaságtudományi Kar ERASMUS+ 
programjának (KA1 akció: Felsőoktatási hallgatók, oktatók és alkalmazottak mobilitási 
alprogram) végrehajtási szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. február 01. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. február 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
18/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja az Esélyegyenlőségi Terv 
hatályának meghosszabbítását 2016. december 31-ig. 
Szenátus döntése utáni feladatok: Az Esélyegyenlőségi Terv honlapon történő megjelenítése. 
Felelős: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): minden egyetemi alkalmazott. 
A végrehajtás határideje: 2015. február10-től folyamatos. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



 
19/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a DIFI-CAD Mérnökiroda Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
20/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a Szegedi Tudományegyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
21/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a Kecskeméti Főiskolával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése 
mellett dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
22/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a Szolnoki Főiskolával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése 
mellett dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
23/2014. sz. határozat: 

A Szenátus a Kazah Nemzeti Műszaki Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
24/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a következőképpen módosítja az Etikai Kódexet: amennyiben az etikai eljárásban 
a rektor személyében érintett, jogorvoslatot az Etikai Bizottság határozatának kézhez vételétől 
számított 15 napon belül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon lehet 
előterjeszteni. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



2015. március 19. 
 
 
25/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
26/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
27/2015. sz. határozat: 

A Szenátus változtatott az ülés napirendjén: a meghívó szerinti 10. és 11. sz. napirendi 
pontokat az ülés elejére hozta 1. és 2. sz. napirendi pontokként. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
28/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gazdaságtudományi Kar Lean menedzsment 
mesterképzési szak létesítésére tett előterjesztést az abban foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. szeptember 01. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
29/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gazdaságtudományi Kar Lean menedzsment 
mesterképzési szak indítására tett előterjesztést az abban foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. szeptember 01. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
30/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a vezető testületek 2014/2015. tanév 2. félévi ülés- és munkatervét azzal 
a kiegészítéssel, hogy a májusi ülések napirendjére kerül a Közbeszerzési szabályzat 
módosítása. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
31/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 egyetemi docensi pályázati felhívás megjelentetését a 
Vezetéstudományi Intézetbe. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
32/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 intézetigazgatói pályázati felhívás megjelentetését a Kémiai 
Intézetbe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
33/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 intézetigazgatói pályázati felhívás megjelentetését az Öntészeti 
Intézetbe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
34/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 intézetigazgatói pályázati felhívás megjelentetését a Metallurgiai 
Intézetbe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
35/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 intézetigazgatói pályázati felhívás megjelentetését a 
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetbe. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
36/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 intézetigazgatói pályázati felhívás megjelentetését az Ásványtani-
Földtani Intézetbe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
37/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja 1 intézetigazgatói pályázati felhívás megjelentetését a Geofizikai és 
Térinformatikai Intézetbe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
38/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a Gyakornoki 
szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a 
humánerőforrás osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. április 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
39/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a 
Szerződéskötések eljárási rendjére vonatkozó szabályozást, továbbá hatályon kívül helyezi a 
337/2010.sz. szenátusi határozattal elfogadott szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a jogi és 
igazgatási osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. április 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
40/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező, 1.3.15. sz. 
Tanulmányi ügyrendet az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 
A végrehajtás határideje: 2015. április 15. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



41/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja az 
Iratkezelési szabályzatot, továbbá hatályon kívül helyezi a 212/2006.sz. szenátusi határozattal 
elfogadott szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a jogi és 
igazgatási osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. április 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
42/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső szabályzatok megalkotásának rendje 
elnevezésű szabályzatot azzal a módosítással, hogy a 3. sz. mellékletben a Kollégiumok 
működésére vonatkozó szabályzatért felelős a tanulmányi rektorhelyettes. A Szenátus továbbá 
hatályon kívül helyezi a 122/2008.sz. szenátusi határozattal elfogadott szabályzatot és az 
1/2012.sz. rektori utasítást. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a jogi és 
igazgatási osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. április 1. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
43/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Minőségbiztosítási Bizottság tagjaira vonatkozó 
előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. március 19. 
Szenátus döntése utáni feladatok: új tagok megbízása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. április 1. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
44/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzatot.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. március 19. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke 
Végrehajtás határideje: 2015. április 01. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
45/2015. sz. határozat: 

1. 2015 szeptemberétől duális képzési formában indul az anyagmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Anyagtudományi Kar gondozásában. Az anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 
hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a 
hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a 
regisztrációs időszakot. 

2. 2015 szeptemberétől 10-30 hallgató vesz részt az anyagmérnök alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezi a LE BELIER Magyarország Formaöntöde Zrt. és a Miskolci 
Egyetem közti együttműködési megállapodás. 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. március 31. napjáig. 

Felelős: Dékán 

Határidő: 2015. március 31. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
46/2015. sz. határozat: 

1. 2015 szeptemberétől duális képzési formában indul az anyagmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Anyagtudományi Kar gondozásában. Az anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 
hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a 
hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a 
regisztrációs időszakot. 

2. 2015 szeptemberétől 10-30 hallgató vesz részt az anyagmérnök alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezi a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság 
és a Miskolci Egyetem közti együttműködési megállapodás. 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. március 31. napjáig. 

Felelős: Dékán 

Határidő: 2015. március 31. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



47/2015. sz. határozat: 

1. 2015 szeptemberétől duális képzési formában indul az anyagmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Anyagtudományi Kar gondozásában. Az anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 
hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a 
hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a 
regisztrációs időszakot. 

2. 2015 szeptemberétől 10-30 hallgató vesz részt az anyagmérnök alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezi az Aluinvent Zrt. és a Miskolci Egyetem közti együttműködési 
megállapodás. 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. március 31. napjáig. 

Felelős: Dékán 

Határidő: 2015. március 31. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
48/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Mérnökinformatikus BSc szak duális képzési formában történő indítását a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft-vel történő együttműködés keretében. 
 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. szeptember 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
49/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja, a 
Logisztikai mérnöki és a Mérnökinformatikus BSc szak duális képzési formában történő 
indítását a Remy Automotive Hungary Kft-vel történő együttműködés keretében. 
 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. szeptember 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



50/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa hozzájárul, hogy a Gazdaságtudományi Kar duális 
képzésekkel kapcsolatos együttműködési megállapodásait üléspótló körözvénnyel bocsássa 
szavazásra. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
51/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja, hogy a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező 
alapszak új szakfelelőse Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. március 19. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 
Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 

A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
52/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Karán az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, az Ápolás és 
betegellátás alapszak, az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak, 
valamint az Egészségügyi szervező alapszak mintatanterveinek módosítását.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. március 19. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke 
Végrehajtás határideje: 2014. március  
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
53/2014. sz. határozat: 

A Szenátus az Orosz Tudományos Akadémia, Syktyvkar Állami Egyetemmel a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
54/2014. sz. határozat: 

A Szenátus a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórházzal a mellékelt 
együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



55/2014. sz. határozat: 

A Szenátus az IVANO-FRANKIVSKI Nemzeti Olaj- és Gázipari Műszaki Egyetemmel a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
56/2014. sz. határozat: 

A Szenátus elrendeli a Miskolci Egyetemen adható bér és bérjellegű juttatások felső határának 
megállapításáról szóló 4/2012. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezését, egyidejűleg 
felkéri az egyetem vezetését arra, hogy egy igazságosabb, hatékonyabb, nyomon követhető 
rendszert alakítson ki a bérjellegű juttatások kontrollálásának tekintetében. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a 4/2012.sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek):a Miskolci Egyetem rektora és kancellárja. 
A végrehajtás határideje: 2015. április 1. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
 

2015. március 23. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
57/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Pénzügy 
és számvitel BSc szak duális képzési formában történő indítását a Remy Automotive Hungary 
Kft-vel történő együttműködés keretében. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
58/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Kereskedelem és marketing BSc szak duális képzési formában történő indítását az Avalon 
Park Kft-vel történő együttműködés keretében. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



59/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Kereskedelem és marketing BSc szak duális képzési formában történő indítását a Hell Energy 
Magyarország Kft-vel történő együttműködés keretében. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
60/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Turizmus-vendéglátás BSc szak duális képzési formában történő indítását a MIDMAR 
Miskolci Idegenforgalmi Marketing Kft-vel történő együttműködés keretében. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
61/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Turizmus-vendéglátás BSc szak duális képzési formában történő indítását az Avalon Park 
Kft-vel történő együttműködés keretében. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
62/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Turizmus-vendéglátás BSc szak duális képzési formában történő indítását a Hotel Miskolc 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel történő együttműködés keretében. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

2015. április 16. 
 
 
63/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
64/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
65/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Miskolci Egyetem 2014. évi vagyongazdálkodási tervének teljesüléséről szóló beszámolót. 
A hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
66/2015. sz. határozat: 

1. A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Miskolci Egyetem 2015. évi vagyongazdálkodási tervét. 

2. A Szenátus támogatja a Miskolci Egyetem Mályi, Kővári Károly utcai üdülőjének 
értékesítését. 

 
A hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a Miskolci Egyetem Mályi, Kővári Károly utcai 
üdülőjének értékesítéséhez a fenntartó hozzájárulásának elnyerése, az üdülő meghirdetése 
értékesítésre. 
Költségigény: hirdetési díj (50 eFt) 
Végrehajtásért felelős személy(ek): üzemeltetési igazgató 
A végrehajtás határideje: 2015. november 30. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
67/2015. sz. határozat: 

1. A 2014.évi költségvetés pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót a Szenátus 
megtárgyalta és elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

2. A ME Szenátusa elrendeli, hogy a mellékelten csatolt 10. tábla 12. oszlopában 
szereplő negatív összegeket az érintett gazdálkodási egységek kötelesek rendezni, 
kivéve: az EÜK és a BBZI negatív egyenlegét a béralap arányában a pozitív egyenlegű 
karok fedezik. 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Gazdálkodási egységek vezetői 

3. A 4,5,6 táblázatokban kimutatott céljellegű és központi dologi és felhalmozási 
maradványok 2015.évben felhasználhatók. 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Gazdasági Igazgató 



4. A 2014. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján 
keletkezett 198,6 MFt befizetési kötelezettség karonként rendezése a 2015. májusi 
szenátus elé kerül előterjesztésre.  

Határidő: 2015. május  

Felelős: Kancellár és Gazdasági Igazgató 

 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
68/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta az intézmény 2014. évi számviteli 
beszámolóját. 
A hatályba lépés időpontja: 2015. 04. 16. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
69/2015. sz. határozat: 

A 2015. évi EMMI intézményi költségvetésre tett előterjesztést a Miskolci Egyetem 
Szenátusa megtárgyalta és elfogadta. 
A hatályba lépés időpontja: 2015. 04. 16. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
70/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a 2015. április 16-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbiakkal együtt elfogadta: 

1. Az Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem 2015. évi költségvetését az előterjesztésben 
foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja. 

2. A gazdálkodási egységek vállalják a tervezett mértékű saját bevételeik teljesítését, 
melyeken belül a Kutatás-Fejlesztési tevékenységből származó bevételek teljesítéséhez 
szükséges Kutatás-Fejlesztési költséghányad –gazdálkodási egység szinten- nem 
haladhatja meg az 50%-os mértéket. 

3. A jelenleg hatályos szabályzatok azon rendelkezései, melyek ütköznek a 2015. évi 
költségvetés struktúrájával, logikájával és alapelvével, ezennel hatályon kívül 
helyezésre kerülnek. Az érintett szabályzatok módosításait a Szenátus 2015. júniusi 
üléséig elő kell terjeszteni.  

Határidő: 2015. május 30. 
Felelős: szabályzat gondozásáért felelős vezető 

4. Az intézményi költségvetés I-III és IV-VI. havi végrehajtásáról az Egyetem Szenátusa 
írásos jelentés alapján értesül.  
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: kancellár 



5. A Kancellár megvizsgálja és a szervezeti egységeket tájékoztatja a 2014. évben 
képződött maradványok összegéről, valamint annak 2015. évi felhasználásának 
lehetőségéről. 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: kancellár 

6. A Kancellár folyamatosan felülvizsgálja az egyes gazdálkodási egységek működési 
kiadásainak és a költségvetés racionalizálásának lehetőségeit. 
Határidő: A határozat hatályba lépésétől folyamatosan. 
Felelős: kancellár 

 
A hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor 
     Kancellár 
     Gazdálkodásiegység-vezetők 
     Vonatkozó szabályzatok gondozásáért felelős vezetők 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
71/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
72/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
73/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
74/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
75/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
76/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
77/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
78/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
79/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
80/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
81/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
82/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa nem fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötete (a Hallgatói Követelményrendszere) 124.§ (1) bekezdésének előterjesztés szerinti 
módosítását. 
 
Szavazatok: 11 igen, 3 nem, 10 tartózkodás 
 
 



83/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer 124. § (1) bekezdésének módosítását elfogadja, az 
alábbiak módosításokkal: 
124. § (1) bekezdés: a „Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési határidőig 
(hallgatói jogviszonya fennállásáig)” cím kerüljön a kollégiumi mulasztási díjak közé. 
A 127. § (1) és (5) bekezdés: a „Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési 
határidőig” helyett „Kollégiumi mulasztási díjak”.  
A hatályba lépés időpontja: 2015. május 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: A szabályzat 8 példányban 
történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.  
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 
A végrehajtás határideje: 2015. május 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
84/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a Miskolci Egyetem nemzetköziesítési stratégiáját.  
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
karok dékánjai 
A végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
85/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Beszámoló a 2014. évi minőségbiztosítási és -fejlesztési program 
teljesüléséről és a Minőségbiztosítási Iroda tevékenységéről című előterjesztést azzal, hogy a 
hallgatói adatszolgáltatások felsorolása kiegészül a „földrajzi” szóval: a hallgatók földrajzi 
származási kérdései. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. április 16. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
86/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a 2015. évi intézményi szintű minőségbiztosítási és -fejlesztési program 
tervezete című előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a programban meghatározott feladatok végrehajtása. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2015. decemberig folyamatos. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
87/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 01. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. május 01. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodás 
 
 
88/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező, 1.3.5. sz. A Miskolci 
Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének Gazdaságtudományi Karra vonatkozó 
mellékletét az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 01. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. május 01. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
89/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az ERASMUS+ szabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatot az előterjesztés szerint. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. június 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
90/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a Kollektív Szerződés módosított 
változatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 



Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): humánerőforrás osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: 2015. május 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
91/2014. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja az 
Iratkezelési szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a jogi és 
igazgatási osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. május 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
92/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja, hogy 
2015. július 1-től a Villamosmérnöki alap- és mesterszak új szakfelelőse Dr. Czap László.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. július 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
93/2014. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetem Doktori Tanácsa 2015. április 1-jei ülésén 
kialakított véleményét támogatja, és tiszteletbeli doktori cím adományozásáról dönt. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntése után kerül sor a jóváhagyott személyek 
tájékoztatására és meghívására. 
A „doctor honoris causa” címmel kitüntetettek a 2015. júniusi tanévzáró ünnepségeken veszik 
át a tiszteletbeli doktori oklevelet. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi 
rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. június 30. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
94/2014. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja, hogy a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
minden év januárjában az elkészített táblázat frissítéséhez kérje a Karoktól név szerint a 
minősített oktatók és kutatók aktuális számszerűsített tudományos teljesítményét. A karok 
dékánjai a kért adatokat 30 napon belül kötelesek szolgáltatni. 



A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
karok dékánjai 
A végrehajtás határideje: évi rendszerességgel január hónapban 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
95/2014. sz. határozat: 

A Szenátus nem támogatja a Kazlea LLC-vel kötendő együttműködési megállapodás 
tervezetét. 
 
Szavazatok: 3 igen, 16 nem, 9 tartózkodás 
 
 
96/2014. sz. határozat: 

A Szenátus a MATRIX CBS Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése 
mellett dönt, a 4.5. pont módosításával. 
 
Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 3 tartózkodás 
 
 
97/2014. sz. határozat: 

A Szenátus az Aalto Universityvel (Finnország), a Delft University of Technologyval 
(Hollandia), az RWTH Aachen Universityvel (Németország), és a Wroclaw University of 
Tehcnologyval (Lengyelország) a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
98/2014. sz. határozat: 

A Szenátus a Szent István Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése 
mellett dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



 
99/2014. sz. határozat: 

A Szenátus a TAKATA Safety Systems Hungary Kft-vel a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
100/2014. sz. határozat: 

A Szenátus az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Kijevi Jogtudományi Egyetemével a 
mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
101/2015. sz. határozat: 

A Szenátus két egyetemi docensi pályázati felhívás megjelentetéséről dönt a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar Logisztikai Intézetébe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
102/2015. sz. határozat: 

A Szenátus 1 fő osztályvezetői pályázati kiírás megjelentetéséről dönt a Belső Ellenőrzési 
Osztályra. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
103/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
104/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



2015. május 21. 
 
 
105/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
106/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
107/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
108/2015. sz. határozat: 

108/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a következő pályázati felhívások megjelentetéséről dönt: 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Bűnügyi Tudományok Intézete    1 egyetemi tanár 
 
Műszaki Anyagtudományi Kar 
Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai 
Intézet        1 egyetemi tanár 
Öntészeti Intézet      1 főiskolai tanár 
Műszaki Földtudományi Kar 
Ásványtani-Földtani Intézet     1 egyetemi tanár 
Geofizikai és Térinformatikai Intézet   1 egyetemi tanár 
Egészségügyi Kar 
Alkalmazott Egészségtudományok Intézete   1 egyetemi tanár 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
109/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



110/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
111/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
112/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
113/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
114/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
115/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
116/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
117/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
118/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 2 igen, 17 nem, 11 tartózkodás 
 
 
119/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
 
 
120/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
 
121/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a következő pályázati felhívások megjelentetéséről dönt: 
Kancellária Hivatal 
Gazdasági Igazgatóság    1 gazdasági igazgató 
Beszerzési Osztály     1 osztályvezető 
Üzemeltetési Igazgatóság    1 üzemeltetési igazgató 
Hallgatói Központ     1 igazgató 
Sport Központ      1 igazgató 
 
Szavazatok: 27 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
122/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
123/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
124/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
125/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
126/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
127/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
128/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
129/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
130/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
131/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



132/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
133/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
134/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
135/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
136/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal, az 
alábbi 2014. december 31. fordulónapra elkészített mérlegadatokkal: 

• Eszközök és források egyező végösszege:  7.566 E Ft 
• Kötelezettségek: 1.181 E Ft. 
• Mérleg szerinti eredmény:     532 E Ft 
• A saját tőke:  6.385 E Ft. 

 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről. 
Költségigény: nincs 

Végrehajtásért felelős személy(ek): ügyvezető 
A végrehajtás határideje: 2015. május 30. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
137/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjének 5 M Ft-ra emelését a tagok tulajdoni hányadának 
változatlanul hagyása mellett az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 



Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről, társasági 
szerződés módosítása. 
Költségigény: nincs 

Végrehajtásért felelős személy(ek): ügyvezető 
A végrehajtás határideje: 2015. május 30. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
138/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről. 
Költségigény: nincs 

Végrehajtásért felelős személy(ek): ügyvezető 
A végrehajtás határideje: 2015. december 31. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
139/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az UNI-FLEXYS Kft. 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
140/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az UNY-ENERGY Egyetemi Kutató és Fejlesztő 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről. 
Költségigény: nincs 

Végrehajtásért felelős személy(ek): ügyvezető. 
A végrehajtás határideje: 2015. május 30. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
141/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az UNI-ENERGY Egyetemi Kutató és Fejlesztő 
Nonprofit Kft. törzstőkéjének 3.000 eFt-ra emelését az eredménytartalék és a mérleg szerinti 
eredményből a jegyzett tőkébe történő átcsoportosítással. Egyben elfogadja a Kancellári 
tájékoztatást a személyi változásokról, mely szerint a társaság új ügyvezetője Tollár Sándor, a 
Felügyelő Bizottság új tagja Palotás Árpád helyett Szabó Szilárd. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 



Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről, társasági 
szerződés módosítása, a cégbírósági bejegyzés módosításának kezdeményezése. 
Költségigény: nincs. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár, ügyvezető. 
A végrehajtás határideje: 2015. június 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
142/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az UNY-ENERGY Egyetemi Kutató és Fejlesztő 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről. 
Költségigény: nincs. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): ügyvezető. 
A végrehajtás határideje: 2015. május 30. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
143/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az UNI-ENERGY Egyetemi Kutató és Fejlesztő 
Nonprofit Kft-t illetően a kancellári tájékoztatást a személyi változásokról. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az ügyvezető értesítése a Szenátus döntéséről, társasági 
szerződés módosítása, a cégbírósági bejegyzés módosításának kezdeményezése. 
Költségigény: nincs. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár, ügyvezető. 
A végrehajtás határideje: 2015. június 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
144/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Iskolaszövetkezet 2014-es 
évről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a MEISZ közgyűlésének megerősítése után azonnal. 
Szenátus döntése utáni feladatok: nincs további feladat. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Konyári György Igazgatósági Elnök. 
A végrehajtás határideje: 2015. május 31. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 



145/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Iskolaszövetkezet 2015-ös 
évről szóló költségvetési tervét. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a MEISZ közgyűlésének megerősítése után azonnal. 
Szenátus döntése utáni feladatok: nincs további feladat. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Konyári György Igazgatósági Elnök. 
A végrehajtás határideje: 2015. május 31. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
146/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosított 
változatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja:  2015. június 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok:  8 példányban történő kiadás. 
Költségigény:     8 példányban történő kiadáshoz kapcsolódó 
költségek. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Deák Csaba kancellár. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
147/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az 1.3.13. sz. A Miskolci Egyetemen 
fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítésére vonatkozó szabályzatot az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. június 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna, tanulmányi rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. június 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
148/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 6.16. sz. A Miskolci Egyetem vezetékes és 
mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató 
A végrehajtás határideje: 2015. május 21. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
149/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja rubin-, vas-, gyémánt- és aranyoklevél 
adományozását a 12.1. sz. és a 12.2. sz. mellékletekben szereplő személyek részére. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
     Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
150/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolájának angol nyelven történő indítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 01. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. július 01. 

 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
151/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja, hogy a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai mérnöki BSc szakán új specializáció kerül 
létrehozásra Lean folyamatmérnök néven. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
152/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja az Orvosi 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés indítási 
kérelmének benyújtását.. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2016. január 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 
Végrehajtás határideje: 2016. január 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



153/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia MA szak 
felelősére tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. augusztus 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok: továbbítás az Oktatási Hivatal felé. 
Költségigény: nyilvántartási díj (10.000,-). 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. május 21. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
154/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia BA szak 
felelősére tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. augusztus 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok: továbbítás az Oktatási Hivatal felé. 
Költségigény: nyilvántartási díj (10.000,-). 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. május 21. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
155/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia MA szak 
felelősére tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. augusztus 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok: továbbítás az Oktatási Hivatal felé. 
Költségigény: nyilvántartási díj (10.000,-). 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. május 21. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 

2015. június 23. 
 
 
156/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



157/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
158/2015. sz. határozat: 

A Szenátus 1 egyetemi tanári pályázati felhívás megjelentetéséről dönt a Matematikai 
Intézetbe. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
159/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
160/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 1 igen, 15 nem, 9 tartózkodás 
 
 
161/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
162/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
163/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
164/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 



 
165/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
166/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
167/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
168/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
169/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
170/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
171/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
172/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



173/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
174/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
175/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
176/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
177/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
178/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
179/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
180/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
181/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
182/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
183/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az előterjesztés szerint elfogadja az Esélyegyenlőségi Terv módosítását. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az Esélyegyenlőségi Terv honlapon történő megjelenítése. 
Felelős: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): minden egyetemi alkalmazott. 
A végrehajtás határideje: 2015. június 29-től folyamatos. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
184/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
185/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
186/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
187/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



188/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
189/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
190/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
191/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
192/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
193/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
194/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává választotta Kegyesné Dr. Szekeres Erika 
egyetemi docenst. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
195/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
196/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
197/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
198/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
199/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
200/2015. sz. határozat: 

A Szenátus akként döntött, hogy az Egyetemi Sportnapot az előterjesztés szerinti napon, 
2015. szeptember 23-án tartsák. 
 
Szavazatok: 15 igen, 6 nem, 2 tartózkodás 
 
 
201/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2015/2016. tanév I. félévének tanulmányi 
időbeosztását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. szeptember 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A tanulmányi időbeosztás honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény:- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna 
A végrehajtás határideje: 2015. július 15. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
 
 



202/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer módosításait elfogadja az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: A szabályzat 8 példányban 
történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 
A végrehajtás határideje: 2015. július 15. (a megjelölt rendelkezések esetén 2015. augusztus 
15.) 
 
Szavazatok: 24 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
 
 
203/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a Szervezeti és 
Működési Rendnek) a módosítására tett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. szeptember 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása, 
valamint közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese és 
kancellárja. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
204/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező, 1.3.15. sz. 
Tanulmányi ügyrendet az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor. 
A végrehajtás határideje: 2015. július 15. (a megjelölt rendelkezés esetén 2015. augusztus 15.) 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
205/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező 1.3.4. sz. A Miskolci 



Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán,  
A végrehajtás határideje: 2015. július 15. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
206/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem  Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
feladatai és működési rendjéről szóló szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2015. június 30. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
207/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar 
ERASMUS+ Programjának (Ka1 Akció: Felsőoktatási Hallgatók, Oktatók és Alkalmazottak 
Mobilitási Alprogram) Végrehajtási Szabályzatát (7.14. sz. egyetemi szabályzat mellékletét) 
az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2015. június 30. 
Költségigény: szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
208/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a Pályázati Szabályzat előterjesztéshez képest az alábbi kiegészítéseket fogadta el:  
a 8.§ (1) bekezdés e) pontjaként: a tudományos, nem ipari kapcsolathoz kötődő hazai 
pályázatok figyelése és koordinálása, 
a 8.§ (1) bekezdés f) pontjaként: az egyetemi oktatók-kutatók felkészítése a pályázatokra. 
 
Szavazatok: 25 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 



 
209/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa az előző határozatában foglalt kiegészítéssel elfogadja a 
Pályázati Szabályzatra tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2015. június 30. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítási osztályvezető 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
210/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Közbeszerzési Szabályzat módosítására tett 
előterjesztést az abban foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés időpontja: 2015.július 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
211/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem alapfeladatainak ellátását segítő tevékenységre 
vonatkozó szabályozást, és a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett kiegészítő 
tevékenységére vonatkozó szabályzat hatályon kívül helyezését. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban, nyomtatott formában történő 
kiadása, valamint közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): jogi és igazgatási osztályvezető 
A végrehajtás határideje: 2015. július 1. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
212/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Hivatalos Külföldi Utazások és 
Vendégfogadások Szabályzatának módosító javaslatát elfogadja. 
Elrendeli a szabályzat egységes szerkezetű változatának elkészítését és annak 8 példányban 
történő kiadását, továbbá az egyetemi honlapon megtekinthetővé tételét. 
Az Egyetem valamennyi szervezeti egységének oktatója, kutatója, valamint a hallgatók 
(utazók) kötelesek a szabályzatban előírt ügymenet betartására, különös tekintettel a 
határidőkre és az aláírásokra. 
A hatályba lépés pontos időpontja: jelen szabályzat 2015. július 1-jén lép hatályba. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
 



A végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
213/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint az egyetemi szintű alapítványok 2014. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
214/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint az Egyetem Tudományos Diákköri 
Tanács működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
215/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az előterjesztés szerint elfogadja a Miskolci Egyetemen folyó doktori képzésről 
szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
216/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja, hogy a doktori iskolák képzései angol nyelven 
történő indításának nyilvántartásba vételét kezdeményezzék az Oktatási Hivatalnál. 
A hatályba lépés pontos időpontja: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: a Szenátus döntése után azonnal. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
217/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a díszoklevél adományozásáról szóló javaslatot az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Díszoklevelek elkészítése, ünnepség megszervezése 
Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. augusztus 28. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
218/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Egészségügyi Kar által történt előterjesztésben 
foglalt tartalommal az Egészségügyi szervező alapszak mintatantervének módosítására tett 
javaslatot. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. szeptember 1. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán. 
Végrehajtás határideje: 2015. szeptember 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
219/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a vegyészmérnök BSc képzés indítására vonatkozó 
javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. június 23. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: vegyészmérnök BSc képzés indítására vonatkozó 
dokumentumok megküldése a MAB részére. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
     Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. június 30. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
220/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a vegyészmérnök MSc képzés indítására vonatkozó 
javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. június 23. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: vegyészmérnök MSc képzés indítására vonatkozó 
dokumentumok megküldése a MAB részére. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
     Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. június 30. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
221/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás szak 
keretében, a szülésznő képzés indítására vonatkozó kérelem benyújtását. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. június 24. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán. 
Végrehajtás határideje: az indítási kérelem benyújtása: a szenátusi határozatot követően 
azonnal. 
A képzés indításának tervezett dátuma: 2016. szeptember. 



A képzés meghirdetésének tervezett dátuma: 2015. IV. negyedév (2016. évi Felvételi 
Tájékoztató). 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
222/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja a Hallgatói Önkormányzat 
2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről, valamint költségvetéséről szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 20 igen, 2 nem, 4 tartózkodás 
 
 
223/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja az előterjesztést a Miskolci Egyetem épületeinek 2015. december 28 – 
2016. január 4. közötti – takarékossági okokból történő – bezárásáról. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 

1. A téli szünet elrendelése, a szervezeti egységek tájékoztatása 
Felelős: a Miskolci Egyetem rektora 

2. Az épületek bezárás alatti üzemeltetésének megszervezése 
Felelős: üzemeltetési igazgató 

3. A téli szünettel kapcsolatos humánpolitikai intézkedések megtétele 
Felelős: humánerőforrás osztályvezető 

A végrehajtás határideje: azonnal, illetve 2016. január 04.  
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
224/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt a Fux Zrt-vel, 
duális képzés keretében. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
225/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (a Foglalkoztatási 
Követelményrendszer) 1. sz. mellékletének módosítására tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



2015. július 16. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
226/2015. sz. határozat: 

A Szenátus egyhangú igen szavazattal egyetért a 2015/2016. tanévre benyújtott – az egyetemi 
szintű Köztársasági Ösztöndíj Bizottság által elfogadott – Köztársasági Ösztöndíj pályázatok 
karokra lebontott rangsorával. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

2015. augusztus 18. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
227/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

2015. szeptember 30. 
 
 
228/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
229/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
230/2015. sz. határozat: 

A Szenátus megszavazta az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
231/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a vezető testületek 2015/2016. tanév 1. félévi ülés- és munkatervére tett 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy decemberben az Intézményfejlesztési Terv előzetes 



jóváhagyására tett előterjesztést tárgyalják a testületek, az Intézményfejlesztési Terv 
jóváhagyására pedig a januári üléseken kerül sor. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
232/2015. sz. határozat: 

A Szenátus osztályvezetői pályázati felhívás megjelentetéséről dönt a Pénzügyi Osztályra. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
233/2015. sz. határozat: 

A Szenátus 1 fő egyetemi tanári pályázati felhívás megjelentetéséről dönt a 
Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézetébe. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
234/2015. sz. határozat: 

A Szenátus 1 fő egyetemi docensi pályázati felhívás megjelentetéséről dönt a 
Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetébe. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
235/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
236/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
237/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



238/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 2 igen, 24 nem, 5 tartózkodás 
 
 
239/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 0 igen, 27 nem, 4 tartózkodás 
 
 
240/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
 
 
241/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a Szervezeti 
és Működési Szabályzat II. kötetének, a Foglalkoztatási Követelményrendszernek a 
módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a 
humánerőforrás osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. október 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
242/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer módosításait elfogadja az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: A szabályzat 8 példányban 
történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése  
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 
 
A végrehajtás határideje: 2015. október 15.  
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



243/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az 7.3. sz. Tűzvédelmi Szabályzat módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért az 
üzemeltetési igazgató, a kiadásért a Miskolci Egyetem kancellárja. 
A végrehajtás határideje: 2015. október 8. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
244/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Kereskedelem és marketing, valamint turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzések 
tantervi hálójának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. A módosítást a képzés 
racionalizálása és az alapszakokhoz való igazodás indokolja. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 01.  
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. október 01. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
245/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem 2015. évi felvételi eljárásainak 
eredményeiről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
246/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az Állami Számvevőszékkel kötendő, mellékelt együttműködési megállapodás 
megkötése mellett dönt. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
247/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés és szervezés 
mesterképzési szak, valamint a Lean menedzsment mesterképzési szak felelősére tett 
előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



248/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja, hogy a 
Bölcsészettudományi Kar kulturális antropológia szakot létesítsen. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Illésné dr. Kovács Mária 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
249/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens felsőoktatási szakképzési szak 
távoktatásos rendszerű képzés akkreditálását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon. 
 
A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
250/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az angol nyelvű MBA képzés nappali operatív 
mintatantervét.  
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 01.  
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2015. október 01. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
251/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa határozatával elfogadja A Miskolci Egyetem önköltséges 
képzéseinek szabályzata módosítását. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése, a határozat nyilvántartásba vétele.  
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): minden egyetemi alkalmazott 
A végrehajtás ellenőrzéséért felelős: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2015. október 15. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
252/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a 
Szervezeti és Működési Rendnek a módosítására tett előterjesztést, azon változtatással, hogy a 
16.§ (20) bekezdése harmadik vagy negyedik bekezdésében szereplő ismétlés valamelyike 
törlésre kerül, valamint a Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ a 



25.§ (3) bekezdésében, a MeMOOC Képzési Központ a 61.§ (3) bekezdésben és a 65.§ (5) 
bekezdésében is feltüntetésre kerül. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a kancellár, a 
kiadásért a Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. október 1. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
253/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa 2015. szeptember hó 30. napján az előterjesztéssel egyező 
változatban elfogadta a Gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatot, egyidejűleg 
hatályon kívül helyezte az Ideiglenes Intézményi Tanács 4/1999. sz. határozatával elfogadott 
és többször módosított Gazdálkodási Szabályzatot, valamint a 101/2002.sz. egyetemi tanácsi 
határozattal elfogadott és többször módosított Kötelezettségvállalási szabályzatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1.  

Végrehajtásért felelős személy(ek): kancellár  
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
254/2015. sz. határozat: 

A 2015. évi költségvetés I–VII. havi pénzügyi teljesítéséről készített beszámolót a Rektori 

Kabinet 2015. 09. 15-i ülésén megtárgyalta és az alábbi intézkedések megfogalmazását és 

elfogadását kérte a Szenátustól: 

1. Nem kari egységek átvilágítása céljából konkrét átvilágítandó terület megjelölése, kari 
javaslatok a személyekre, akik ebben a munkacsoportban részt vesznek. 

Felelős: kancellár, rektor 
Határidő: 2015. október 31 

2. A Gazdálkodási egységek részére a személyi juttatási előirányzat alakulásáról készített 
kimutatás megküldése. 

Felelős: gazdasági igazgató 
Határidő: havonta, tárgyhót követő hó 20-ik napjáig 

A Gazdálkodási egységek bérhiányának rendezése saját bevétel terhére. 
Bérmegtakarítás rendezése a saját bevételből képzett keret erejéig kerül 
visszakönyvelésre. 
Felelős: gazdálkodási egység-vezetők és gazdasági igazgató 
Határidő: tárgyfélévet követő hó utolsó napja 

3. A gazdálkodási egységek által használt tényleges terület áttekintése és a fizetett 
közüzemi díjak, beszámoló készítése. 

Felelős: üzemeltetési igazgató 
Határidő: 2015. október 31 



4. Óraterhelések áttekintése. 
Felelős: rektor, kancellár, dékánok 
Határidő: 2015. október 31 

5. Mesterszakok indításának átvizsgálása. 
Határidő: rektor, kancellár, dékánok 
Felelős: 2015. október 31 

6. Szakok, szakirányok áttekintése. 
Felelős: rektor, kancellár, dékánok 
Határidő: 2015. október 31 

7. A 2015. október 15-i hallgatói létszám adatok alapján a képzési állami támogatás 
újraszámolása karonként. 
A 2015. 01-09. hó beszámoló elkészítése a módosított állami támogatási 
előirányzattal. (a kimutatás készítésénél figyelembe venni: átoktatás, bérkiváltás, 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj, K+F többlet) 
 

Felelős: gazdasági igazgató, kontroller 
Határidő: 2015. novemberi testületi ülés 

8. A 2015. évben kifizetett, de 2014. évet terhelő kiadások (személyi, dologi) 
maradványra történő terhelése és erről szóló kimutatás elkészítése.  

Felelős: gazdasági igazgató 
Határidő. 2015. novemberi testületi ülés 

11. Minden gazdálkodási egység a gazdálkodását tekintse át, hogy tudja a költségeit 
csökkenteni, bevételeit növelni. 

Felelős: gazdálkodási egység-vezetők 
Határidő: 2015. november 30. 

12. Vetítési alapok áttekintése 
Felelős: kancellár, gazdasági igazgató, dékánok 
Határidő: 2015. november 30. 

 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a 254/2015. sz. határozatával a fenti intézkedéseket 2015. 
szeptember hó 30. napján jóváhagyta. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. október 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az elfogadott intézkedések megvalósítása. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Miskolci Egyetem rektora és kancellárja. 
A végrehajtás határideje: z intézkedéseknél meghatározottak. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
 
 



2015. október 29. 
 
 
255/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
256/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
257/2015. sz. határozat: 

A Szenátus megszavazta az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
258/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer 121. § (2) bekezdésének új rendelkezéssel való 
beiktatását elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: A szabályzat 8 példányban 
történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése  

Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 

A végrehajtás határideje: 2015. november 15.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
259/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a következő pályázati felhívások közzétételéről dönt: 
Kancellária Hivatal     1 hivatalvezető 
Jogi és Igazgatási Osztály    1 osztályvezető 
Humánerőforrás Osztály    1 osztályvezető 
Hallgatói Központ     1 igazgató 
Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság  1 igazgató 
Pályázati Koordinációs Központ   1 igazgató 
Egészségügyi Kar Dékáni Hivatal   1 hivatalvezető 



Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 1 tanulmányi dékánhelyettes 
Állam- és Jogtudományi Kar  
Civilisztikai Tudományok Intézete   1 intézetigazgató 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
260/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a következő pályázati felhívások közzétételéről dönt: 

Kémiai Intézet     1 egyetemi tanár 
Marketing Intézet     1 egyetemi docens 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
261/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
262/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
263/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az 6.14. sz. Vagyonvédelmi és Rendészeti 
Szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. november 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A szabályzat kiadásra történő előkészítéséért az üzemeltetési igazgató, a kiadásért a Miskolci 
Egyetem kancellárja. 
A végrehajtás határideje: 2015. november 9. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
264/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Műszaki földtudományi BSc képzés 
a Műszaki Földtudományi Kar gondozásában. Az Műszaki földtudományi alapszak duális 
képzési formában tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 



hetet pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 
hét, amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 13 hallgató vehet részt a műszaki földtudományi alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), a LASSELSBERGER HUGÁRIA Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), a Basalt-Középkő 
Kőbányák Kft.  és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.3.melléklet), a Colas Északkő Bányászati Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.4.melléklet), a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.5.melléklet), a Chinoin 
Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.6.melléklet).  

- A műszaki földtudományi BSc 6 db duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 13. napjáig. 
 
Felelős:  dékán 
Határidő: 2015. november 9. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
265/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Környezetmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Földtudományi Kar gondozásában. Az Környezetmérnöki alapszak duális képzési 
formában tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet 
pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, 
amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 12 hallgató vehet részt a környezetmérnöki alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), a Chinoin Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és 
Kereskedelmi Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti együttműködési megállapodás (1.3 



melléklet), a TAKATA Safety Systems Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
együttműködési megállapodás (1.4 melléklet). 

- A környezetmérnöki BSc 4 db duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 13. napjáig. 
 
Felelős:  dékán 
Határidő: 2015. november 9. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
266/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Földrajz BSc képzés a Műszaki 
Földtudományi Kar gondozásában. A Földrajz alapszak duális képzési formában 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a 
vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely 
tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 8 hallgató vehet részt a földrajz alapszakon a duális képzésben. 
3. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Chinoin Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.1. 

melléklet), a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. és a Miskolci 
Egyetem közötti együttműködési megállapodás (1.2 melléklet), a Holocén 
Természetvédelmi Egyesület és a Miskolci Egyetem közötti együttműködési 
megállapodás (1.3 melléklet). 

- A földrajz BSc 3 db duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 13. napjáig. 
 
Felelős:  dékán 
Határidő: 2015. november 9. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
267/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 



1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Geográfus MSc képzés a Műszaki 
Földtudományi Kar gondozásában. A Geográfus mesterszak duális képzési formában 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a 
vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely 
tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 5 hallgató vehet részt a geográfus mesterszakon a duális képzésben. 
3. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Chinoin Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 

(1.1.melléklet), a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. és a Miskolci 
Egyetem közötti együttműködési megállapodás (1.2 melléklet), a  Holocén 
Természetvédelmi Egyesület és a Miskolci Egyetem közötti együttműködési 
megállapodás (1.3 melléklet). 

- A Geográfus MSc 3 db duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 13. napjáig. 
 
Felelős:  dékán 
Határidő: 2015. november 9. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
268/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul az Olajmérnöki MSc képzés a Műszaki 
Földtudományi Kar gondozásában. Az Olajmérnöki mesterszak duális képzési formában 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a 
vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely 
tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 2 hallgató vehet részt az olajmérnöki mesterszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara vállalja, hogy a vállalat által előzetesen 
kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a ponthatár húzást) követően, a 
beiratkozás után, a hallgató kérelmére – átsorolja a duális képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A MOL Nyrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 

(1.1.melléklet). 
- Az Olajmérnöki MSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalat és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. melléklet) 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 13. napjáig. 

 



Felelős:  dékán 
Határidő: 2015. november 9. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem 0 tartózkodás 
 
 
269/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátus támogatja az Egészségügyi Kar előterjesztését egészségügyi 
tanár MSc képzés indítására. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. október 29. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 
A végrehajtás határideje:  indítási kérelem benyújtása – a szenátusi elfogadást követően 
azonnal. 
A képzés indításának tervezett dátuma: 2017. február 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
270/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja az Esélyegyenlőségi 
Bizottság új tagjára, Dr. Dabasi Halász Zsuzsannára tett javaslatot. 
Szenátus döntése utáni feladatok: Az Esélyegyenlőségi Bizottság új tagjának felkérése. 
Felelős: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
Költségigény: - 
A végrehajtás határideje: 2015. november 2. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
271/2015. sz. határozat: 

A Szenátus támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- 
és Jogtudományi Doktori Iskola és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Jogtudományi Intézet között kötendő, mellékelt együttműködési 
megállapodást. 
A hatályba lépés pontos időpontja: aláírás után azonnal. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: A megállapodás aláírása. Határidő 
2015. november 20. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Torma András rektor, Prof Dr. Farkas Ákos 
dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
272/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2015. év első félévi szenátusi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015.10.30. 



A Szenátus döntése utáni feladatok: a határozatok folyamatos végrehajtása, a tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személyek: Rektor, Kancellár, Gazdálkodási egység-vezetők. 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

2015. november 26. 
 
 
273/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
274/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
275/2015. sz. határozat: 

A Szenátus megszavazta az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
276/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

6. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul az anyagmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Anyagtudományi Kar polimer- és vegyipari technológia szakirányán. Az 
anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci 
Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti 
szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

7. 2016 szeptemberétől maximum 8 fő hallgatói létszámmal tervezzük az anyagmérnök 
alapszak fenti szakirányán a duális képzés indítását. 

8. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

9. Jelen határozat részét képezik a következő aláírt Együttműködési Megállapodások: 
- A BorsodChem Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 

(1.1. melléklet), a BC-KC Formalin Kft.  és a Miskolci Egyetem közötti 



Együttműködési Megállapodás (1.2. melléklet), a DYNEA HUNGARY Kft.  és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.3. melléklet), a 
KISCHEMICALS Kft.  és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.4. melléklet), a TAKATA Safety Systems Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.5. melléklet) 

- Az anyagmérnök BSc polimer- és vegyipari technológia szakirány duális képzésének 
tanterve (2. melléklet) 

- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta példánya (3. 
melléklet)  

10. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 26. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
277/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul az anyagmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Anyagtudományi Kar Fémtechnológia (metallurgia és felülettechnikai) 
szakirányán. Az anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a 
Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a 
félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 3 hallgató vesz részt az anyagmérnök alapszak fenti szakirányán a 
duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
-  Alcoa Köfém Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 

(1.1.melléklet) 
- Az anyagmérnök BSc hőkezelés és képlékenyalakítás szakirányának duális képzés 

tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 26. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
278/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul az anyagmérnöki BSc képzés a 
Műszaki Anyagtudományi Kar hőkezelés és képlékenyalakítás szakirányán. Az 
anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci 



Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti 
szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 20 hallgató vesz részt az anyagmérnök alapszak fenti szakirányán a 
duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- Az Alcoa Köfém Kft . és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 

(1.1.melléklet), Ferzol Lemezmegmunkáló Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), Inotal Aluminiumfeldolgozó Zrt. és 
a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.3.melléklet), Modine 
Hungária Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.4.melléklet), Seissenschmidt Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.5.melléklet), Linamar Hungary Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.6.melléklet), Fux Zrt. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.7.melléklet), Sanmina Magyarország Kft. 
és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.8.melléklet), Firth 
Rixson Hungária Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.9. melléklet), Rába Jármű Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.10.melléklet). 

- Az anyagmérnök BSc hőkezelés és képlékenyalakítás szakirányának duális képzés 
tanterve (2. melléklet) 

- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 
melléklet) 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
279/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában is folytatódik az anyagmérnöki BSc képzés a 

Műszaki Anyagtudományi Kar öntészeti és járműipari öntészeti szakirányán. Az 
anyagmérnök BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci 
Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti 
szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. A most csatlakozó további két vállalatnál 2016 szeptemberétől 7 hallgató vesz részt az 
anyagmérnök alapszak öntészeti és járműipari öntészeti szakirányán a duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 



- A Pyroven Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.1.melléklet), Wescast Hungary Autóipari Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), 

- Az anyagmérnök BSc öntészeti és járműipari öntészeti szakirány duális képzés tanterve 
(2. melléklet) 

- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 
melléklet) 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
280/2015. sz. határozat: 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a járműmérnöki BSc képzés a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A járműmérnöki BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 8 hallgató vesz részt a járműmérnöki alapszakon a duális képzésben. 
3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Remy Automotive Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), Takata Safety Systems Hungary Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.3.melléklet). 

- A járműmérnöki BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Remy Automotive Hungary Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3.1.melléklet), Takata Safety Systems Hungary Kft. és a 
hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.2.melléklet), Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés 
minta (3.3.melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
281/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a gépészmérnöki BSc képzés a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A gépészmérnöki BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  



2. 2016 szeptemberétől 27 hallgató vesz részt a gépészmérnöki alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Remy Automotive Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), Takata Safety Systems Hungary Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), Jabil Circuit 
Magyarország Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.3.melléklet), Modine Hungária Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.4.melléklet), Miskolci Városi Közlekedési Zrt. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.5.melléklet), Kis Szerelő és 
Kereskedelmi Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.6.melléklet), Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.7.melléklet), MIVÍZ Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.8.melléklet), HAJDU Hajdúsági 
Ipari Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.9.melléklet), HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.10.melléklet), Borsodchem ZRt. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.11.melléklet), Sanmina 
Magyarország Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.12.melléklet). 

- A gépészmérnöki BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Remy Automotive Hungary Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3.1.melléklet), Takata Safety Systems Hungary Kft. és a 
hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.2.melléklet), ), Jabil 
Circuit Magyarország Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés 
minta (3.3.melléklet), ), Modine Hungária Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 
munkaszerződés minta (3.4.melléklet), ), Miskolci Városi Közlekedési Zrt. és a 
hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.5.melléklet), ), Kis Szerelő 
és Kereskedelmi Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta 
(3.6.melléklet), ), Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. és a hallgatók között 
kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.7.melléklet), ), MIVÍZ Kft. és a hallgatók 
között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.8.melléklet), ), HAJDU Hajdúsági 
Ipari Zrt.és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.9.melléklet), 
HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés 
minta (3.10.melléklet), Borsodchem ZRt. és a hallgatók között kötendő hallgatói 
munkaszerződés minta (3.11.melléklet), Sanmina Magyarország Kft. és a hallgatók 
között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.12.melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
282/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 



1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a logisztikai mérnöki BSc képzés a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A logisztikai mérnöki BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 6 hallgató vesz részt a logisztikai mérnöki alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Remy Automotive Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), Jabil Circuit Magyarország Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet). 

- A logisztikai mérnöki BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Remy Automotive Hungary Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3.1. melléklet), a Jabil Circuit Magyarország Kft. és a hallgatók 
között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.2. melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
283/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a mechatronikai mérnöki BSc képzés a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A mechatronikai mérnöki BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 9 hallgató vesz részt a mechatronikai mérnöki alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Takata Safety Systems Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), Modine Hungária Kft. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.3.melléklet), HAJDU 
Autotechnika Ipari Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.4.melléklet). 

- A mechatronikai mérnöki BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Takata Safety Systems Hungary Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3.1.melléklet), a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és a hallgatók 
között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.2.melléklet), a Modine Hungária 
Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.3.melléklet), a 



HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés 
minta (3.4.melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
284/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a műszaki menedzser BSc képzés a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A műszaki menedzser BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 2 hallgató vesz részt a műszaki menedzser alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- Az Európa-Center-Miskolc Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.melléklet). 
- A műszaki menedzser BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 27. napjáig. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
285/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul az ipari termék- és formatervező 
mérnök BSc képzés a Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. Az ipari termék- 
és formatervező mérnök BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek 
megfelelő időtartamot a Miskolci Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a 
vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 2 hallgató vesz részt az ipari termék- és formatervező mérnök 
alapszakon a duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 



- A Takata Safety Systems Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.melléklet). 

- Az ipari termék- és formatervező mérnök BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 27. napjáig. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
286/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a villamosmérnöki BSc képzés a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A villamosmérnöki BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 8 hallgató vesz részt a villamosmérnöki alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Jabil Circuit Magyarország Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), Miskolci Városi Közlekedési Zrt. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), MIVÍZ Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.3.melléklet). 

- A villamosmérnöki BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Jabil Circuit Magyarország Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3.1.melléklet), a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. és a 
hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.2.melléklet), a MIVÍZ Kft. 
és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.3.melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
287/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul az energetikai mérnöki BSc képzés a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. Az energetika mérnöki BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  



2. 2016 szeptemberétől 4 hallgató vesz részt az energetikai mérnöki alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Jabil Circuit Magyarország Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.melléklet). 
- Az energetikai mérnöki BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Jabil Circuit Magyarország Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3. melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 27. napjáig. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
288/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a mérnökinformatikus BSc képzés a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A mérnökinformatikus BSc képzés 
tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő időtartamot a Miskolci 
Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 21 hallgató vesz részt a mérnökinformatikus alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 

Együttműködési Megállapodás (1.1.melléklet), Takata Safety Systems Hungary Kft. és 
a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), Észak-
magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.3.melléklet), fps webügynökség Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.4.melléklet), Szinva Net 
Informatikai Zrt. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.5.melléklet), Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.6.melléklet), BaseWalk 
Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.7.melléklet), 
Dolphio Technologies Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.8.melléklet), IpSystems Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.9.melléklet), Dexef Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.10.melléklet), Misys Hungary Kft. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.11.melléklet), simpleSoft 
Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.12.melléklet), 



W.up Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.13.melléklet). 

- A mérnökinformatikus BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 

munkaszerződés minta (3.1. melléklet), a Takata Safety Systems Hungary Kft. és a 
hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3.2. melléklet), az Észak-
magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft., az fps webügynökség Kft., a 
Szinva Net Informatikai Zrt., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit 
Kft., a BaseWalk Kft., a Dolphio Technologies Kft., az IpSystems Kft., a Dexef Kft., a 
Misys Hungary Kft., a simpleSoft Kft., a W.up Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói 
munkaszerződés minta (3.3. melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
289/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a programtervező informatikus BSc 

képzés a Gépészmérnöki és Informatikai Kar gondozásában. A programtervező 
informatikus BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hétnek megfelelő 
időtartamot a Miskolci Egyetemen, 22 hétnek megfelelő időtartamot pedig a vállalatnál tölt 
a hallgató.  

2. 2016 szeptemberétől 15 hallgató vesz részt a programtervező informatikus alapszakon a 
duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara vállalja, hogy a vállalatok, 
intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 
ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 
képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- Az Észak-magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft. és a Miskolci 

Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.1.melléklet), simpleSoft Kft. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), W.up Kft. és 
a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.3.melléklet), Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.4.melléklet), BaseWalk Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.5.melléklet), Dolphio Technologies Kft. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.6.melléklet), IpSystems 
Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.7.melléklet), 
Dexef Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.8.melléklet), Misys Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.9.melléklet). 

- A programtervező informatikus BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- Az Észak-magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft., a Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., a BaseWalk Kft., a Dolphio 
Technologies Kft., az IpSystems Kft., a Dexef Kft., a Misys Hungary Kft., a simpleSoft 
Kft., a W.up Kft. és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 
melléklet). 



5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 
benyújtani 2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
290/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Gazdálkodási és menedzsment BSc 
képzés a Gazdaságtudományi Kar gondozásában. Az Gazdálkodási és menedzsment BSc 
képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig 
a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 21/27 hét, amely 
tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 2 fő hallgató vesz részt a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon a 
duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, intézmények 
által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a ponthatár 
húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális képzési 
formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Robert Bosch Energy and Body System Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 

Együttműködési Megállapodás (1.1.melléklet),  
- Az Gazdálkodási és menedzsment BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 27. napjáig. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
291/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Kereskedelem és marketing BSc 
képzés a Gazdaságtudományi Kar gondozásában. A Kereskedelem és marketing BSc 
képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig 
a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 21/27 hét, amely 
tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 1 fő hallgató vesz részt a Nemzetközi gazdálkodás alapszakon a 
duális képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, intézmények 
által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a ponthatár 
húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális képzési 
formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 



- Pénzügyi és Sportmenedzseri Iroda Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.1.melléklet),  

- A Kereskedelem és marketing BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 27. napjáig. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
292/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Pénzügy és számvitel BSc képzés a 
Gazdaságtudományi Kar gondozásában. A Pénzügy és számvitel BSc képzés tanévenként 
48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a 
hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 21/27 hét, amely tartalmazza a 
regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 12 fő hallgató vesz részt a Pénzügy és számvitel alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, intézmények 
által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a ponthatár 
húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális képzési 
formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Robert Bosch Engergy and Body System Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 

Együttműködési Megállapodás (1.1.melléklet),H & H Homor és Társai Kft. és a 
Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2.melléklet), Takata Safety 
Systems Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.3.melléklet), Intercreditor Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 
Megállapodás (1.4.melléklet), AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Miskolci 
Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.5. melléklet), MENTO 
Környezetkultúra Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás 
(1.6. melléklet), Pénzügyi és Sportmenedzser Iroda Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.7.melléklet) 

- A Pénzügy és számvitel  BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. 

melléklet) 
5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell 

benyújtani 2015. november 27. napjáig. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
293/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

1. 2016 szeptemberétől duális képzési formában indul a Nemzetközi gazdálkodás BSc képzés a 
Gazdaságtudományi Kar gondozásában. Az Nemzetközi gazdálkodás BSc képzés tanévenként 



48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a 
hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 21/27 hét, amely tartalmazza a 
regisztrációs időszakot. 

2. 2016 szeptemberétől 5 fő hallgató vesz részt a Nemzetközi gazdálkodás alapszakon a duális 
képzésben. 

3. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, intézmények által 
előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a ponthatár húzást) 
követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális képzési formára. 

4. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A Jabil Circuit Magyarország Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési 

Megállapodás (1.1.melléklet), Észak-magyarországi Informatikai Management Nonprofit 
Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.2. melléklet) 

- A Nemzetközi gazdálkodási BSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. melléklet) 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit a Duális Képzési Tanács titkárságára kell benyújtani 
2015. november 27. napjáig. 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
294/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megszavazta, hogy a Gazdaságtudományi Karon turizmus-
vendéglátás BSc képzés induljon, duális képzési formában. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
295/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező 1.3.1. sz. A Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja:2015. december 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok:A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény:A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Műszaki Földtudományi Kar dékánja, a Miskolci 
Egyetem rektora 
A végrehajtás határideje:2015. december 15. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
296/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező 1.3.2. sz. A Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja:2015. december 1. 



Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi 
honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja, a Miskolci 
Egyetem rektora 
A végrehajtás határideje:2015. december 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
297/2015. sz. határozat: 

A Szenátus az óraszámhoz kötött oktatói-kutatói terhelésfelmérés eredményeiről készült 
beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
A hatályba lépés pontos időpontja: - 
A Szenátus döntése utáni feladatok: 
A/ Intézkedés a Neptunba történő adatfelvitel pontosítása iránt.  
B/ A 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan az oktatói-kutatói óraterhelés felmérés 
eredményéről beszámoló előkészítése és 2016 márciusában a Rektori Kabinet és Szenátus elé 
terjesztése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A/ Tanulmányi rektorhelyettes 
 Üzemeltetési igazgató 
B/ Humánerőforrás osztályvezető 

A végrehajtás határideje: 
A/ 2015. december 31. 
B/ 2016. március 31. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
298/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a 
Szerződéskötések eljárási rendjére vonatkozó szabályzat módosítását. Egyidejűleg hatályon 
kívül helyezi a 39/2015 sz. szenátusi határozattal elfogadott, „Szabályzat a szerződéskötések 
eljárási rendjére” dokumentumot. 

Hatályba lépés időpontja: 
2015. december 1. napja az alábbi kivétellel. A szabályzat Szerződéstárra, a 
szerződéstervezetek MonDoc iratkezelő rendszeren keresztül „Szerződésként” megküldésére 
vonatkozó rendelkezései 2016. február 1. napján lépnek hatályba. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a jogi és igazgatási osztályvezető, a kiadásért a 
Miskolci Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: Miskolc, 2015. december 1. 
Várható hatások: szabályozottabb és gyorsabb ügyintézési rend kialakulása. 



A szerződések egységes nyilvántartása, adatgyűjtési és adatszolgáltatási lehetőség kialakítása. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
299/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem elfogadja a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatot az előterjesztésben 
foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2015. december 1.” 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): dr. Nyiry Attila 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem 0 tartózkodás 
 
 
300/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 254/2015. sz. szenátusi határozat végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
301/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Egyetemi Alapon 5 MFt, Rektori Jutalmazási 
Alapon 8 MFt, valamint a Pályázati Alapon 4 MFt összegek feloldását az előterjesztésben 
foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. november 26. 
A Szenátus döntése utáni feladatok:  
A 446/2014. sz. Szenátusi határozattal lekötött Egyetemi Alapon 5 MFt, Rektori Jutalmazási 
Alapon 8 MFt, valamint a Pályázati Alapon 4 MFt összegek feloldása. 
Költségigény: nem releváns 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Kancellár 
     Rektor 
     Gazdasági Igazgató 
A végrehajtás határideje: 2015. november 30. 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
302/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. 
kötet Hallgatói Követelményrendszer 35. § (3) bekezdésének új rendelkezéssel való 
beiktatását elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 1. 



A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: A szabályzat 8 példányban 
történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése  
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 
A végrehajtás határideje: 2015. december 15.  
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
303/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a 
Szervezeti és Működési Rend módosítására tett előterjesztést, a 16/A.§ (2) bekezdésében 
történő változtatással. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. november 27. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a kancellár, a kiadásért a Miskolci Egyetem 
rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. december 1. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
304/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja, hogy a Miskolci Egyetem és Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata közösségi felsőoktatási képzési központot hozzon létre Sátoraljaújhelyen. 
Az Egyetem támogatja – oktatási területe egészéből – azon képzések 2017 szeptemberében 
történő indítását, amelyek tekintetében a később folytatandó tárgyalásokon megállapodás 
születik az Egyetem és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata között. Ennek során 
egyértelművé kell tenni, hogy a Miskolci Egyetem létszámminimumot határoz meg, a 
tárgyalások időpontjában hatályos szenátusi határozatban foglaltak szerint. Az Egyetem csak 
olyan képzési rendben vállalja az oktatást, melynek a feltételei biztosítottak. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
305/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az előterjesztésben szereplő pályázatoknak az NKFIH-
hoz történő szakpolitikai véleményezésre történő benyújtását, és elfogadó véleményezés 
esetén hozzájárul a pályázatnak a Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásához. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. november 25. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a pályázati javaslatok NKFIH hoz 
történő benyújtása. 
Határidő: 2015. november 30. 
Költségigény: nincs. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a pályázatok kidolgozásáért felelős munkatársak 



 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
306/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja 1 fő hivatalvezetői pályázati felhívást megjelentetését 
a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatalába. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

2015. december 7. szenátusi üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
307/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban hagyja jóvá a Hallgatói 
Önkormányzat Alapszabályára vonatkozó előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 14. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a hallgatói önkormányzat elnöke. 
A végrehajtás határideje: 2015. december 14. 
 
Szavazatok: 20 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

2015. december 17. 
 
 
308/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
309/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
310/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a következő, vezetői megbízások ellátására és vezető oktatói munkakörök 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívások közzétételéről dönt: 
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1 fő egyetemi docens 
Földrajz és Geoinformatikai Intézet     1 fő intézetigazgató 



Kőolaj- és Földgáz Intézet      1 fő intézetigazgató 
Környezetgazdálkodási Intézet     1 fő intézetigazgató 
Kémia Intézet        2 fő egyetemi docens 
Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet  1 fő egyetemi docens 
Fémtani, képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet  1 fő intézetigazgató 
Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet   1 fő egyetemi docens 
Fizikai Intézet        1 fő egyetemi docens 
Gép- és Terméktervezési Intézet     1 fő egyetemi docens 
Informatikai Intézet       2 fő egyetemi docens 
Logisztikai Intézet       1 fő egyetemi docens 
Műszaki Mechanikai Intézet      1 fő egyetemi docens 
Villamosmérnöki Intézet      1 fő egyetemi docens 
Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 1 fő tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 
Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 1 fő fejlesztési és gazdasági dékánhelyettes 
Vezetéstudományi Intézet      1 fő egyetemi docens 
Gazdaságelméleti Intézet      1 fő intézetigazgató 
Gazdálkodástani Intézet      1 fő intézetigazgató 
Marketing Intézet       1 fő intézetigazgató 
Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet  1 fő intézetigazgató 
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal    1 fő hivatalvezető 
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet    1 fő intézetigazgató 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet   1 fő intézetigazgató 
Modern Filológiai Intézet      1 fő intézetigazgató 
Politikatudományi Intézet      1 fő intézetigazgató 
Történettudományi Intézet      1 fő intézetigazgató 
Elméleti Egészségtudományok Intézete    1 fő főiskolai tanár 
Alkalmazott Egészségtudományok Intézete    1 fő főiskolai tanár 
Informatikai Szolgáltató Központ     1 igazgató 
Könyvtár, Levéltár, Múzeum      1 főigazgató 
Műszaki és Üzemeltetési Osztály     1 osztályvezető 
Idegennyelvi Oktatási Központ     1 igazgató 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
311/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
312/2015. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



313/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
A hatályba lépés időpontja: 2015. december 17. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
314/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a 2016. évi Éves Ellenőrzési Tervről szóló tájékoztatót. 
A hatályba lépés időpontja: 2015. december 17. 
Szenátus döntése utáni feladatok: Az Éves Ellenőrzési Tervben foglaltak végrehajtása. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Bihariné Puhl Emese osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: 2016. december 31. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
315/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a Miskolci Egyetem alapfeladatok ellátását segítő tevékenységére vonatkozó 
szabályzatot az alábbiakkal egészíti ki: 
„A nettó árbevétel legyen az irányadó.” 
Az 1. sz. melléklet 3. pontjában a 40 % 30 %-ra, a 20 % pedig 15 %-ra módosul. 
„Az oktatók és a dolgozók legyenek kötelesek bejelenteni a konferenciaszervezési 
szándékukat.” 
 
A kiegészítéseket az előterjesztő építi be a szabályzatba. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
316/2015. sz. határozat: 

A Szenátus úgy dönt, hogy a Miskolci Egyetem alapfeladatok ellátását segítő tevékenységére 
vonatkozó szabályzata 1. sz. és 2. sz. mellékletének 5. pontjában az „Árbevétel” szó helyett 
„Befizetési kötelezettség és felosztható bevétel” szerepeljen. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
317/2015. sz. határozat: 

A Szenátus úgy dönt, hogy a Miskolci Egyetem alapfeladatok ellátását segítő tevékenységére 
vonatkozó szabályzata 2. sz. mellékletében, a kalkulációs lap 9. pontjában a következő szöveg 
szerepeljen: „A munka megvalósításának közvetlen költségeire 50 %”. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



318/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja a „Szabályzat a 
Miskolci Egyetem alapfeladatok ellátását segítő tevékenységére” módosítását. 

Hatályba lépés időpontja: 2016. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az Egyetem honlapján. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A kiadásra előkészítéséért a jogi és igazgatási osztályvezető. 
A szabályzat kiadásáért az Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. december 31. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
319/2015. sz. határozat: 

A Szenátus a Bérbeadási szabályzat 6. paragrafusát a következőképpen módosítja: „A 
bérbeadásból származó bevétel a Felújítási Alapba kerül. Amennyiben a közvetlen költség 
kimutatható, úgy az oktatási, kutatási, kulturális és sportlétesítmények bérbeadásából 
származó bevételt elkülönített témaszámokon kell kezelni.” 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
320/2015. sz. határozat: 

A Szenátus úgy dönt, hogy a Bérbeadási szabályzat 3. § (8) bekezdése törlésre kerüljön, a 
„Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány” nevet pedig pontosítani kell: helyesen Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
321/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az elfogadott módosításokkal megszavazza az 6.7. sz. 
Bérbeadási szabályzatot, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 103/2005. sz. szenátusi 
határozattal elfogadott, és többször módosított Bérbeadási szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2016. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény:  
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A szabályzat kiadásra történő előkészítéséért az üzemeltetési igazgató, a kiadásért a Miskolci 
Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2016. január 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



322/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban támogatja a Miskolci 
Egyetem Belső Kontrollrendszerének és Kockázatkezelési Szabályzatának módosításaira tett 
előterjesztést. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
323/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a 
„Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről” szóló szabályzatra tett előterjesztést, 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 155/2014. sz. szenátusi határozattal elfogadott, a 
Miskolci Egyetem szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje elnevezésű szabályzatot. 
Hatályba lépés időpontja: 2016. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az Egyetem honlapján. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A kiadásra előkészítéséért a jogi és igazgatási osztályvezető. 
A szabályzat kiadásáért az Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. december 31. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
324/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja „A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, 
nyilvántartása és használata” elnevezésű szabályzatot, és egyidejűleg hatályon kívül helyezi 
az Egyetemi Tanács 94/2002. sz. határozatával elfogadott, A Miskolci Egyetem bélyegzőinek 
készítése, nyilvántartása és használata elnevezésű szabályzatot. 

Hatályba lépés időpontja: 2016. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az Egyetem honlapján. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A kiadásra előkészítéséért a jogi és igazgatási osztályvezető. 
A szabályzat kiadásáért az Egyetem rektora. 
A végrehajtás határideje: 2015. december 31. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

325/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Számlarendet az előterjesztésben foglalt 
tartalommal, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 500/2013. sz. szenátusi határozattal 
elfogadott Számlarendet. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 18. 



Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
326/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Eszközök és források értékelési szabályzatot az 
előterjesztésben foglalt tartalommal, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 444/2014. sz. 
szenátusi határozattal elfogadott Eszközök és források értékelési szabályzatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 18. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
327/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja Az egyetem használatában lévő felesleges 
vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról, selejtezéséről szóló szabályzatot az 
előterjesztésben foglalt tartalommal, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 436/2009. sz. 
szenátusi határozattal elfogadott, és többször módosított Az egyetem használatában lévő 
felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról, selejtezéséről szóló szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 18. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
328/2015. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Készletgazdálkodási szabályzat módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. december 18. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



329/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező 1.3.8. sz. A Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kar Hallgatói Követelményrendszer és az 1.3.8.1. Egészségügyi Kar 
Hallgatói Követelményrendszer Kiegészítő Szabályzat a Szakmai Gyakorlatok Teljesítési 
Rendjéről módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2016. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az Egészségügyi Kar dékánja, a Miskolci Egyetem rektora 
A végrehajtás határideje:2016. január 15. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
330/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2015/2016. tanév és az II. félévének tanulmányi 
időbeosztását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. február 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A tanulmányi időbeosztás honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény:- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna 
A végrehajtás határideje: 2015. december 23. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
331/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Anyagtudományi Kar feladataira és 
működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2016. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint 
közzététele az egyetemi honlapon.  
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Palotás Árpád Bence dékán – MAK 
A végrehajtás határideje: 2015. december 31. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
332/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa 2015. december 17-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta a 
Miskolci Egyetem felnőttképzési tevékenységére vonatkozó, a Tudásvagyon Hasznosítás 
Igazgatóság Regionális Felnőttképzési Központja Minőségügyi Kézikönyve megalkotására 
vonatkozó javaslatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



333/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja az Ipari 
termék- és formatervező mérnöki BSc szak új szakfelelősére tett javaslatot. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: Oktatási Hivatal regisztrációját követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
334/2015. sz. határozat: 

A Szenátus elfogadja a kari könyvtárak helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem 0 tartózkodás 
 
 
335/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Egészségügyi Kar által történt előterjesztésben 
foglalt tartalommal együtt az Ápoló szakirány indítási kérelmének benyújtását. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2016. szeptember 1.  
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 
Végrehajtás határideje: 
Az indítási kérelem benyújtása: a szenátusi határozatot követően azonnal. 
A képzés indításának tervezett dátuma: 2017. szeptember 1. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
336/2015. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a „Szabályzat 
a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum feladataira és működési rendjére” 
módosítását. 

Hatályba lépés időpontja: 2015. december 18.  
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Könyvtár, Levéltár, Múzeum Egyetemi Kiadóért felelős 
főigazgató-helyettese. 
A végrehajtás határideje: 2015. december 18. 
Várható hatások: 
Az egyetemi jegyzetellátás helyben és postai úton való terjesztésének egységes megoldása. 
Az Egyetemi Kiadó munkatársai leterheltségének csökkentése, hatékonyabb 
munkavégzésének növelése. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 


