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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

 
 

 
 
 
KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2015. március 19-én megtartott ülésén. 
 
JELEN VANNAK : a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
 
 
 
NAPIRENDEK: 
 
1. Javaslat a vezető testületek 2014/2015. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. (1. 

sz. melléklet) 
 Ea.: Dr. Szakály Dezső, a Szenátus titkára 

2. Javaslat vezetői, vezető oktatói és kutatói pályázatok közzétételére. (2. sz. melléklet) 
 Ea.: Szűcsné dr. Kovács Judit humánerőforrás osztályvezető 
 Meghívott: Dr. Varga Zoltán szakreferens 

3. Javaslat Gyakornoki szabályzat elfogadására. (3. sz. melléklet) 
 Ea.: Szűcsné dr. Kovács Judit humánerőforrás osztályvezető 
 Meghívott: Dr. Varga Zoltán szakreferens 

4. Javaslat A szerződéskötések eljárási rendjére vonatkozó szabályzat módosítására. (4. sz. 
melléklet) 

 Ea.: Szűcsné dr. Kovács Judit jogi és igazgatási osztályvezető 

5. Javaslat a Tanulmányi Ügyrend módosítására. (5. sz. melléklet) 
 Ea.: Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes 
 Meghívott: dr. Cseh Gergely szakreferens 

6. Javaslat az Iratkezelési szabályzat módosítására. (6. sz. melléklet) 
 Ea.: Szűcsné dr. Kovács Judit jogi és igazgatási osztályvezető 
 Meghívott: dr. Jánosi Andrea szakreferens 

7. Javaslat a Belső szabályzatok megalkotásának rendje c. szabályzat módosítására. (7. sz. 
melléklet) 

 Ea.: Szűcsné dr. Kovács Judit jogi és igazgatási osztályvezető 

8. Javaslat a Minőségbiztosítási Bizottság tagjainak megválasztására. (8. sz. melléklet) 
 Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 

9. Javaslat az Egészségügyi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat 
módosítására. (9. sz. melléklet) 

 Ea.: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 
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10. Javaslat szak létesítésére és indítására. (10. sz. melléklet) 
 Ea.: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 

11. Javaslat duális képzésben történő szakindításra. (11. sz. melléklet) 
 Ea.: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 

12. Előterjesztés a duális képzésekhez kapcsolódó újabb együttműködési megállapodásokra. (12. sz. 
mellékletek) 

 Ea.: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
   Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 

13. Javaslat szakfelelős váltásra. (13. sz. melléklet) 
 Ea.: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 

14. Javaslat mintatantervek aktualizálására. (14. sz. melléklet) 
 Ea.: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 

15. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére. (15. sz. mellékletek) 
 Ea.: Dr. Szakály Dezső, a Szenátus titkára 

16. Egyebek. 
 – Javaslat a 4/2012. sz. rektori utasítás „A Miskolci Egyetemen adható bér és bérjellegű 

juttatások felső határának megállapításáról” hatályon kívül helyezésére. (16.1. sz. melléklet) 
 Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár 

 
 
 
 
 
AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA : 
 
 
 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak új 
szakfelelősére tett előterjesztést. 
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 
 
 






