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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 
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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: az intézkedéseknél meghatározottak. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
 
 
 
 
MELLÉKLETEK: 

− Javaslat a vezető testületek 2015/2016. tanév 1. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. 
− Javaslat vezetői pályázatok véleményezésére és közzétételére. 
− Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének (a Foglalkoztatási 

Követelményrendszernek) a módosítására. 
− Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói 

Követelményrendszernek) a módosítására. 
− Javaslat a Tűzvédelmi szabályzat módosítására. 
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