
2017. február 23. 
 
 
1/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
2/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
3/2017. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a vezető testületek 2016/2017. tanév 2. félévi ülés- és munkatervére tett 
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a júniusi ülésre beszámoló készül a Miskolci Egyetem 
stratégiai programjának végrehajtásáról. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
4/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
5/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
6/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
7/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



8/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
9/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
10/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
 
11/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
12/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
13/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
14/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
15/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



16/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
17/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
18/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
19/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
20/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
21/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
22/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
23/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa javasolja a Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézetébe 
egyetemi docensi munkakörre vonatkozó pályázat kiírását. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
24/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa javasolja a Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetébe 
egyetemi docensi munkakörre vonatkozó pályázat kiírását. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
25/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa javasolja a Műszaki Földtudományi Kar, Ásványtani-Földtani 
Intézetébe tudományos főmunkatársi munkakörre vonatkozó pályázat kiírását. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
26/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
27/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja a tanulmányi támogatások 
kérdésében illetékes bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot: 
 
Bárdosné dr. Soós Viktória ügyvivő szakértő, 

kancellár-helyettes 
Kancellária Hivatal 
Kancellária Titkárság 

elnök 

Érsok Piroska ügyvivő szakértő, 
gazdasági igazgató 

Gazdasági Igazgatóság 
Gazdasági Igazgatói 
Titkárság 

tag 

Jungné Buzál Andrea nyelvtanár, FDSZ 
képviselő 

Idegennyelvi Oktatási 
Központ 

tag 

Kissné Dr. Kovács Krisztina egyetemi docens, 
igazgató 

Idegennyelvi Oktatási 
Központ 

tag 

Dr. Kecskés Judit egyetemi docens, 
dékánhelyettes 

Bölcsészettudományi 
Kar Dékáni Hivatal 

tag 

Ligetvári Éva ügyvivő szakértő, 
igazgató 

Hallgatói 
Szolgáltatások 
Igazgatóság Hallgatói 
Központ 

tag 

Dr. Szabó Tamás József egyetemi docens, 
dékánhelyettes 

Műszaki 
Anyagtudományi Kar 
Dékáni Hivatal 

tag 

Dr. Szakály Dezső egyetemi docens, a 
Szenátus titkára 

Rektori Hivatal tag 

 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. március 1. 



Szenátus döntése utáni feladatok: a bizottság leköszönő tagja munkájának megköszönése, új 
tagok felkérése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy: Bárdosné dr. Soós Viktória kancellár-helyettes. 
A végrehajtás határideje: 2017. március 10. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
28/2017. sz. határozat: 
Miskolci Egyetem Szenátusa a 2016. évi belső költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal elfogadja: 
A 2016. évi gazdálkodás személyi és dologi maradványai felhasználhatók. 
Felelősök: Kancellár 
  Gazdasági igazgató 
Határidő: Szenátus döntését követően folyamatosan. 
Hatályba lépés időpontja: 2017. február 24. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
29/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a 
Szervezeti és Működési Rendnek a módosítására előterjesztett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. március 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat nyolc példányban történő kiadása és 
közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): jogi és igazgatási osztály vezetője 
A végrehajtás határideje: 2017. március 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
30/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az alábbiakkal támogatja az előterjesztést: 
 

1. Az Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem 2017. évi költségvetését az előterjesztésben 
foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja. 

2. A gazdálkodási egységek vállalják a tervezett mértékű saját bevételeik teljesítését. 
3. A személyi juttatás és járulék keret betartásáért a gazdálkodási egység vezetők a 

felelősek.  
4. Az MFK, MAK, GÉIK, GTK 2016. évi kari gazdálkodás maradványaiból 10%-

szolidaritásba kerül. 
5. A Szenátus egyetért a Stratégiai Alap felállításával. 

 
  



A hatályba lépés időpontja: 2017. február 24. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Rektor 

  Kancellár 
  Gazdálkodásiegység-vezetők 

 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
31/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Hallgatói Központ 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját és egyben elismeri a Hallgatói Központ erőfeszítéseit, eredményességét, valamint 
támogatja a 2017. évi célkitűzések elérését. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
32/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Hallgatói Központ kari HÖK 45% különeljárási 
díjak felhasználásáról készített beszámolóját. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
 
33/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja „A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, 
nyilvántartása és használata” elnevezésű szabályzat módosítását. 
Hatályba lépés időpontja: 2017. március 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat nyolc példányban történő kiadása és 
közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Jogi és igazgatási osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: 2017. március 1. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
34/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a Doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés 
szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: az elfogadás napján 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



35/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa engedélyezi 
 

1. a XXXIII. OTDK résztvevőinek a Bolyai Kollégiumban történő elhelyezését a 
résztvevők számához képest +40%-os férőhely biztosításával, 

2. a Szabályzat a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett kiegészítő 
tevékenységére c. szabályzatban foglalt 30 %-os elvonás befizetésének mellőzését. 
 

A hatályba lépés időpontja: 2017. február 24. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Rektor 

Tanulmányi Rektorhelyettes 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
 
 
36/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az angolnyelv-oktató mesterszak angol nyelven 
történő indítására vonatkozó javaslatot, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási dokumentáció benyújtása az Oktatási 
Hivatalnak. 
Költségigény: 320.000 Ft (akkreditációs eljárási díj). 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán 
     Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2017. február 28. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
37/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Mechatronikai mérnöki BSc és MSc szak új 
szakfelelősére tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. március 22. 
 
 
38/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
39/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 



Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
40/2017. 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: 2017. április 01. 
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: 2017. április 15.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
41/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15.§ (1) bekezdés ee) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva megtárgyalta és elfogadta az intézmény 2016. évi számviteli beszámolóját 
azzal, hogy az oktatói béremelésre a Miskolci Egyetem részére rendelkezésre bocsátott 
támogatásból az elszámolás alapján 37,5 MFt-ot vissza kell fizetni. A felhasználást 
gazdálkodási egységenkénti bontásban a mellékelt 2.2. táblázat tartalmazza. A gazdálkodási 
egységektől az összeg elvonásra kerül. 
Végrehajtásért felelős személy/ek: Kancellár 
     Gazdasági Igazgató 
Végrehajtás határideje:  2017. március 23. 
Hatályba lépés ideje:   2017. március 23. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
42/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a 2016. évi vagyongazdálkodási tervet az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
43/2017. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem 2017. évi vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés szerint 
elfogadja.  
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



44/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa javasolja a Létesítmény Ellátási Osztályra osztályvezetői 
vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. március 28. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a vezetői megbízások ellátására vonatkozó pályázati 
felhívások megjelentetése a KÖZIGÁLLÁS (a Belügyminisztérium kezelésében lévő internetes 
kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszer) honlapján, a Miskolci Egyetem honlapján és 
az Észak-Magyarország című napilapban. 
Költségigény: az Észak-Magyarország című napilapban a hirdetés megjelentetésének díja (kb. 
30.000 Ft), melynek költsége a Kancellária Hivatalt terheli. 
Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Torma András rektor, Dr. Deák Csaba kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2017. március 28. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
45/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa javasolja a Létesítmény Fejlesztési és Karbantartási Osztályon 
osztályvezetői vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. március 28. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a vezetői megbízások ellátására vonatkozó pályázati 
felhívások megjelentetése a KÖZIGÁLLÁS (a Belügyminisztérium kezelésében lévő internetes 
kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszer) honlapján, a Miskolci Egyetem honlapján és 
az Észak-Magyarország című napilapban. 
Költségigény: az Észak-Magyarország című napilapban a hirdetés megjelentetésének díja (kb. 
30.000 Ft), melynek költsége a Kancellária Hivatalt terheli. 
Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Torma András rektor, Dr. Deák Csaba kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2017. március 28. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
46/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 
Hallgatói Követelményrendszerének módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. április 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): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. április 15. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 
 



47/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Specializációk a Miskolci Egyetemen című 
előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. március 22. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az új specializációk nyilvántartásba vétele az Oktatási 
Hivatalnál. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2017. április 30. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
48/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2017. évi intézményi szintű minőségbiztosítási és -
fejlesztési program tervezete című előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. március 22. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a programban meghatározott feladatok végrehajtása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2017. decemberig folyamatos. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
49/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Könyvtár, Levéltár, Múzeum feladataira és 
működési rendjére vonatkozó szabályzatot, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 335/2015.sz. 
szenátusi határozattal elfogadott szabályzatot a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
feladataira és működési rendjére.  
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat véglegesítése, 8 példányban történő kiadása 
és közzététele az egyetemi honlapon 
Költségigény: --  
Végrehajtásért felelős személy(ek): Szendi Attila, KöLM főigazgató 
A végrehajtás határideje: 2017. április 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
50/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15. § (1) bekezdés eb) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva megtárgyalta és elfogadta a 6.10 számú ME Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztéssel megegyező tartalommal. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő közzététele 
Végrehajtásért felelős személy/ek: Gazdasági Igazgató 
Végrehajtás határideje:  hatályba lépést követően folyamatos 
Hatályba lépés ideje:   2017. március 23. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
51/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja a Minőségbiztosítási Bizottság 
új tagjára tett javaslatot. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a Minőségbiztosítási Bizottság új tagjának felkérése. 
Felelős: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2017. március 28. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
52/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső szabályzatok megalkotásának rendje a 
Miskolci Egyetemen elnevezésű szabályzat módosítására tett előterjesztést. 
Hatályba lépés időpontja: 2017. április 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): jogi és igazgatási osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: 2017. április 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
53/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási 
Központjának Intézményi nyelvi vizsga szabályzata módosításait. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő közzététele. 
Végrehajtásért felelős személy/ek: Kissné Dr. Kovács Krisztina egyetemi docens, az 
Idegennyelvi Oktatási Központ igazgatója. 
Végrehajtás határidejének megjelölése: 2017. április 16. 
Hatályba lépés pontos időpontja: 2017. április 1. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
54/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Hantos 
Elemér Szakkollégiumának szervezeti és működési szabályzatát, az előterjesztésben foglalt 
tartalommal, egyidejűleg hatályom kívül helyezi az 5/2010.sz. szenátusi határozattal elfogadott 
Hantos Elemér Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatot. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. 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): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán. 
A végrehajtás határideje: 2017. április 1. 



 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
55/2017. sz. határozat: 
Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által 
indítandó Nemzetközi tanulmányok Ba szak szakindítási anyagát az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: szakindítási kérelem megküldése az 
Oktatási Hivatal számára 
Határidő: 2017. április 30. 
Költségigény: 300.000.-Ft 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
 
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
56/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar által indítandó 
Ápolás és betegellátás alapképzési szak Ápoló szakirányának indítási kérelmét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
Hatályba lépés időpontja: 2017. március 22. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási kérelem megküldése az Oktatási Hivatal 
számára. 
Költségigény: akkreditációs eljárási díj: 300.000 Ft. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az Egészségügyi Kar dékánja. 
A végrehajtás határideje: 2017. április 21. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. április 27. 
 
 
57/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
58/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



59/2017. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
60/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
61/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
62/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
63/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
64/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
65/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
66/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
67/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a következőképpen egészíti ki a nemzetközi képzésekről szóló 
beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatot: „A Szenátus elismerését fejezi ki a Prof. Dr. Kékesi 
Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes és csapata által végzett munkáért, és kéri, hogy a 
jövőben is ezzel a lendülettel végezzék azt.” 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
68/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az egyetem nemzetközi képzéseiről szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
69/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Doktori 
képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatát 2016. szeptember 1. előtt, valamint a 
2016. szeptember 1. után belépő hallgatókra vonatkozóan. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat véglegesítése, megküldése. 
Költségigény: --  
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
70/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az IFT 2016 EMMI Függelék 8. pontja módosítására 
előterjesztett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. április 30. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: 
 
Az IFT EMMI Függelék egységes szerkezetben való megküldése a Fenntartó számára. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
     Rektor 
     Kancellár 
     Projektmenedzserek 
A végrehajtás határideje: 2017. április 30. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



2017. május 25. 
 
 
71/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
72/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
73/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
74/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
75/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
76/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
77/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



78/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
79/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 0 igen, 18 nem, 7 tartózkodás 
 
 
80/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
81/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
82/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
83/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
84/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
85/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
86/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
87/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
88/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
89/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
90/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
91/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
92/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
93/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



94/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
95/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
96/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
97/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
98/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
99/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
100/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
101/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
102/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
103/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
104/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
105/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
106/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
107/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
108/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
109/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



110/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
111/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
112/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
113/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
114/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
115/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
116/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
117/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
118/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
119/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
120/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
121/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 
Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát és annak mellékleteit: az Oktatói munka hallgatók 
általi véleményezéséről szól szabályzatot, a Hallgatói motivációs vizsgálatok szabályzatát és a 
Diplomás Pályakövetési Rendszer szabályzatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 01. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát és 
mellékleteit a Miskolci Egyetem honlapja szabályzatokat tartalmazó felületén nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni, az abban foglalt feladatokat folyamatosan végre kell hajtani. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az általános rektorhelyettesi feladatokat ellátó 
rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: 2017. június 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
122/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 
átdolgozott műszaki- és természettudományi képzési területhez tartozó fent felsorolt alap- és 
mesterszakok mintatanterveit.  
Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 30. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017/18. tanév I. féléve 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosított mintatantervek aktualizálása a honlapon és 
rögzítése a NEPTUN rendszerben. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
123/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta a Műszaki Anyagtudományi Kar 
mintatanterv módosításait, így a Szenátus döntését követően a módosított változat június 1-jei 
dátummal, felmenő rendszerben hatályba lép. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 01. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A Műszaki Anyagtudományi Kar anyagmérnök BSc, 
valamint anyagmérnök BSc és MSc képzéseinek a mintatantervét a szabályzatokban előírt 
helyeken közzé kell tenni. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Palotás Árpád Bence dékán – MAK, dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
124/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Karon az Energetikai mérnöki alapképzési szak, a Gazdaságinformatikus alapképzési szak, a 
Gépészmérnöki alapképzési szak, az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak, 
a Járműmérnöki alapképzési szak, a Logisztikai mérnöki alapképzési szak, a Mechatronikai 
mérnöki alapképzési szak, a Mérnökinformatikus alapképzési szak, a Műszaki menedzser 
alapképzési szak, a Programtervező informatikus alapképzési szak és a Villamosmérnöki 
alapképzési szak, valamint az Energetikai mérnöki mesterképzési szak, a Gépészmérnöki 
mesterképzési szak, a Logisztikai mérnöki mesterképzési szak, a Mechatronikai mérnöki 
mesterképzési szak, Mérnökinformatikus mesterképzési szak és a Villamosmérnöki 
mesterképzési szak tantervének módosításait a megváltozott KKK-hoz való igazítással, az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. szeptember 01. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosított mintatanterv aktualizálása a honlapon 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
125/2017. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja  
- osztatlan jogász szak (nappali és levelező tagozat) 
- osztatlan jogász diplomás levelező szak - Igazságügyi igazgatási alapszakos és 

Igazgatásszervező alapszakos ill. ennek megfelelő főiskolai oklevéllel rendelkezők 
számára  

- osztatlan jogász diplomás levelező szak  - Munkaügyi és társadalombiztosítási  
igazgatási alapszakos, ill. ennek megfelelő főiskolai oklevéllel rendelkezők számára, 

- a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mester szak, Specializációk: 
- Munkaügyi Kapcsolatok, Társadalombiztosítási igazgatási) (nappali és levelező 

tagozat), 
- az igazságügyi igazgatási alapszak (nappali és levelező tagozat) 
- a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak  - Specializációk: 



Munkaügyi Kapcsolatok, Társadalombiztosítási igazgatási) (nappali és levelező 
tagozat)  mintatanterv-módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az ajánlott tanterv honlapon való megjelentetése. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 30. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
126/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 18/2016. (VIII.5) EMMI rendelet alapján 
átdolgozott, gazdaságtudományi képzési területhez tartozó, az előterjesztésben szereplő 
felsőoktatási szakképzések, alap- és mesterszakok mintatanterveit. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az új mintatantervek rögzítése a NEPTUN rendszerben. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 30. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
127/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 18/2016. (VIII.5) EMMI rendelet alapján átdolgozott 
bölcsész- és társadalomtudományi képzési területhez tartozó, az előterjesztésben szereplő BA és MA 
szakok mintatanterveit. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az új mintatantervek rögzítése a NEPTUN rendszerben. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017/18. tanév I. féléve  
A végrehajtás határideje: 2017. június 30. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
128/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar képzéseinek 
tantervmódosításait a megváltozott KKK-hoz való igazítással az előterjesztésekben foglalt 
tartalommal.  
Hatályba lépés időpontja: 2017. június 15. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított mintatantervek aktualizálása a honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 15. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
129/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a doktori képzésről és a doktori iskolák működéséről szóló 
beszámoló határozati javaslatának kiegészítéséről dönt: A Szenátus felkéri a dékánokat és a 
doktori iskola vezetőket a doktori fokozatszerzés hatékonyságának javítására és javaslattételre 
az októberi Szenátus üléséig. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
130/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a doktori képzésről és a doktori iskolák működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. A Szenátus felkéri a dékánokat és a doktori iskola vezetőket a doktori 
fokozatszerzés hatékonyságának javítására és javaslattételre az októberi Szenátus üléséig. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a doktori képzés minőségbiztosítási és hatékonysági 
fejlesztése terén az egyes iskolák részéről elvárt fejlesztések érvényre juttatása. 
Költségigény: nincs központi költségigény 
Végrehajtásért felelős személy(ek): doktori iskolák vezetői, dékánok. 
Végrehajtás határideje: Folyamatos, éves ellenőrzéssel. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
131/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta a Műszaki Anyagtudományi Kar –
mellékelten részletezett- kari Hallgatói Követelményrendszer módosításait, így a Szenátus 
döntését követően a módosított változat június 1-jei dátummal hatályba lép. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 01. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói 
Követelményrendszerének módosított változatát a Miskolci Egyetem, valamint a Műszaki 
Anyagtudományi Kar honlapjainak szabályzatokat tartalmazó felületén a korábbi dokumentum 
helyén nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Palotás Árpád Bence dékán – MAK, dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
132/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az egyetemi szintű alapítványok 2016. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló határozati javaslatának kiegészítéséről dönt: Felkéri az Alapítvány Titkárság 
vezetőjét, hívja fel az egyetem dolgozóinak figyelmét, hogy adójuk 1 %-át a Miskolci Egyetem 
egyetemi szintű alapítványának ajánlják fel. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
133/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az egyetemi szintű alapítványok 2016. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. Felkéri az egyetemi vezetőket, hogy tegyenek kísérletet további 
források szerzésére. 
Felkéri az Alapítvány Titkárság vezetőjét, hívja fel az egyetem dolgozóinak figyelmét, hogy 
adójuk 1 %-át a Miskolci Egyetem egyetemi szintű alapítványának ajánlják fel. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: további források szerzése. 
Költségigény: nincs központi költségigény. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): tudományos és nemzetközi rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
134/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem tudományos publikációs 
teljesítményéről készített tájékoztatást. Felkéri a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős 
rektorhelyettest, hogy a feldolgozott adatok alapján készítsen az egyetem egészéről és a karok 
teljesítményéről rövid szöveges értékelést, melyet másolatban küldjön el az Egyetem 
rektorának.  
A karok dékánjai ennek alapján 2017. november 1-ig értékeljék a karon belüli egységek 
tudományos teljesítményét és készítsenek intézkedési tervet a kari teljesítmény erősítéséről az 
Egyetem rektorának. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: szöveges értékelés elkészítése. Kari értékelések és 
intézkedési terv készítése. 
Költségigény: nincs központi költségigény. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
Karok dékánjai 
Végrehajtás határideje: a következő tanév első Szenátus ülése. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
135/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 
Követelményrendszerének módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. (1.3.3. sz. 
szabályzat). 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 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): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 1., illetve folyamatosan 
 



Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
136/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Hallgatói Követelményrendszer módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az új szabályzat megjelenítése a honlapon. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 1. 
A végrehajtás határideje: 2017. június 1. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
137/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szakdolgozatkészítési Szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az új szabályzat megjelenítése a honlapon. 
A végrehajtás határideje: 2017. június 1. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
138/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Hallgatói 
Követelményrendszerének módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
Hatályba lépés időpontja: 2017. június 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: 8 példányban történő sokszorosítás 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kiss-Tóth Emőke 
A végrehajtás határideje: 2017. június 9. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
139/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az Elismerési és honosítási szabályzat 1.§ (5) bekezdésének 
kiegészítéséről dönt: „amennyiben a nemzetközi jog vagy nemzetközi szerződés ettől eltérően 
nem dönt”. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



140/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa Az oklevelek honosításának rendjéről szóló szabályzatát 
hatályon kívül helyezi, és a Miskolci Egyetem Elismerési és Honosítási szabályzatát elfogadja 
az előző határozatban foglalt módosítással. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. június 01. 
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: 2017. június 15.  
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
141/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem „Természeti erőforrás-kutatás 
és hasznosítás Szakkollégium” létesítő okiratát, szervezeti és működési szabályzatát és képzési 
tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül 
helyezi a 304/2014. sz. szenátusi határozattal elfogadott „A Miskolci Egyetem „Természeti 
Erőforrás-Kutatás és Hasznosítás” Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata” 
elnevezésű szabályzatot. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. május 25. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása az Oktatási 
Hivatalba, továbbá a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon 
történő megjelentetése. 
Költségigény: 10.000 Ft,- nyilvántartásba vételi díj, valamint a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. május 25. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
142/2017. sz. határozat: 
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa, valamint a Miskolci Egyetem Szenátusa 2017. 
évben a támogatja az előterjesztésben szereplő a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1957-ben 
végzett 43 fő részére a Gyémántoklevél, az 1961- ben végzett 1 fő részére és az 1967-ben 
végzett 188 fő részére az Aranyoklevél adományozását, valamint az 1964-65-66-67 években a 
Nehézipari Műszaki Egyetem jogelődjének tekinthető Kazincbarcikai Felsőfokú Vegyipari 
Gépészeti Technikumban szaktechnikusi oklevelet szerzett 53 fő részére az Aranyoklevél 
adományozását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. május 25. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 24. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
 
2017. június 15. 
 
 
143/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
144/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
145/2017. sz. határozat: 
A elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
146/2017. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15. § (1) bekezdés eb) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta: 
1. A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta a 1.1.31. számú ME Gazdálkodási 
és Kötelezettségvállalási Szabályzatának módosítását az alábbi változtatásokkal: 
A 6.§ (8) bekezdés az alábbiak szerint változik: „A gazdasági igazgató az általa ellátott 
feladatok tekintetében a kancellár helyettese. 
„Felelős: kancellár, gazdasági igazgató 
Határidő: folyamatos 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
147/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
148/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 



Szavazatok: 5 igen, 17 nem, 5 tartózkodás 
 
 
149/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
150/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 1 igen, 23 nem, 5 tartózkodás 
 
 
151/2017. sz. határozat: 
A Szenátus javasolja az alábbi, 2018. évre tervezett, egyetemi tanári munkakörök betöltésére 
vonatkozó pályázatok kiírását: 
Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézet. 
Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, 
Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 
Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet, 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet, 
Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia- és Minőségügyi Intézet, 
Műszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
152/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
153/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
154/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Stratégiai Programja” 
létrehozásáról született 2016.03.10-ai 40/2016. számú határozatának módosítását azzal, hogy 
az új szerződések megkötésénél már az előterjesztésben szereplő új szisztémát alkalmazzák, 



valamint a 3. sz. mellékletben szereplő minősítésnél a bérgazdálkodási egység vezetője mellett 
a szervezeti egység vezetője is jelenjen meg. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. július 01. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: n.a. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Prof. Dr. Torma András rektor, 
     Dr. Deák Csaba kancellár 
A végrehajtás határideje: 2017. június 30. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
155/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa nem fogadja el a 4. sz. mellékletben szereplő Miskolci Egyetem 
Stratégiai Programja logótervek közül az 1. számút. 
 
Szavazatok: 12 igen, 8 nem, 4 tartózkodás 
 
 

156/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa nem fogadja el a 4. sz. mellékletben szereplő Miskolci Egyetem 
Stratégiai Programja logótervek közül a 2. számút. 
 
Szavazatok: 1 igen, 16 nem, 6 tartózkodás 
 
 
157/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 4. sz. mellékletben szereplő Miskolci Egyetem 
Stratégiai Programja logótervek közül a 3. számút. 
 
Szavazatok: 15 igen, 7 nem, 4 tartózkodás 
 
 
158/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2017/2018. tanév I. félévének tanulmányi 
időbeosztását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. július 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A tanulmányi időbeosztás honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény:- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna 
A végrehajtás határideje: 2017. július 15. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



159/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetemen folyó Tudományos Diákkör 2016/17. tanévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Megköszöni minden segítő alkalmazott munkáját 
és dicséretben részesíti a konzulenseket. Felkéri az egyetemi vezetőket, hogy motiválják az 
oktatókat a TDK tevékenység vállalására és a még színvonalasabb munka végzésére, valamint 
felhívja a figyelmüket további források szerzésének a jelentőségére. Továbbá, a Dékánok 
figyelmét felhívva elvárja, hogy a  nappali tagozatos hallgatók részvételi aránya a TDK 
tevékenységben a jelenleg még kevésbé aktív karok esetében is a 10 %-hoz közeledjen. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: rendszer működtetése, további források szerzése. 
Költségigény: TDK dologi és személyi kiadásainak költségvetési előirányzata. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): tudományos és nemzetközi rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
160/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a doktori 
képzésre és fokozatszerzésre vonatkozó szabályzatot, kiemelve, hogy az Elismerési és 
honosítási szabályzat 1. § (5) bekezdése szerint a Stipendium Hungaricum program 
rendszerében államközi szerződés alapján jelentkezőkre a vonatkozó, az eddig is alkalmazott 
külön eljárásrend érvényes. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. A 2018/19. tanévi doktori képzésre vonatkozó 
felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a jelentkezők részére a változásokat.  
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2017. június 25. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
161/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet, a 
Szervezeti és Működési Rend módosítására tett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. július 1., valamint a 22.§ vonatkozásában 2017. 
augusztus 15. napja. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Jogi és Igazgatási Osztály vezetője. 
A végrehajtás határideje: 2017. július 1. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



162/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Szabályzat a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
feladataira és működési rendjére című, 1.1.7. sz. szabályzatot. 
A hatályba lépés időpontja: Szenátusi döntésének napja 
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): Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. június 15. 
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
163/2017. 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: 2017. június 15. 
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: 2017. június 15.  
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
164/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az 1.3.12. sz. A kollégiumok működésére vonatkozó szabályzat 
módosítását elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. 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): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, 
Prof. Dr. Torma András rektor 
A végrehajtás határideje: 2017. július 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
165/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az SzMSz III. kötet Állam- és Jogtudományi Kar 
Hallgatói Követelményrendszer szabályzat módosítási javaslatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. július 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat közzététele az Egyetem honlapján, 
sokszorosítása. 



Költségigény:  -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. július 1. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
166/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Hallgatói rendezvények 
rendjéről szóló szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Jogi és Igazgatási Osztály vezetője 
A végrehajtás határideje: 2017. július 1. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
167/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet KKK-nak megfelelő ajánlott tanterveit. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 4. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Az intézet ajánlott tantervei alapján történő oktatás és 
annak szervezése az alapképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatók esetében, 
majd ezt követően felmenő rendszerben.  
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az általános rektorhelyettesi feladatok ellátásáért felelős 
rektorhelyettes felügyelete alatt az intézet igazgatója. 
A végrehajtás határideje: 2017. szeptember 4.  
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
168/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 
Egyetem Alapító Okiratának módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítás megküldése az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma számára. 
Költségigény: A 12/2013 (II.2) EMMI rendelet szabályainak megfelelően 15.000, azaz 
tizenötezer forint, amely a Rektori Alapot terheli. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az általános rektorhelyettesi feladatokat ellátó 
rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: a Szenátus döntését követően azonnal. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
169/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az európai és 
nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) szak indítására vonatkozó 
anyagot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a sikeres akkreditáció időpontjához igazodó, következő 
tanulmányi félév első napján indítható. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az akkreditációs anyag megküldése az Oktatási Hivatal 
számára. 
Költségigény: A 12/2013 (II.2) EMMI rendelet szabályainak megfelelően 320.000, azaz 
háromszáz-húszezer forint, amely az Állam- és Jogtudományi Kar költségvetését terheli. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, valamint az 
általános rektorhelyettesi feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: a sikeres akkreditáció időpontjához igazodó, következő tanulmányi 
félév első napja. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
170/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a vegyészmérnöki BSc szak szakindítási kérelmeire 
vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
Elfogadás napja: 2017. június 2. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: akkreditációs dokumentumok megküldése a MAB részére 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Jakab Nóra általános rektorhelyettes 

Dr. Viskolcz Béla intézetigazgató  
A végrehajtás határideje: a Szenátus döntését követően azonnal. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
171/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Kulturális mediáció MA képzés levelező 
munkarendben történő nyilvántartásba vételének kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a kérelem továbbítása az Oktatási Hivatal felé. 
A hatályba lépés pontos időpontja: Oktatási Hivatal határozatának napjától. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán, Dr. Jakab Nóra általános 
rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2017. július 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



172/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar által gondozott 
Környezetmérnöki mesterképzési szak módosított és egységesített magyar és angol nyelvű 
tantárgyi tematikájának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017/18. tanév I. féléve. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított mintatantervek aktualizálása a honlapon és 
rögzítése a NEPTUN rendszerben. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán. 
A végrehajtás határideje: 2017. június 30. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
173/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az igazságügyi igazgatási alapszak nappali és 
levelező tagozatának új szakfelelősére tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
174/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az osztatlan jogász szak nappali és levelező tagozat 
új szakfelelősére tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
175/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja 2017. évben a Műszaki Földtudományi Kar 
előterjesztésében szereplő személyek részére rubin-, vas-, gyémánt- és aranyoklevél 
adományozását. 
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 15. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Díszoklevelek elkészítése, ünnepség megszervezése 
Költségigény:- 
Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
 
 
A végrehajtás határideje: 2017. szeptember 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
176/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a 2017-es évben a Műszaki Anyagtudományi Kar 
előterjesztésében szereplő személyek részére gránit, vas, rubin, gyémánt, és arany oklevél, 
továbbá emléklap adományozását. 
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 15. 



A Szenátus döntése utáni feladatok: Díszoklevelek elkészítése, ünnepség megszervezése 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje 2017. szeptember 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
177/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Iratkezelési szabályzat 2. sz. mellékletének, az 
iratkezelési betű és számjeleknek a kiegészítését az alábbiakkal:  
Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák 
Felsőoktatás és Ipar Együttműködési Központ FIEK/...-.../évszám 
Hatályba lépés időpontja: 2017. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): jogi és igazgatási osztályvezető 
A végrehajtás határideje: Miskolc, 2017. július 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
178/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Műszaki 
Anyagtudományi Kar KKK-nak megfelelő ajánlott tanterveit az ózdi telephelyre vonatkozóan. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 4. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A kar ajánlott tantervei alapján történő oktatás és annak 
szervezése az alapképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatók esetében Ózdon, 
majd ezt követően felmenő rendszerben.  
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az általános feladatok ellátásáért felelős rektorhelyettes 
felügyelete alatt a kar dékánja. 
A végrehajtás határideje: 2017. szeptember 4.  
 
Szavazatok: 27 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
179/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 
Bölcsészettudományi Kar KKK-nak megfelelő ajánlott tanterveit az ózdi telephelyre 
vonatkozóan. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 4. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A kar ajánlott tantervei alapján történő oktatás és annak 
szervezése az alapképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatók esetében Ózdon, 
majd ezt követően felmenő rendszerben.  
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az általános feladatok ellátásáért felelős rektorhelyettes 
felügyelete alatt a kar dékánja. 



A végrehajtás határideje: 2017. szeptember 4.  
 
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. július 6. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
180/2017. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja a Hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést. 
A hatályba lépés időpontja: 2017. július 10. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: szakirányú képzés indítása nyilvántartásba vételének 
kezdeményezése. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán. 
A végrehajtás határideje: 2017. július 14. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. július 11. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
181/2017. sz. határozat: 
A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 2017/2018. tanévre 
benyújtott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok végleges rangsorára vonatkozó 
javaslatot. 
A hatályba lépés időpontja: 2017. július 18. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: javaslat megtétele az Emberi Erőforrások Minisztere 
részére az ösztöndíjak adományozására. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2017. július 31. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. július 18. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
182/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar által indítandó 
Egészségügyi szociális munka MSc szak indítási kérelmét az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 



A hatályba lépés pontos időpontja: a sikeres akkreditáció időpontjához igazodó, következő 
tanulmányi félév első napján indítható. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az akkreditációs anyag megküldése az Oktatási Hivatal 
számára. 
Költségigény: A 12/2013 (II.2) EMMI rendelet szabályainak megfelelően 320.000, azaz 
háromszáz-húszezer forint. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az Egészségügyi Kar dékánja, valamint az általános 
rektorhelyettesi feladatokat ellátó rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: a sikeres akkreditáció időpontjához igazodó, következő tanulmányi 
félév első napja. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. augusztus 3. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
183/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a 
Szervezeti és Működési Rendnek a módosítására előterjesztett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: intézkedés az új szervezet felállítása iránt, továbbá a 
szabályzat nyolc példányban történő kiadása és közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): rektor, kancellár 
A végrehajtás határideje: 2017. szeptember 1. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
184/2017. sz. határozat: 
Határozati javaslat: A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a A Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását, 
az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. szeptember 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: az új szabályzat megjelenítése a honlapon. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. szeptember 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
  



2017. augusztus 22. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
185/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Földgázellátási szakmérnöki szakirányú 
továbbképzési szak módosított, és az új formai követelményeknek megfelelően átdolgozott 
tantárgyi tematikájának módosítására előterjesztett javaslatot, az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017/18. tanév 1. féléve. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított mintatantervek aktualizálása a honlapon és 
rögzítése a NEPTUN rendszerben. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. augusztus 31. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. augusztus 25. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
186/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett Gépészmérnöki MSc, Logisztikai 
mérnöki BSc/MSc szakon új duális partnerek bevonását.  
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
Költségigény: - 
A végrehajtás határideje: 2017. augusztus 31. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. október 19. 
 
 
187/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
188/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 



Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
189/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2017/2018 tanév I. félévi vezető testületi ülések 
időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot, az alábbi napirendi pontokkal történő 
kiegészítéssel: 
a novemberi testületi ülésekre: 
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a Szervezeti és Működési Rendnek) 
a módosítására, 
Javaslat a Vagyongazdálkodási szabályzat módosítására, 
Javaslat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói 
Követelményrendszer A kollégiumok működésére vonatkozó szabályzat módosítására, 
Javaslat a Miskolci Egyetem Számítógépes Tanulmányi Rendszere Üzemeltetési 
Szabályzatának módosítására, 
a decemberi testületi ülésekre: 
Tájékoztatás az Élsportolói Mentorprogramról. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 19. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a vezető testületek üléseinek az elfogadott ülés- és 
munkaterv szerinti ütemezése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Szenátus titkára 
A végrehajtás határideje: 2017. október 19. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
190/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
191/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa javasolja a Rektori Hivatal Felnőttképzési Regionális 
Központjába igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A vezetői megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás 
megjelentetése a KÖZIGÁLLÁS (A Belügyminisztérium kezelésében lévő internetes 
kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszer) honlapján, a Miskolci Egyetem honlapján és 
az Észak-Magyarország című napilapban. 
Költségigény: az Észak-Magyarország címűnapilapban a hirdetés megjelentetésének díja (kb. 
30.000 Ft), melynek költsége a Kancellária Hivatalt terheli. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Deák Csaba kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2017. október 31. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



192/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
193/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2017/2018. 
tanév I. félévi felvételi eredményéről szóló beszámolót. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: beiskolázásra vonatkozó intézkedések meghatározása. 
Költségigény: A beszámoló elfogadása költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Miskolci Egyetem beiskolázási igazgatója, a Miskolci 
Egyetem magasabb vezetői és vezetői. 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
194/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgató Követelményrendszer 
módosítására vonatkozó előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgató Követelményrendszerében, és annak a honlapon 
való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
195/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a 
Szervezeti és Működési Rendnek) a módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
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: 2017. október 20. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
196/2017. sz. határozat: 



A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
197/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Szervezeti és Működési 
Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) a módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgató Követelményrendszerében, és azok honlapon való 
közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
198/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a 
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. november 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): Üzemeltetési Igazgató. 
A végrehajtás határideje: 2017. november 01. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
199/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel megegyezően támogatja a Számviteli Politika 
módosítására tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
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: gazdasági igazgató. 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 



 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
200/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel megegyezően támogatja az Önköltségszámítási 
szabályzat módosítására tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
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: gazdasági igazgató. 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
201/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzatának 
módosítására tett javaslatot. 
Hatályba lépés időpontja: 2017. november 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): jogi és igazgatási osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: Miskolc, 2017. november 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
202/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
203/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Ápolás és betegellátás alapképzési szak új 
szakfelelősére tett előterjesztést. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
204/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja, hogy a 
Bölcsészettudományi Kar Média-, Mozgókép- és Kommunikációtanár osztatlan tanári szakot 
indítson. 



A szenátus döntése utáni feladatok: A szakindítási dokumentáció megküldése az Oktatási 
Hivatalnak. 
Költségigény: Az Oktatási Hivatal regisztrációs díja. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 
Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 
Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 
A képzés indításának tervezett határideje: 2018. szeptember. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. szeptember. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
205/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben foglaltakkal egyezően a kulturális 
antropológia alapképzési szak indítását a Bölcsészettudományi Karon. 
A szenátus döntése utáni feladatok: A szakindítási dokumentáció megküldése az Oktatási 
Hivatalnak. 
Költségigény: Az Oktatási Hivatal regisztrációs díja. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 
Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 
A képzés indításának tervezett határideje: 2018. szeptember. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. szeptember. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
206/2017. sz. határozat: 

1. 2018 szeptemberétől duális képzési formában is indul a Hidrogeológus mérnöki 
mesterképzés a Műszaki Földtudományi Kar gondozásában. A Hidrogeológus mérnöki 
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. 

2. 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. 

3. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 
- A MIVÍZ Kft. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1. 

melléklet),   
- A Hidrogeológus mérnöki mesterszak duális képzés tanterve a fentebb említett 

együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan (2. melléklet), 
- A vállalat és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta a fentebb 

említett együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan (3. melléklet). 
- A Duális Képzési Tanács felé szükséges adatbejelentő excel táblázat (4. melléklet). 

- Felelős:  Dr. Czap László, duális képzési felelős, intézményfejlesztési 
rektorhelyettes, Dr. Szűcs Péter, dékán 

- Határidő: 2017. október 27. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
207/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2018. szeptembertől duális képzési formában indul a kohómérnöki MSc képzés a Műszaki 

Anyagtudományi Karon. A kohómérnök MSc 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. 2018.  szeptembertől –jelen szerződések alapján – maximálisan 14 hallgató vesz részt a 
kohómérnök mesterszakon 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 Qualiform Zrt.. és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési Megállapodás (1.1. 

melléklet), az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.. és a Miskolci Egyetem közötti 
Együttműködési Megállapodás (1.2. melléklet), a Certa Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1.3. melléklet), valamint a Busch-Hungária 
Kft-vel egyeztetett szerződés tervezet (1.4. melléklet). 

- A kohómérnök MSc duális képzés tanterve (2. melléklet) 
- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (3. melléklet) 
- A Duális Képzési Tanács felé szükséges adatbejelentő excel táblázat (4. melléklet). 

Felelős:  Dr. Czap László, duális képzési felelős, intézményfejlesztési rektorhelyettes, Dr. 
Palotás Árpád Bence, dékán 

Határidő: 2017. október 27. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
208/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Miskolci Egyetemen 
fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzatának módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetemen 
fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzatában, és azok honlapon való 
közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
209/2017. sz. határozat: 



A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Tanulmányi ügyrend 
módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Tanulmányi ügyrendben, és 
azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
210/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Minőségbiztosítási szabályzat 
módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Minőségbiztosítási 
szabályzatban, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
211/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Hallgatói motivációs 
vizsgálatok szabályzatának módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Hallgatói motivációs 
vizsgálatok szabályzatában, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
212/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében Az oktatói munka hallgatók általi 
véleményezéséről szóló szabályzat módosítását. 



A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése Az oktatói munka hallgatók 
általi véleményezéséről szóló szabályzatban, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
213/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Miskolci Egyetem Diplomás 
Pályakövetési Rendszer szabályzatának módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Diplomás 
Pályakövetési Rendszer szabályzatában, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
214/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében A kollégiumok működésére 
vonatkozó szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése A kollégiumok működésére 
vonatkozó szabályzatban, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
215/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Miskolci Egyetem Önköltséges 
képzéseinek szabályzata módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Önköltséges 
képzéseinek szabályzatában, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
216/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztést keretében a Miskolci Egyetem 
számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzata módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem 
számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzatában, és azok honlapon való 
közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
217/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Miskolci Egyetem 
diákigazolványról szóló szabályzata módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem 
diákigazolványról szóló szabályzatában, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
218/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében az Elismerési és honosítási 
szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése az Elismerési és honosítási 
szabályzatban, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 



Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
219/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Demonstrátori szabályzat 
módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Demonstrátori szabályzatban, 
és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
220/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében a Természettudományi 
Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Természettudományi 
Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatában, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
221/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes gondozásába tartozó 
szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztés keretében az Adatvédelmi, adatkezelési és 
közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. október 20. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése az Adatvédelmi, adatkezelési és 
közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzatban, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követően azonnal kezdődik. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 



2017. október 30. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
222/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett Energetikai mérnöki BSc szakon új 
duális partnerek bevonását. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
223/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett Gépészmérnöki BSc szakon új duális 
partnerek bevonását. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
224/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett Műszaki menedzser BSc szakon új 
duális partnerek bevonását. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
225/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett Mérnökinformatikus MSc szakon új 
duális partnerek bevonását. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
226/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Olajmérnöki mesterszak indítását duális képzési 
formában 2018 szeptemberétől. 
Jelen határozat részét képezik a határozatlan idejű együttműködési megállapodás, a duális 
képzési tanterv, a hallgatói munkaszerződés minta, az Oktatási Hivatal által kért Excel táblázat 
és a nyilatkozat. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



2017. november 2. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
227/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a duális formában is folytatott anyagmérnök BSc 
képzéshez az Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft., valamint a Rath Hungária 
Tűzálló Kft. csatlakozását. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
228/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar duális alapképzéseiben – 
jelen határozat részét képező mellékletben található –együttműködő partnerek részvételét a 
gyakorlati képzésben 2018 szeptemberétől.  
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
2017. november 23. 
 
 
229/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
230/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
231/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályára 
osztályvezetői vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételét. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
232/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani 
Intézetébe intézetigazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
233/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Korszerű Anyagok és Technológiák Felsőoktatási 
és Ipari Együttműködési Központba igazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati 
felhívás közzétételét. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
234/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Könyvtár, Levéltár, Múzeum MEMOOC Képzési 
Központjába igazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételét. 
 
Szavazatok: 25 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
235/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Tudásvagyon Hasznosítási Igazgatóságra igazgatói 
vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételét. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
236/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Tudásvagyon Hasznosítási Igazgatóság Pályázati 
és Tudástranszfer Központjába igazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati 
felhívás közzétételét. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
237/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Üzemeltetési Igazgatóságra igazgatói vezetői 
beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
238/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a „Földi 
energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások 
fejlesztése” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00010 azonosítószámú, ME AFKI által irányított 
projekt első 12 hónap előrehaladásáról szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



239/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja a Miskolci 
Egyetem Képzési Szabályzatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A Képzési szabályzat honlapon való közzététele és 8 
példányban történő kiadása. 
Költségigény: -. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
240/2017. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Vagyongazdálkodási szabályzatra tett előterjesztést azzal, hogy a 18.§ 
(4) bekezdés kiegészül az alábbiakkal: „A Sportközpontban bruttó 50.000 Ft alatti bevétellel 
járó eseti bérbeadás esetén írásbeli kérelem benyújtása nem szükséges.” 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a Vagyongazdálkodási szabályzat közzététele az egyetemi 
honlapon és 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Kancellária Hivatal vagyongazdálkodási referense. 
A végrehajtás határideje: 2017. november 30. 
A hatályba lépés időpontja: 2017. december 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
241/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a 
Szervezeti és Működési Rendnek a módosítására tett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat nyolc példányban történő kiadása és 
közzététele az egyetemi honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a Rektori Hivatal vezetője. 
A végrehajtás határideje: 2017. december 1. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
242/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadja A 
kollégiumok működésére vonatkozó szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése A kollégiumok működésére 
vonatkozó szabályzatban, és azok honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és a 
Bolyai Kollégium Igazgatója  



A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 27 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
243/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Környezetvédelmi Szabályzatot és a szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az 501/2013. sz. 
szenátusi határozattal elfogadott „Miskolci Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatát” hatályon 
kívül helyezi.  
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 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): Üzemeltetési Igazgató. 
A végrehajtás határideje: 2017. december 01. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
244/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Információátadási Szabályzatát. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
A szabályzat megküldése elektronikus úton az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. 
Gondoskodni a Miskolci Egyetem biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 
elérhetőségének − az E-ügyintézési törvény szerinti − közzétételéről. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): jogi és igazgatási osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: Miskolc, 2017. december 15. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
245/2017. sz. határozat: 
A Szenátus a Miskolci Egyetem doktori iskoláinak az adott szakterületen az országban működő 
többi doktori iskolával történő összehasonlítás alapján látható, elért relatív minőségi szintekről 
szóló tájékoztatót elfogadja. A Szenátus felkéri az érintett karok dékánjait és a doktori iskolák 
vezetőit arra, hogy tegyék közzé a kimutatást az oktatók/kutatók körében és hívják fel a 
figyelmüket a bemutatott adatokból következő lehetőségekre, illetve az egyetem egészének az 
érdekeit szolgáló fejlesztési igényekre. Felhívja a dékánokat és a doktori iskolák vezetőit arra, 
hogy az általuk szükségesnek ítélt módosításokat jelezzék a tudományos és nemzetközi 
rektorhelyettes felé, akit felkér, hogy terjessze be az anyagot a Tudományos Tanács és az 
Egyetem Doktori Tanácsa elé megvitatásra. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: éves statisztikai kimutatás. 
Költségigény: nincs központi költségigény. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: folyamatos, éves ellenőrzéssel. 
 
Szavazatok: 27 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
246/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a doktori fokozatszerzés hatékonyságának javítására – a karok 
dékánjai és a doktori iskolák vezetői által – alkotott javaslatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 
A Szenátus felkéri az érintett karok dékánjait és a doktori iskolák vezetőit arra, hogy tegyék 
közzé a tájékoztatót az oktatók/kutatók körében és hívják fel a figyelmüket az abban foglaltak 
alapján a hatékonyság javításával kapcsolatos elvárásokra, valamint felkéri a tudományos és 
nemzetközi rektorhelyettest, terjessze a Tudományos Tanács és az Egyetem Doktori Tanácsa 
elé az anyagot megvitatásra. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A tájékoztató értékes észrevételeinek – az Egyetem doktori 
képzését irányító testületeiben – megvitatása, a fokozatszerzés hatékonyságának emelése 
érdekében a gyakorlatban történő érvényesítése. 
Költségigény: A javaslatok között szereplő, a doktori iskolák között minőségi és feladatellátási 
elosztás érvényesítése, lehetőség szerinti összesített költségkeret biztosítása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Folyamatos. 
 
Szavazatok: 25 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
247/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának feladatairól és működési rendjéről szóló szabályzatának módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2017. december 31. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
248/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 
Követelményrendszerének módosítására tett előterjesztést. 
A hatályba lépés időpontja: 2017. november 24. 
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): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 



 
 
249/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben foglaltakkal egyezően az angol 
nyelvoktató mesterszak (angol nyelven) indítására vonatkozó javaslatot. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási dokumentáció benyújtása az Oktatási Hivatal 
felé. 
Költségigény: az Oktatási Hivatal eljárási díja. 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  
Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosításai rektorhelyettes 
Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán 
A képzés indításának tervezett határideje: 2018. szeptember 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. szeptember 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
250/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Senior humánerőforrás tanácsadó” szakirányú továbbképzési 
szak képzési és kimeneti követelményeit módosítja, és a mellékletben lévő tartalommal fogadja 
el. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 31. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: felterjesztés az Oktatási Hivatalhoz.  
Költségigény: 10.000 Ft 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. november 30. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017.december 1. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
251/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar ózdi 
kihelyezett képzési helyén, 2018 szeptemberétől induló mérnökinformatikus levelező 
munkarendű alapképzésre vonatkozó javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 
Végrehajtásért felelős személy(ek):Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
252/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Pedagógus szakvizsga tantervének módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 



A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított tantervet elfogadó szenátusi határozat hiteles 
másolatának megküldése az Oktatási Hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából. 
Költségigény: a nyilvántartásba vétel költsége. 
Várható hatások: a képzést a 2017/2018-as tanév 2. félévétől felvételt nyert hallgatók a 
módosított tanrend szerint kezdhetik el. 
Végrehajtásért felelős személyek:  Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes 
     Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 
A végrehajtás határideje: 2017. december 15. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételét követően. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2017. december 21. 
 
 
253/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
254/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
255/2017. sz. határozat: 
Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15.§ (1) bekezdés ed) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva az intézmény 2018. évi elemi költségvetését elfogadja. 
Felelős: Kancellár 
Határidő: 2018. január 1. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
256/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
257/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben felsorolt magasabb vezetői 
beosztások ellátására vonatkozó pályázati kiírások közzétételét. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
258/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben felsorolt vezetői beosztások 
ellátására vonatkozó pályázati kiírások közzétételét. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
259/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben felsorolt vezető oktatói és kutatói 
munkakörök betöltésére vonatkozó pályázati kiírások közzétételét. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
260/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Korszerű anyagok és intelligens technológiák 
FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című GINOP projekt előre haladásának első évéről 
szóló beszámolót. Felhívja az érintett gazdálkodási egységek vezetőinek figyelmét arra, hogy 
vonatkozó előterjesztéseik, illetve döntéseik során mind a projekt megvalósítására, mind annak 
fenntartására legyenek tekintettel. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 21. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a projekt megvalósításának folytatása. 
Költségigény: a projektben, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
Végrehajtásért felelős személyek: FIEK vezető, a vonatkozó költségkeretek felett rendelkezők. 
A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
261/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a Horizon 2020 projektekről szóló beszámoló határozati 
javaslatát a következő mondattal egészíti ki: „A Szenátus felhívja az érintettek figyelmét az 
előterjesztés Következtetések, ajánlások című fejezetében foglaltak fontosságára.” 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
262/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja a „Tájékoztató 
a Horizon 2020 projektekről – félidős beszámoló” c. dokumentumot. Felhívja az érintettek 
figyelmét az előterjesztés „Következtetések, ajánlások” című fejezetében foglaltak 
fontosságára. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2017. december 21. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a határozat egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): 



Dr. Torma András rektor 
Dr. Deák Csaba kancellár 
A végrehajtás határideje: 2017. december 21. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
263/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2017. évi 
Minőségfejlesztési Program megvalósulásáról, valamint a Minőségbiztosítási Csoport 
munkájáról szóló tájékoztatást. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a beszámoló tanulságainak beépítése a 2018. évi 
Minőségfejlesztési Programba. 
Költségigény: a módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
264/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 
tájékoztatást a 2013-2017. évi minőségcélok megvalósulásáról és a javaslatot a 2018. évi 
minőségcélok elfogadására. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a 2018. évi minőségcélok elérése érdekében az egyetemi 
minőségbiztosítási feladatok ellátása a 2018. évben. 
Költségigény: a módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
265/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 
Minőségbiztosítási Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: - 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): - 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



266/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja a 2017/2018. 
tanév II. félév tanulmányi időbeosztását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A honlapon való közzététel. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
267/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem 
Belső Ellenőrzési Osztályának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
268/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2018. évi Éves Ellenőrzési Tervről szóló 
tájékoztatót. 
Hatályba lépés időpontja: – 
Döntés utáni feladatok: az Éves Ellenőrzési Tervben foglalt feladatok végrehajtása. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
269/2017. sz. határozat: 
A Szenátus az elhangzott kiegészítésekkel támogatja a Miskolci Egyetem Belső Kontroll 
Rendszere megnevezésű szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 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): Kancellár 
A végrehajtás határideje: 2018. január 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
270/2017. sz. határozat: 
A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Miskolci Egyetem Belső 
Kontroll Rendszer 4. számú mellékletét képező Intézményi ellenőrzési nyomvonalakat.  
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 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): Kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 31. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
271/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően módosítja a Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgató Követelményrendszerében, és annak a honlapon 
való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
272/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szervezeti 
és Működési Szabályzata II. kötetét, a Foglalkoztatási Követelményrendszert.  
Felelős: Kancellár 
Határidő: 2018. január 1. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
273/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem hallgatói 
jogviszonyból eredő pénzkövetelések kezelési szabályzatára tett előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A honlapon való közzététel. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes, 
valamint a Jogi és Igazgatási Osztály vezetője 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
274/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és elfogadta a Miskolci Egyetem Számítógépes 
Tanulmányi Rendszere Üzemeltetési Szabályzat módosítását azzal, hogy a záró rendelkezések 
kiegészülnek a következő, (5) ponttal: Ezen szabályzat 1. sz. melléklete a Miskolci Egyetem 
hallgatói jogviszonyból eredő pénzkövetelések kezelési szabályzata hatályba lépésének napján 
egyidejűleg hatályát veszti. 



A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
275/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja a 
Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram működési szabályzatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 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): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2017. december 21. 
 
Szavazatok: 26 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
 
 
276/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Kitüntetési Bizottság új tagjára vonatkozó 
előterjesztést Jámborné Dr. Róth Erika professzor asszony személyében. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 22. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az új tag felkérése.  
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Czap László intézményfejlesztési és kapcsolati 
ügyekért felelős rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 15. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
277/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 22. 
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): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. január 01. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



278/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar 
feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat véglegesítése, sokszorosítása. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Palotás Árpád Bence dékán. 
A végrehajtás határideje: 2017. december 22. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
279/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 15. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon való megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
280/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Hallgatói Követelményrendszerének módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon való megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
281/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
szakdolgozat és évfolyamdolgozat készítésére vonatkozó szabályzat módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon való megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán. 



A végrehajtás határideje: 2018. január 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
282/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
szakmai gyakorlat teljesítési rendjéről szóló szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon való megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 15. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
283/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Szabályzat a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar feladataira és működési rendjére c. dokumentum módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az új szabályzat megjelenítése a honlapon. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban való sokszorosítása. 
Várható hatások: az új dékáni vezetés 2018 júliusától már a fentiek szerinti 
munkamegosztásban kezdheti meg tevékenységét. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 1. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 1. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
284/2017. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar feladataira és működési rendjére 
vonatkozó szabályzat módosítását. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosítások átvezetése a szabályzatban és annak 
honlapon való közzététele. 
Költségigény: 8 példányban történő sokszorosítás. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az Egészségügyi Kar dékánja. 
A végrehajtás határideje: 2017. január 15. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



285/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa úgy dönt, hogy a Miskolci Egyetem a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetséggel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a Debreceni Egyetemmel közösen benyújtja 
pályázatát a 2022-es és 2024-es Európai Egyetemi Játékokra. 

A Szenátus felhatalmazza a kancellárt a megrendezés érdekében benyújtandó, pályázattal 
összefüggő támogatói nyilatkozatok kiállítására és aláírására. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2017. december 22. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Deák Csaba, kancellár 
A végrehajtás határideje: 2017. december. 22. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
286/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja az Igazságügyi igazgatási alapszak nappali és 
levelező tagozatának mintatantervét, és a mellékletben lévő tartalommal fogadja el. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. szeptember 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: közzététel a kari honlapon. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. január 1. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
287/2017. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Rekreáció mesterszak indítására vonatkozó javaslatot. 
 
Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
288/2017. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 


