
2018. január 8. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
1/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által tett javaslatot a Miskolci Egyetem „Terplán Zénó 
Szakkollégium” megalakulására. 
A hatályba lépés időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. január 11. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. január 17. üléspótló körözvényes szavazás 
 
2/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
2017/18/2. félévi tanulmányi időbeosztásának módosítását az előterjesztésben foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. január 25. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a tanulmányi időbeosztás honlapon történő megjelentetése, a 
Kar hallgatóinak és oktatóinak tájékoztatása. 
Határidő: 2018.január 25.  
Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 
Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. február 14. 
 
3/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
4/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 



 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
5/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
6/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
7/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
8/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
9/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
10/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
11/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
12/2018. sz. határozat: 



A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. március 01.    
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. március 01. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
13/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Vállalkozásfejlesztési mesterszak új szakfelelősére 
tett előterjesztést. 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
14/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően állapítja meg a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett Miskolci Egyetem „Terplán Zénó 
Szakkollégium” Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A hatályba lépés időpontja: 2018. március 1. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. február 28. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. március 1. 
 
 
15/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
16/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



17/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2017/2018 tanév II. félévi vezető testületi ülések 
időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. március 2. 
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: 2018. március 5. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
18/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
19/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
20/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
21/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
22/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja egyetemi docensi munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázat kiírását a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézetébe. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
23/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 



Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
24/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
25/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
26/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
27/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
28/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Miskolci 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötetét, a Szervezeti és Működési Rendet. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. március 2. 
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): a Miskolci Egyetem Kancellára. 
A végrehajtás határideje: 2018. március 2. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
29/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Miskolci 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötetét, a Foglalkoztatási 
Követelményrendszert. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. március 2. 
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): a Miskolci Egyetem Kancellára. 
A végrehajtás határideje: 2018. március 2. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
30/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa úgy dönt, hogy a 2018/2019. tanév első szenátusi ülésére a 
2018. évi költségvetés végrehajtásának állásáról és a megtett (megteendő) hatékonysági 
intézkedésekről beszámoló kerüljön előterjesztésre. 
Hatályba lépés időpontja:  2018. március 2. 
Végrehajtás határideje:  2018. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
     Gazdasági Igazgató 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
31/2018. sz. határozat: 

A Szenátus megtárgyalta a Miskolci Egyetem 2017. évi gazdálkodási egységenkénti 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és az előterjesztésben foglaltakkal egyező 
tartalommal elfogadja. 

− A 195,6 MFt képzési támogatás elszámolása, a 4. számú táblázat 9. oszlopában foglaltak 
szerint. 

− A 2017. évi gazdálkodás személyi és dologi maradványai 2018. évben felhasználhatóak. 
 
Hatályba lépés időpontja:  2018. március 2. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár 
     Gazdasági Igazgató 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
32/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja a 2017/2018. 
tanév II. félév tanulmányi időbeosztásának módosításait. 
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: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



33/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
Hallgatói Követelményrendszerét az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. március 02. 
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. március 15. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
34/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Hallgatói Követelményrendszer Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. március 01.  
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. március 02. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. március 29. 
 
 
35/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
36/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
37/2018. sz. határozat: 

1. Az Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem 2018. évi költségvetését az előterjesztésben 
foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja. 

2. A gazdálkodási egységeknek a költségvetés 5. táblájában, a személyi mindösszesen 
oszlopban található személyi juttatási előirányzatából 5%-a tartalékba kerül, amely a 



gazdálkodási egységnél kerül kimutatásra. A tartalék felhasználására a 2018. évi 
gazdálkodás negyedéves felülvizsgálatai eredményeinek függvényében kerülhet sor, úgy, 
hogy kizárólag a költségvetési tervet teljesítő, és keresztfinanszírozásban a finanszírozó 
oldalon részt vevő karok év végén a tartalékba helyezett 5%-ot arányosan 
visszakaphatják. 

3. A költségvetési fegyelem megsértése, így a 2018. évi költségvetési terv nem teljesítése 
pedig szankciók bevezetését eredményezheti az érintett gazdálkodási egységeknél. 

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

felelősek.  
6. A Szenátus felhívja/felkéri a pályázatok végrehajtásában közreműködő egyetemi 

vezetőket arra, hogy a projekteket úgy használják fel, hogy ennek során törekedjenek a 
bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, és ezzel a Miskolci Egyetem jövőjének 
megalapozására. 

7. A költségvetés gazdálkodási egységenkénti teljesülése áttekintésének időpontjai: 
- 2018. április 30 (1-3 hó) 
- 2018. június 30 (1-5 hó) 
- 2018. szeptember 30 (1-8 hó) 

8. A belső költségvetés konszolidációja tárgyában a Rektor és Kancellár 2018. június hó 30. 
napjáig intézkedik. 

Várható hatások: -  
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Rektor 

Kancellár 
Gazdálkodási egység vezetők 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Hatályba lépés időpontja: 2018. március 30. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
38/2018. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15.§ (1) bekezdés ee) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva megtárgyalta és elfogadta az előterjesztésben foglaltakkal egyező 
tartalommal a Miskolci Egyetem 2017. éves költségvetési beszámolóját. 
Határidő: 2018. március 29. 
Felelős: Kancellár 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
39/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



40/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
 
 
41/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros a 
Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című EFOP projekt 
előre haladásáról szóló beszámolót elfogadja. Felhívja az érintett gazdálkodási egységek 
valamint Kiválósági Központok vezetőinek figyelmét arra, hogy vonatkozó előterjesztéseik, 
illetve döntéseik során mind a projekt megvalósítására, mind annak fenntartására legyenek 
tekintettel. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. március 31. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a projekt megvalósításának 
folytatása. 
Költségigény: a projektben, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 
A projekt menedzsment, valamint a Kiválósági Központok vezetői. 
A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
 
42/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását. A Szenátus 
elrendeli egy olyan Bizottság felállítását, amelyben a karok és az intézet dékánjai, valamint 
igazgatója, a Hallgatói Központ igazgatója és az oktatásfejlesztésért felelős rektorhelyettes 
kidolgozza a lemorzsolódás jelzőrendszerét 2018. május 1. napjáig. 
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: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
43/2018. 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: A Minőségbiztosítási Bizottság összetételének egyetemi 
honlapon való közzététele. 



Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős 
rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
44/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően módosította a Miskolci 
Egyetem Alapító Okiratát. 
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 oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: a Szenátus döntését követően azonnal. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
45/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem tudományos publikációs 
teljesítményéről készített értékelő tájékoztatást. A karok dékánjai ennek alapján 2018. 
november 1-ig értékeljék a karon belüli egységek és oktatók, valamint kutatók tudományos 
teljesítményét és készítsenek tájékoztató anyagot a kari teljesítmény erősítését szolgáló 
tervekről, illetve a megteendő intézkedésekről az Egyetem rektorának. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: 
A részletes tudományos publikációs statisztikai adatbázis kari és intézeti szintű értékelése, 
valamint ennek alapján a megfelelő szintű stratégiákban történő érvényesítése a tudományos 
publikációs tevékenység lehetséges eszközökkel történő motiválása és támogatása. 
Költségigény: nincs központi költségigény. 
 
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
46/2018. 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. 
Végrehajtásért felelős személy/ek: gazdasági igazgató 
Végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos 
Hatályba lépés ideje: 2018. március 29. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



47/2018. sz. határozat: 
A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 2017. évi vagyongazdálkodási 
beszámolót. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a vagyongazdálkodási referens. 
A végrehajtás határideje: 2017. március 29. 
A hatályba lépés időpontja: - 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
48/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa és az írásbelivel egyezően elfogadja a szociális munka BA szak 
duális képzésben történő meghirdetésére vonatkozó előterjesztést. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a dokumentáció Oktatási Hivatal felé történő továbbítása 
nyilvántartásba vétel céljából. 
Költségigény: a képzés regisztrációs díja. 
Várható hatások: 2018 szeptemberében a képzés már ebben a formában is elindulhat. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán. 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. szeptember 3. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
49/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint Bölcsészettudományi Kar által Mérnöktanár 
(gépészet-mechatronika) szak indítására tett javaslatot.   
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán. 
Költségigény: - 
A végrehajtás határideje: 2018. április 15. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
50/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar által kidolgozott 
Alapanyag-gyártási Folyamatmérnök mesterképzési-szak létesítési javaslatát az 
előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A Szenátus döntése utáni feladatok: szaklétesítési dokumentációk elkészítése, benyújtása az 
Oktatási Hivatalhoz, előzetesen szükséges engedélyek megkérése. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. április 6. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 



51/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a Kemény Dénes Városi Sportuszoda bővítését szolgáló, 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem között lebonyolítandó, 
előterjesztés szerinti területcserére vonatkozó előkészületek megtételét támogatja. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
52/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a Miskolci Egyetem 2017/2018. tanév 2. félévi 
tanulmányi időbeosztás módosítására tett előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
A 2017/18. tanév II. félévében a Műszaki Anyagtudományi Karon április 18. (szerda) dékáni 
szünet (Kari Sportnap). 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az érintett hallgatók és oktatók értesítése. 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy: a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja. 
 
Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
 
2018. április 26. 
 
 
53/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
54/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
55/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok kutatásával és 
fejlesztésével foglalkozó kiválósági műhely fenntartható működtetése” című GINOP-2.3.2-15-
2016-00027 azonosító számú projekt előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. április 30. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a projekt megvalósításának 
folytatása. 
Költségigény: a projektben, illetve a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a projekt menedzsmentje és a szakmai megvalósításban 
közreműködő, projektbe bevont személyek. 



A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
56/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
57/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
58/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
59/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
60/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
61/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
62/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



63/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
64/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztés szerint elfogadta a 
2017. évi minőségbiztosítási felmérések eredményeire vonatkozó beszámolót. A minőségjavító 
intézkedéseket az Intézmény Minőségfejlesztési Programjába kell illeszteni. A felmérések 
eredményeiről a hallgatókat tájékoztatni szükséges. A Szenátus felkér minden egyetemi 
vezetőt, hogy a felmérések eredményeit a képzési programjaik értékelésére, fejlesztésére 
vonatkozóan hasznosítsák. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Minőségfejlesztési Program kiegészítése. Kari és intézeti 
döntések meghozatalakor a felmérések eredményeinek felhasználása a szak belső értékelése 
során. A felmérések honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a minőségbiztosítási feladatokért felelős rektorhelyettes, 
a kar és az intézet vezetője. 
A végrehajtás határideje: 2018. május 1. – 2018. május 30. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
65/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbeli előterjesztés szerint módosította a 
Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók kötelező előnyben részesítési szabályzatát. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokért felelős rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: A Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
66/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbeli előterjesztés szerint elfogadta a 
2017. évi Szervezeti önértékelési jelentéseket és a minőségjavító szervezeti javaslatokat 
tartalmazó Intézkedési terv(-ek) elkészítésére vonatkozó előterjesztést. A Szenátus felhívja az 
egyetemi vezetők figyelmét az anyag tanulmányozására és arra, hogy a szervezeti egységükre 
vonatkozóan építsék be a következtetéseket a kari és más szervezeti vezetési stratégiába. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Intézkedési tervek elkészítése a karok és igazgatóságok 
által, Minőségfejlesztési program kiegészítése a javaslatok alapján. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztését és minőségbiztosítási feladatokért 
felelős rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2018. május 1. – 2018. június 30. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
67/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Doktori 
képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatát. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése.  
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
68/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori cím adományozásáról dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
69/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori cím adományozásáról dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
70/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori cím adományozásáról dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
71/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori cím adományozásáról dönt. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
72/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja az 
Adatvédelmi, adatkezelési és közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. május 25. 
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): 
Oktatásfejlesztési feladatokat ellátó Rektorhelyettes, Jogi és Igazgatási Osztályvezető. 
A végrehajtás határideje: 2018. május 25. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
73/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően támogatja a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer c. dokumentum 
módosítását tartalmazó anyag Szenátus elé terjesztését. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az új szabályzat megjelenítése a honlapon. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban való sokszorosítása. 
Várható hatások: a 2018 tavaszán záróvizsgázó hallgatóknak már a szabályzatban foglaltak 
alapján számítják ki a záróvizsga és az oklevél minősítését. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. április 30. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. május 1. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
74/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a Lean 
folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását.  
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
75/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar alap- és 
mesterképzéseiben résztvevő hallgatók számára Üzleti szakfordító specializáció bevezetését az 
előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. szeptember 01. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018.09.01. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
75/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Hallgatói Központ 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  
A Szenátus döntése utáni feladatok: a Szenátus jóváhagyása után a Hallgatói Központ 
igazgatójának feladata a beszámoló minden Dékán, BBZI igazgató és Beiskolázási Központ 
igazgató részére való megküldése. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Hallgatói Központ igazgatója. 
A végrehajtás határideje: 2018. május 04. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
76/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
 
 
2018. május 9. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
77/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően támogatja a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar előterjesztését a Gyógypedagógia alapképzési szak 
indítására vonatkozóan és támogatja annak Szenátus elé terjesztését. 
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 végrehajtás határideje: a képzés indításának tervezett határideje: 2019. február 
A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntését követően. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. május 31.  
 
 
78/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
79/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
80/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja a Felnőttképzési Regionális 
Központ fejlesztésének koncepciójára tett előterjesztést, s felhatalmazást ad a részletes 
stratégiai és operatív működési, szabályozási és pénzügyi terv 2018 decemberéig történő 



kidolgozására, s annak a Szenátus elé történő terjesztésére. A szervezet nevének 
megváltoztatására vonatkozó SZMSZ módosító javaslat 2018 júniusában kerül előterjesztésre. 
A hatálybalépés pontos időpontja:  2018. június 1.  
A végrehajtásért felelős személy:  Prof. Dr. Piskóti István, igazgató 
A végrehajtás határideje:   2018. december 31. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
81/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta az 
Esélyegyenlőségi Bizottság munkájáról szóló beszámolót. Egyben felhívja a Miskolci Egyetem 
rektora, kancellára, a karok dékánjai és a BBZI igazgató figyelmét a javaslatok beépítésére a 
vezetői döntésekbe. 
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 Miskolci Egyetem rektora, kancellára, a karok dékánjai és 
a BBZI igazgatója 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
82/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
83/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
84/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
85/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 



86/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
87/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
88/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
89/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
90/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
91/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
92/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
93/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
94/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
95/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
96/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
97/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
98/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
99/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
100/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
101/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



102/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
103/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
104/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
105/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
106/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
107/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
108/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
109/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója kitüntetést 
adományozza az ELMŰ-ÉMASZ részére. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
110/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Munkavédelmi Szabályzatot és a szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 367/2011. sz. 
szenátusi határozattal elfogadott „Miskolci Egyetem Munkavédelmi Szabályzatát” hatályon 
kívül helyezi. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. június 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. június 01. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
111/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta 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: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
112/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a doktori képzésről és a doktori iskolák működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. Felhívja a rektor, a dékánok, a doktori iskolák, a kiválósági központok 
és a projektek vezetőinek a figyelmét a felvett hallgatók létszámának növelésére, valamint a 
fokozatszerzés hatékonyságának emelésére vonatkozó intézményi elvárás minél magasabb 
szintű teljesítését szolgáló menedzselés fontosságára. 
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: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



113/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az egyetemi szintű alapítványok 2017. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. Felkéri az egyetemi vezetőket, hogy tegyenek kísérletet további 
források szerzésére. 
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: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
114/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Belső jogi normák megalkotásának rendje a 
Miskolci Egyetemen” elnevezésű szabályzat 3. sz. mellékletének módosítását. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. június 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az Egyetem honlapján. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektori Hivatal hivatalvezető 
A végrehajtás határideje: Miskolc, 2018. június 1. 
Várható hatások: - 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
115/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kar Selye János Szakkollégium Alapító okiratára, valamint Szervezeti 
és Működési Szabályzatára tett javaslatot. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Selye János 
Szakkollégium alapítási kérelmének benyújtása az Oktatási Hivatal felé. 
Költségigény: 10.000 Ft nyilvántartásba vételi díj, a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. június 1. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
116/2018. 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. 
Várható hatások: a szak indítása esetén várható az egyetemi hallgatói létszám növekedése, 
képzési portfóliójának szélesítése. Az orvos- és egészségtudományi képzési területen végzettek 
hozzájárulnak a lakosság egészségügyi és szociális helyzetének javításához.  



A végrehajtásért felelős személy/ek: az Egészségügyi Kar dékánja, valamint az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: a Szenátus döntését követően azonnal. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
117/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja az Angol 
nyelvű Gépészmérnöki mesterképzési szak, valamint az Angol nyelvű Mérnökinformatikus 
mesterképzési szak akkreditációs anyag elfogadását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán dékán 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
118/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa 2018. évben támogatja az előterjesztésben szereplő a 
Nehézipari Műszaki Egyetemen 1953-ban végzett 24 fő részére a Vasoklevél, az 1958-ban 
végzett 33 fő részére, az 1955-ben végzett 1 fő részére, valamint az 1957-ben végzett 2 fő 
részére a Gyémántoklevél, továbbá, az 1968-ban végzett 123 fő részére és az 1958-ban végzett 
1 fő részére az Aranyoklevél adományozását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. június 23. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
119/2018. sz. határozat: 
A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem 2018. évi 
vagyongazdálkodási tervét. 
A Szenátus döntése utáni feladatok:  

1. Az E/2 – E/6 kollégiumi épületek és az E/7 irodaház PPP konstrukcióból való 
kiváltásának előkészítése. 

2. A Szenátus határozatát az EMMI-nek meg kell küldeni. 
Végrehajtásért felelős személy: vagyongazdálkodási referens. 
A végrehajtás határideje:  

- az 1. feladatra vonatkozóan: 2018. december 21. 
- a 2. feladatra vonatkozóan: 2018. június 6. 

 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
  



2018. június 21. 
 
 
120/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
121/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
122/2018. sz. határozat: 
A Szenátus elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
123/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
 
124/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
125/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
126/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
  



127/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
128/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
129/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
130/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
131/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
132/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
133/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
134/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
135/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
136/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 7 igen, 10 nem, 10 tartózkodás 
 
 
137/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
138/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 7 igen, 11 nem, 7 tartózkodás 
 
 
139/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 23 igen, 2 nem, 2 tartózkodás 
 
 
140/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
141/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 8 igen, 10 nem, 9 tartózkodás 
 
 
142/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 22 igen, 2 nem, 3 tartózkodás 



 
 
143/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az alábbi, egyetemi tanári munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati kiírások közzétételét: 
 

Gazdálkodási egység Szervezeti egység Státusz 
biztosításának 

módja 

Vezetői pótlék 
biztosításának 

módja 
Állam- és Jogtudományi 
Kar 

Bűnügyi Tudományok 
Intézete 

saját álláshely ÁJK személyi juttatási 
előirányzata 

Állam- és Jogtudományi 
Kar 

Civilisztikai Tudományok 
Intézete (I.) 

saját álláshely ÁJK személyi juttatási 
előirányzat 

Állam- és Jogtudományi 
Kar 

Civilisztikai Tudományok 
Intézete (II.) 

saját álláshely ÁJK személyi juttatási 
előirányzat 

Bölcsészettudományi 
Kar 

Alkalmazott 
Társadalomtudományok 
Intézete 

saját álláshely BTK személyi 
Juttatási előirányzata 

Bölcsészettudományi 
Kar 

Alkalmazott 
Társadalomtudományok 
Intézete 

saját álláshely BTK személyi 
Juttatási előirányzata 

Bölcsészettudományi 
Kar 

Történettudományi Intézet 
(I.) 

saját álláshely BTK személyi juttatási 
előirányzata 

Bölcsészettudományi 
Kar 

Történettudományi Intézet 
(II.) 

saját álláshely BTK személyi juttatási 
előirányzata 

Gazdaságtudományi 
Kar 

Gazdálkodástani Intézet saját álláshely GTK személyi 
juttatási előirányzata 

Gazdaságtudományi 
Kar 

Pénzügyi és Számviteli 
Intézet 

saját álláshely GTK személyi 
juttatási előirányzata 

Gazdaságtudományi 
Kar 

Vezetéstudományi Intézet saját álláshely GTK személyi 
juttatási előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Anyagszerkezettani és 
Anyagtechnológiai Intézet 

saját álláshely GÉIK személyi 
juttatási előirányzata 

Műszaki 
Anyagtudományi Kar 

Energia- és Minőségügyi 
Intézet 

saját állsáhely MAK személyi 
juttatási előirányzata 

Műszaki Földtudományi 
Kar 

Nyersanyagelőkészítési és 
Környezeti Eljárástechnikai 
Intézet 

saját álláshely  MFK személyi 
juttatási előirányzata 

 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 
144/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az alábbi, egyetemi docensi munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati kiírás közzétételét: 
 



Gazdálkodási egység Szervezeti 
egység 

Munkakör 
betöltésének 
kezdete 

Státusz 
biztosításának 

módja 

Vezetői pótlék 
biztosításának módja 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Logisztikai 
Intézet 

2018. 12. 01. saját álláshely GÉIK személyi 
juttatási előirányzata 

 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
145/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
146/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
147/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
148/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
149/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
150/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
151/2018. sz. határozat: 



A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyve 
megnevezésű szabályzat módosított változatát. 
A hatályba lépés pontos időpontja:  2018. július 01. 
Szenátus döntése utáni feladatok:  a szabályzat 8 példányban történő kiadása, 

valamint az egyetemi honlapon történő 
megjelenítése 

Költségigény:  8 példányban történő kiadáshoz kapcsolódó 
költségek 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Deák Csaba kancellár 
A végrehajtás határideje:   2018. július 31. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
152/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta 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: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
153/2018. sz. határozat: 
A Szenátus azt az előterjesztést támogatta, hogy az Egyetemi Sportnapot 2018. szeptember 19-
én tartsák meg. 
 
Szavazatok: 22 igen, 5 nem, 0 tartózkodás 
 
 
154/2018. sz. határozat: 
A Szenátus nem támogatta, hogy az Egyetemi Sportnapra 2018. szeptember 20-án kerüljön sor. 
 
Szavazatok: 3 igen, 19 nem, 2 tartózkodás 
 
 
155/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2018/2019. 
tanév I. 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: 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
156/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyezően elfogadja a Beszámoló a duális 
képzések helyzetéről című előterjesztést. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a duális együttműködési megállapodások számának 
növelése, folyamatos kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal és a vállalati partnerekkel. 
Felelős: Dr. Czap László intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes. 
Költségigény: - 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
157/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja „A 
Miskolci Egyetemi Kiadó tevékenységének szabályzata” módosítását. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat honlapon történő megjelentetése. 
Felelős: Dr. Czap László intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
A végrehajtás határideje: 2018. június 30. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
158/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Tudományos Diákkör 2017. évi, egyetemen folyó 
tevékenységéről szóló beszámolót. 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 munkavégzésre, valamint 
felhívja figyelmüket további források szerzésének a jelentőségére. 
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, dékánok, 
intézetigazgatók, valamennyi akadémiai szférában tevékenykedő vezető oktató. 
A végrehajtás határideje: folyamatos. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
159/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 
Habilitációs szabályzat módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: 2018. július 1.  
 
Szavazatok: 23 igen, 1 nem, 3 tartózkodás 
 
 
160/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 
Hallgatói Követelményrendszerének módosítását, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. június 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. június 30. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
161/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a mellékletekben szereplő személyeknek jubileumi 
oklevél adományozását a Műszaki Földtudományi, valamint a Műszaki Anyagtudományi 
Karon. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a jubileumi oklevelek elkészítése, ünnepség 
megszervezése. 
A végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
      Prof. Dr. Palotás Arpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. augusztus 31. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
162/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja az 
Üzemmérnök-informatikus (BProf) alapképzési szak indítására vonatkozó akkreditációs 
anyagot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán 
Költségigény: - 
A végrehajtás határideje: 2018.  
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
163/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a 
Szervezeti és Működési Rendnek) alábbi módosítását. 



A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. Kötet Szervezeti és Működési Rend 
szövegében (a Tartalomjegyzékben, a 18.§ (2) bekezdés ty) pontjában, a 29.§-ban, a 3.sz. 
mellékletben) a „Felnőttképzési Regionális Központ” neve „Mentorius Tudás- és 
Képzőközpont”-ra, rövidítve MTK-ra módosul. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. július 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, 
továbbá 8 példányban történő kiadása. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektori Hivatal hivatalvezető 
A végrehajtás határideje: 2018. július 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
 
2018. július 11. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
164/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően támogatja a Műszaki Földtudományi 
Kar Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak és a Munkavédelmi szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak szakindítási kérelmét. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018/2019. tanév 1. féléve. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a mintatanterv rögzítése a honlapon és a NEPTUN 
rendszerben. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. július 20. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. július 17. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
165/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Bölcsészettudományi Karon új szakfelelősök 
megbízását. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
  



2018. július 19. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
166/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2018/2019. tanévre benyújtott Nemzeti 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok karokra lebontott végleges rangsorát. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
167/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar Environmental 
Engineering mesterképzési szak szakindítási akkreditációs kérelmét, az előterjesztésben foglalt 
tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019/20. tanév I. féléve 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a mintatanterv rögzítése a honlapon és a NEPTUN 
rendszerben. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. július 31. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. október 2. üléspótló körözvényes szavazás 
 
 
168/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2019 szeptemberétől duális képzési formában indul az energetikai mérnöki MSc képzés a 

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

2. 2019 szeptemberétől 1 hallgató vesz részt az energetikai mérnöki mesterszakon a duális 
képzésben. 

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

4. Jelen határozat részét képezi a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1. melléklet) és az energetikai mérnöki MSc duális 
képzés tanterve (2. melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani 2018. 
október 8. napjáig. 

  



Felelős:  Dr. Siménfalvi Zoltán, dékán 
Határidő: 2018. október 8. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
169/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta. 
1. 2019 szeptemberétől duális képzési formában indul a gépészmérnöki MSc képzés a 

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

2. 2019 szeptemberétől 1 hallgató vesz részt a gépészmérnöki mesterszakon a duális 
képzésben. 

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

4. Jelen határozat részét képezi a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. és a Miskolci Egyetem 
közötti Együttműködési Megállapodás (1. melléklet) és a gépészmérnöki MSc duális képzés 
tanterve (2. melléklet). 

5. Jelen szenátusi határozatot és mellékleteit az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani 2018. 
október 8. napjáig. 

Felelős:  Dr. Siménfalvi Zoltán, dékán 
Határidő: 2018. október 8. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
170/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően támogatja a szociális 
munka BA duális képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötését a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.  
A Szenátus döntése utáni feladatok: az együttműködő felek aláírásának kérése, illetve 
továbbítás nyilvántartás céljából az Oktatási Hivatal felé. 
Költségigény: – 
Várható hatások: a hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítása. 
Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán. 
A végrehajtás határideje: 2018. szeptember 30. 
A hatályba lépés pontos időpontja: az aláírásokat követően. 
 
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 
 
  



2018. október 31. 
 
 
171/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
172/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
173/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2018/2019. tanév I. félévi vezető testületi ülések 
időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. október 31.  
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: 2018. október 31. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
174/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
175/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egészségügyi Kar Dékáni Hivatalába 
hivatalvezetői vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat közzétételét. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
176/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai 
Intézetébe, valamint Matematikai Intézetébe 2019. évre tervezett, egyetemi tanári munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
177/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi 
Intézetébe és Civilisztikai Tudományok Intézetébe, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar Logisztikai Intézetébe egyetemi docensi munkakör betöltésére vonatkozó pályázatok 
közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
178/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
179/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
180/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
181/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2018/2019. 
tanév I. félévi felvételi eredményéről szóló beszámolót. A szenátus köszönetét fejezi ki a 
Beiskolázási Központ igazgatójának és valamennyi munkatársának, továbbá a kari vezetőknek 
és a BBZI igazgatónak a felvételi eredmény sikeréért. A Szenátus arra kéri a Beiskolázási 
Központ igazgatóját és a kari vezetőket, valamint a BBZI igazgatóját, hogy a jövőben is 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a Miskolci Egyetemre felvett hallgatók létszáma 
emelkedjen. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
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 követő nap. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



182/2018. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja a Miskolci Egyetem Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban történő tulajdonszerzését. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. október 31. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a fenntartó és az MNV Zrt. egyetértését beszerezni a 
Miskolci Sport Nonprofit Kft-ben történő üzletrész megszerzéséhez. 
Költségigény: a Miskolci Egyetem, mint alapító részéről 700.000 Ft törzsbetét befizetése. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor, Kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2018. október 31. 
 
Szavazatok: 25 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 
 
183/2018. sz. határozat: 
A Szenátus támogatja a Miskolci Egyetem Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
megalapítására vonatkozó előterjesztést. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. október 31. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a fenntartó és az MNV Zrt. egyetértését beszerezni a 
Miskolci Egyetem Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához. 
Költségigény: a Miskolci Egyetem, mint alapító részéről 3.000.000 Ft törzsbetét befizetése. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2018. október 31. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
 
184/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásos előterjesztésnek megfelelően módosítja a ME 
Pénzkezelési Szabályzatát. 
Végrehajtásért felelős személy/ek: gazdasági igazgató. 
Végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 
Hatályba lépés ideje: 2018. november 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása és 
közzététele a ME honlapján.  
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
185/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásos előterjesztésnek megfelelően módosítja a ME 
Készletgazdálkodási Szabályzatát. 
Végrehajtásért felelős személy/ek: gazdasági igazgató. 
Végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 
Hatályba lépés ideje: 2018. november 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosítása és 
közzététele a ME honlapján.  
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 
186/2018. sz. határozat: 
A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja az Adatvédelmi, adatkezelési és 
közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 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): Kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2018. december 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
187/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a „A Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó 
hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése” című GINOP-2.3.2-15-2016-00010 
azonosító számú projekt előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. november 5. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a projekt megvalósításának 
folytatása. 
Költségigény: a projektben, illetve a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a projekt menedzsmentje és a szakmai megvalósításban 
közreműködő, projektbe bevont személyek. 
A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
188/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a módosítja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 
Intézeti Könyvtárainak Nyilvántartási és Használati rendje c. szabályzatát az előterjesztésben 
foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. november 1. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
189/2018. 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): oktatásfejlesztésért és minőségbiztosításért felelős 
rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
190/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
191/2018. 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. november 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.  
Határidő: 2018. november 1. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
192/2018. sz. határozat: 
Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar 
ERASMUS+ Programjának (Ka1 Akció: Felsőoktatási Hallgatók, Oktatók és Alkalmazottak 
Mobilitási Alprogram) Végrehajtási Szabályzatának módosítását (7.14. sz. egyetemi szabályzat 
mellékletét) az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. november 15. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. november 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 
egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
193/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2019. január 01.  
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
194/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a Lean 
folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzési szak 2018/2019. tanév II. félévétől való 
indítását.  
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán dékán 
Költségigény: - 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
195/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Kulturális 
antropológia alapképzési szak indításáról szóló javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Az akkreditációs anyag továbbítása az Oktatási Hivatalba. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes  
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 
196/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 
Zeneterápia szakirányú továbbképzés indítására vonatkozó akkreditációs anyagot. 
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. Sándor Zoltán igazgató 
A képzés indításának tervezett határideje: 2019. szeptember 
A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntését követően. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
197/2018. sz. határozat: 



A Miskolci Egyetem Szenátusa a módosítja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
szakirányú továbbképzési szakjait az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. november 01. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
198/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által 
előterjesztett új partnerek bevonását duális képzésbe az alábbiak szerint: 
a) Alapszakok: 

1. Gépészmérnöki: 
- Johnson Electric Hungary Kft.: 2 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

2. Járműmérnöki: 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

3. Mechatronikai mérnöki: 
- Johnson Electric Hungary Kft.: 1 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

4. Mérnökinformatikus: 
- Dorsum Zrt.: 1 hallgató 

5. Programtervező informatikus: 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

6. Villamosmérnöki: 
- E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.: 4 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Kft.: 1 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

b) Mesterszakok: 
1. Gépészmérnöki: 

- BIS Hungary Kft.: 5 hallgató, 
- Continental Dohányipari Zrt.: 1 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Kft.: 1 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft.: 2 hallgató 
- "KIS" Szerelő és Kereskedő Kft.: 2 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 
- Technoplast Group Kft.: 2 hallgató 

2. Logisztikai mérnöki: 
- Continental Dohányipari Zrt.: 1 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft.: 2 hallgató 
- Miskolc Holding Zrt.: 1 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

3. Mechatronikai mérnöki: 
- Continental Dohányipari Zrt.: 1 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Kft.: 1 hallgató 



- Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft.: 2 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

4. Mérnökinformatikus: 
- Dorsum Zrt.: 1 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

5. Villamosmérnöki: 
- Continental Dohányipari Zrt.: 1 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Kft.: 2 hallgató 
- Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft.: 2 hallgató 
- MICRO-MAX Méréstechnikai, Automatizálási, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.: 2 hallgató 
- Shinwa Magyarország Precíziós Kft.: 1 hallgató 

 
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán dékán. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
199/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően a pályázati 
rendszerben ME 20180619/25. szám alatt regisztrált, LIMBRA projektet a „Miskolci Egyetem 
Stratégiai Programja” státuszúvá minősíti. 
A hatályba lépés tervezett időpontja: az elfogadást követően azonnal. 
Végrehajtásért felelős személy: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán. 
Végrehajtás határideje: az elfogadást követően azonnal. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
200/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2018/2019. 
tanév I. félévi tanulmányi időbeosztás módosítását. 
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: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
201/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
kiegészítő Felvételi Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. november 1. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. november 29. 
 
 
202/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
203/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
204/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
205/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egészségügyi Kar Egészségfejlesztési és 
Módszertani Intézetébe intézetigazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat 
közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
206/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Kancellária Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályára 
osztályvezetői vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



207/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Könyvtár, Levéltár, Múzeum Könyvtári 
Szolgáltatások Osztályára osztályvezetői vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat 
közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
208/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság Pályázati és 
Tudástranszfer Központjába igazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat 
közzétételét. 
 
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
209/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Igazgatói 
Titkárságára igazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
210/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egészségügyi Kar Alkalmazott 
Egészségtudományok Intézetébe egyetemi docensi munkakör betöltésére vonatkozó pályázat 
közzétételét. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
211/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 
212/2018. sz. határozat: 
Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Pályázati Szabályzat módosítását az előterjesztésben 
foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2018. december 1. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 



 
 
213/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja az 
intézményi intézkedési terv elfogadásáról szóló javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor, kancellár, karok dékánjai és a BBZI igazgatója. 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
214/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa aaz írásos előterjesztéssel egyező tartalommal módosítja a ME 
Kollektív Szerződését. 
Végrehajtásért felelős személy/ek: Kancellár 
Végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 
Hatályba lépés ideje: 2018. december 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele a ME honlapján.  
 a szabályzat sokszorosítása 8 példányban. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
215/2018. sz. határozat: 
A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szervezeti és Működési 
Szabályzat II. kötetét, a Foglalkoztatási Követelményrendszert. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 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): Kancellár. 
A végrehajtás határideje: 2018. december 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
216/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Beszámoló 
a kihelyezett képzésekről című előterjesztést. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a kihelyezett képzések működtetése.  
Felelős: Dr. Czap László intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



217/2018. sz. határozat: 
A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szerződéskötések eljárási 
rendjéről szóló szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 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): Jogi és Igazgatási Osztály vezetője. 
A végrehajtás határideje: 2018. december 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
218/2018. sz. határozat: 
A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja az Alapfeladatok ellátását segítő 
tevékenységről szóló szabályzatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 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): Gazdasági Igazgató. 
A végrehajtás határideje: 2018. december 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
219/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Logisztikai 
mérnöki mesterszak új specializációjának indításáról szóló javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés  
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes, 
valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 
A végrehajtás határideje: 2018. december 1. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
220/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának International Human Rights szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló 
előterjesztést az abban foglalt tartalommal, továbbá a szakirányú továbbképzési szakok 
indítására vonatkozó előterjesztést, illetve az ahhoz kapcsolódó tanterveket a benne foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 15. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szakok 
létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 
Határidő: 2019. január 1. 



Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
221/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Compliance (megfelelési) szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítésére 
irányuló előterjesztést az abban foglalt tartalommal, továbbá a szakirányú továbbképzési 
szakok indítására vonatkozó előterjesztést, illetve az ahhoz kapcsolódó tanterveket a benne 
foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 15. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szakok 
létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
222/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Munkajogi és munkaügyi kapcsolatok szakjogász szakirányú továbbképzési szak 
létesítésére irányuló előterjesztést az abban foglalt tartalommal, továbbá a szakirányú 
továbbképzési szakok indítására vonatkozó előterjesztést, illetve az ahhoz kapcsolódó 
tanterveket a benne foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 15. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szakok 
létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
223/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Vagyongazdálkodási szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló 
előterjesztést az abban foglalt tartalommal, továbbá a szakirányú továbbképzési szakok 
indítására vonatkozó előterjesztést, illetve az ahhoz kapcsolódó tanterveket a benne foglalt 
tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 15. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szakok 
létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
224/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Energetikai jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésére 
irányuló előterjesztést az abban foglalt tartalommal, továbbá a szakirányú továbbképzési 
szakok indítására vonatkozó előterjesztést, illetve az ahhoz kapcsolódó tanterveket a benne 
foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 15. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szakok 
létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
225/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Jogi szakokleveles vagyongazdálkodási szakértő szakirányú továbbképzési szak 
létesítésére irányuló előterjesztést az abban foglalt tartalommal, továbbá a szakirányú 
továbbképzési szakok indítására vonatkozó előterjesztést, illetve az ahhoz kapcsolódó 
tanterveket a benne foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 15. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szakok 
létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
226/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az angol nyelvű 
Anyagmérnök (Materials Engineering) mesterképzési (MSc) szak Vegyipari-technológiai 
specializáció indítására vonatkozó akkreditációs anyagot támogatja. 
A javaslat bevételi, vagy kiadási kötelezettségvállalással nem jár, ezért gazdaságossági és 
hatékonysági számítást nem mellékelünk. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi ülést követően azonnal. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az akkreditációs anyagok megküldése az Oktatási 
Hivatalnak 
Költségigény: -- 
  



Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. 11. 30. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
227/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az angol nyelvű 
Anyagmérnök (Materials Engineering) mesterképzési (MSc) szak Polimermérnöki 
specializáció indítására vonatkozó akkreditációs anyagot támogatja. 
A javaslat bevételi, vagy kiadási kötelezettségvállalással nem jár, ezért gazdaságossági és 
hatékonysági számítást nem mellékelünk. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi ülést követően azonnal. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az akkreditációs anyagok megküldése az Oktatási 
Hivatalnak 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. 11. 30. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
228/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az angol nyelvű 
Kohómérnök (Metallurgical Engineering) mesterképzési (MSc) szak indítására vonatkozó 
akkreditációs anyagot támogatja. 
A javaslat bevételi, vagy kiadási kötelezettségvállalással nem jár, ezért gazdaságossági és 
hatékonysági számítást nem mellékelünk. 
A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi ülést követően azonnal. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: az akkreditációs anyagok megküldése az Oktatási 
Hivatalnak 
Költségigény: -- 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Palotás Árpád Bence dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. 11. 30. 
 
Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
229/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Business marketing specialista szakirányú 
továbbképzési szak indítására tett előterjesztést.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. december 01. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 
 
230/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Business marketing szakközgazdász szakirányú 
továbbképzési szak indítására tett előterjesztést.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. december 01. 
 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
231/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gasztronómiai specialista szakirányú 
továbbképzési szak indítására tett előterjesztést.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. december 01. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
232/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gasztronómiai szakközgazdász szakirányú 
továbbképzési szak indítására tett előterjesztést.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. december 01. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
233/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Városmarketing specialista szakirányú 
továbbképzési szak indítására tett előterjesztést.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. december 01. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
234/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Városmarketing szakközgazdász szakirányú 
továbbképzési szak indítására tett előterjesztést.  
A hatályba lépés tervezett időpontja: 2018. 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): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 
A végrehajtás határideje: 2018. december 01. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
235/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a szociális munka alapszaknak (BA) a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia által 
közös képzési formában, nappali és duális rendszerben történő indítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a támogató határozat megküldése a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémiának. 
Költségigény: a képzés indítása a Miskolci Egyetem számára költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán, a határozat 
megküldéséért az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes. 
A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
236/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának jogász osztatlan képzés levelező tagozat diplomás csoport ajánlott tantervét a 
rendészeti igazgatási, bűnügyi igazgatási BA szakon diplomát szerzett hallgatók számára, az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a mintatanterv egyetemi honlapon 
történő megjelentetése. Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
  



237/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának jogász osztatlan képzés levelező tagozat diplomás csoport ajánlott tantervét a 
nemzetközi biztonság- és védelempolitikai BA szakon diplomát szerzett hallgatók számára, az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a mintatanterv egyetemi honlapon 
történő megjelentetése. Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
2018. december 20. 
 
 
238/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
239/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
240/2018. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az előterjesztéssel egyező tartalommal 
elfogadta a Miskolci Egyetem 2019. évi elemi intézményi költségvetését. 
Felelős: Kancellár 
Határidő: 2019. január 1. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
241/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 



242/2018. sz. határozat: 
A Szenátus személyi kérdésben dönt. 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
243/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a következő vezetői beosztások ellátására vonatkozó 
pályázatok közzétételét: 
 
Gazdálkodási 

egység 
megnevezése 

Szervezeti 
egység 

megnevezése 

Vezetői 
megbízás 

megnevezése 

Vezetői 
megbízás 

kezdő 
dátuma 

Vezetői 
megbízás 

végdátuma 

Státusz 
biztosítá-

sának 
módja 

Vezetői 
pótlék 

biztosítá-
sának módja 

Állam- és 
Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 

fejlesztési és 
gazdasági 
dékánhelyettes 

2019.07.01
. 2023.06.30. saját státusz 

ÁJK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Állam- és 
Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 

tanulmányi és 
általános 
dékánhelyettes 

2019.07.01
. 2023.06.30. saját státusz 

ÁJK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Állam- és 
Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 

tudományos és 
nemzetközi 
dékánhelyettes 

2019.07.01
. 2023.06.30. saját státusz 

ÁJK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Állam- és 
Jogtudományi Kar 

Jogtörténeti és 
Jogelméleti 
Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 
ÁJK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Állam- és 
Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezető 2019.07.01 2023.06.30. saját státusz 

ÁJK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Intézet 

Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Intézet 

igazgató 2019.05.25
. 2023.06.30. saját státusz 

BBZI 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Intézet 

Zeneelméleti 
Tanszék tanszékvezető 2019.05.25

. 2023.06.30. saját státusz 

BBZI 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Bölcsészettudomá-
nyi Kar 

Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudo-
mányi Intézet 

intézetigazgató 2019.09.01
. 2024.06.30. saját státusz 

BTK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Egészségügyi Kar 
 

Alkalmazott 
Egészségtudo-
mányok Intézete 

intézetigazgató 2019.07.01
. 2024.06.30 saját státusz 

EK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Egészségügyi Kar 
 

Elméleti 
Egészségtudo-
mányok Intézete 

intézetigazgató 2019.07.01
. 2024.06.30 saját státusz 

EK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gazdaságtudomá-
nyi Kar 

Világ és 
Regionális 
Gazdaságtan 
Intézet 

intézetigazgató 2019.06.08 2024.06.07 saját státusz 
GTK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Anyagszerkezet-
tani és Anyag-
technológiai 
Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

  



Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Automatizálási és 
Infokommu-
nikációs Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Energetikai és 
Vegyipari 
Gépészeti Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Fizikai Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Gép- és 
Terméktervezési 
Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Gyártástudo-
mányi Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Informatikai 
Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Logisztikai 
Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Matematikai 
Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Műszaki 
Mechanikai 
Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Szerszámgépé-
szeti és 
Mechatronikai 
Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Dékáni Hivatal hivatalvezető 2019.07.01 2024.06.30. saját státusz 

GÉIK 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Műszaki 
Anyagtudományi 
Kar 

Dékáni Hivatal általános 
dékánhelyettes 2019.07.01 2023.06.30 saját státusz 

MAK 
személyi 
juttatási 
előirányzat 

Műszaki 
Anyagtudományi 
Kar 

Dékáni Hivatal 
tanulmányi és 
beiskolázási 
dékánhelyettes 

2019.07.01 2023.06.30 saját státusz 

MAK 
személyi 
juttatási 
előirányzat 

Műszaki 
Anyagtudományi 
Kar 

Kémiai Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30 saját státusz 

MAK 
személyi 
juttatási 
előirányzat 

Műszaki 
Anyagtudományi 
Kar 

Kerámia- és 
Polimermérnöki 
Intézet 

intézetigazgató 2019.09.01 2024.06.30 saját státusz 

MAK 
személyi 
juttatási 
előirányzat 



Műszaki 
Anyagtudományi 
Kar 

Öntészeti Intézet intézetigazgató 2019.07.01 2024.06.30 saját státusz 

MAK 
személyi 
juttatási 
előirányzat 

Műszaki 
Földtudományi Kar 

Földrajz - 
Geoinformatikai 
Intézet 

intézetigazgató 2019.07.01
. 2022.06.30. saját státusz 

MFK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Műszaki 
Földtudományi Kar 

Környezetgazdál-
kodási Intézet intézetigazgató 2019.07.01

. 2022.06.30. saját státusz 
MFK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Műszaki 
Földtudományi Kar 

Kőolaj és Földgáz 
Intézet intézetigazgató 2019.07.01

. 2022.06.30. saját státusz 
MFK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Alkalmazott 
Földtudományi 
Kutatóintézet 

Alkalmazott 
Földtudományi 
Kutatóintézet 

igazgató-
helyettes 

2019.04.01
. 2024.03.31. saját státusz 

AFKI 
személyi 
juttatási 
előirányzata, 
6160013 
témaszámú 
GINOP 
pályázati 
forrásból 
kiváltva 

Gazdasági 
Igazgatóság 

Pénzügyi - 
Számviteli 
Osztály 

osztályvezető 2019.03.01
. 2022.11.15. 

PÜSZ Osztály 
üres 
álláshelyén 

GI személyi 
juttatási 
előirányzata 

 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
244/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az alábbi vezető oktatói-kutatói munkakörök 
betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét: 
 

Gazdálkodási egység 
megnevezése 

Szervezeti egység 
megnevezése 

Munkakör / 
vezetői 

megbízás 
megnevezése 

A 
munkakör 
betöltés / 
megbízás 

kezdő 
dátuma 

Státusz 
biztosításának 

módja 

Illetmény 
biztosításának módja 

Bölcsészettudományi 
Kar 

Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi 
Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01. saját státusz BTK személyi juttatási 

előirányzata 

Bölcsészettudományi 
Kar 

Modern Filológiai 
Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01. saját státusz BTK személyi juttatási 

előirányzata 
Bölcsészettudományi 
Kar Tanárképző Intézet egyetemi 

docens 2019.09.01. saját státusz BTK személyi juttatási 
előirányzata 

Egészségügyi Kar 
Elméleti 
Egészségtudományok 
Intézete 

egyetemi 
docens 2019.09.15. saját státusz EK személyi juttatási 

előirányzata 

Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani 
Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01. saját státusz GTK személyi juttatási 

előirányzata 

Gazdaságtudományi Kar Marketing és 
Turizmus Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01. saját státusz GTK személyi juttatási 

előirányzata 

Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális 
Gazdaságtan Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01. saját státusz GTK személyi juttatási 

előirányzata 
  



Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Anyagszerkezettani 
és Anyagtechnológiai 

egyetemi 
docens 2019.09.01 

saját státusz 
(Kovácsné 
Szilniczky 
Beáta üres 
állásán) 

Saját, illetve GÉIK 
személyi juttatási 
előirányzata (Dr. 
Kundrák János 
felszabaduló forrása) 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Informatikai Intézet egyetemi 

docens 2019.09.01 saját státusz 

Saját, illetve GÉIK 
személyi juttatási 
előirányzata (Dr. 
Kundrák János 
felszabaduló forrása) 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Logisztikai Intézet egyetemi 

docens 2019.09.01 saját státusz 

Saját, illetve GÉIK 
személyi juttatási 
előirányzata 
(Nándoriné Dr. Tóth 
Mária felszabaduló 
forrása) 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Matematikai Intézet egyetemi 

docens 2019.09.01 saját státusz 

Saját, illetve GÉIK 
személyi juttatási 
előirányzata 
(Nándoriné Dr. Tóth 
Mária felszabaduló 
forrása) 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Szerszámgépészeti és 
Mechatronikai 
Intézet 

egyetemi 
docens 2019.04.01 

saját státusz 
(Körtesi Péter 
üres állásán) 

Saját, illetve GÉIK 
személyi juttatási 
előirányzata (Dr. Végh 
János felszabaduló 
forrása) 

Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Energetikai és 
Vegyipari Gépészeti 
Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01 saját státusz 

Saját, illetve GÉIK 
személyi juttatási 
előirányzata (Dr. Tisza 
Miklós felszabaduló 
forrása) 

Műszaki Földtudományi 
Kar 

Földrajz - 
Geoinformatikai 
Intézet 

egyetemi 
docens 2019.09.01. saját státusz MFK személyi juttatási 

előirányzata 

Korszerű Anyagok és 
Technológiák 
Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési 
Központ (FIEK) 

Korszerű Anyagok és 
Technológiák 
Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési 
Központ (FIEK) 

tudományos 
főmunkatárs 2019.04.01. 

saját (központi 
kijelölésű) 
státusz FIEK 
gazdálkodási 
egységhez való 
rendelésével 

2020. december 14-ig 
FIEK projekt, utána 
saját bevétel 

Korszerű Anyagok és 
Technológiák 
Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési 
Központ (FIEK) 

Korszerű Anyagok és 
Technológiák 
Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési 
Központ (FIEK) 

tudományos 
főmunkatárs 2019.04.01. 

saját (központi 
kijelölésű) 
státusz FIEK 
gazdálkodási 
egységhez való 
rendelésével 

2020. december 14-ig 
FIEK projekt, utána 
saját bevétel 

 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
245/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Tudományos Tanács 2018. évi tevékenységéről 
készült beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal. Felhatalmazza a Tudományos 
Tanácsot, hogy a beszámolóban foglalt javaslatok szerinti fő irányokban folytassa további 
tevékenységét. 
Hatályba lépés időpontja: 2019. január 1. 



A Szenátus döntése utáni feladatok: a beszámolóban szereplő javaslatokban megfogalmazottak 
szerinti eljárás. 
Költségigény: - 
Végrehajtásért felelős személy(ek):  Tudományos Tanács elnöke, 
      tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
246/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK 
létrehozása a Miskolci Egyetemen” című GINOP projekt előre haladásának első két évéről 
szóló beszámolót elfogadja. Felhívja az Egyetem vezetőinek és különösen az érintett 
gazdálkodási egységek vezetőinek a figyelmét arra, hogy vonatkozó előterjesztéseik, illetve 
döntéseik során biztosítsanak elsőbbséget a projekt megvalósítására, illetve annak 
fenntarthatóságára. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 21. 
Az Egyetemi 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: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
247/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. december 21. 
Döntés utáni feladatok: nem jelentkeznek további feladatok. 
 
Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
248/2018. sz. határozat: 
Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem 2019. évi Éves Ellenőrzési 
Tervéről szóló tájékoztatót. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. december 21. 
Döntés utáni feladatok: az Éves Ellenőrzési Tervben foglalt feladatok végrehajtása. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
249/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Belső Kontroll Rendszere 
szabályzat mellékletét képező ellenőrzési nyomvonalaknak a 10.2. számú külső ellenőrzések 
megnevezésű nyomvonallal történő kiegészítését. 
Hatályba lépés időpontja: 2019. január 1. 



Döntés utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi 
honlapon történő megjelentetése. 
A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Deák Csaba kancellár. 
Végrehajtás határideje: 2019. január 1. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
250/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a hatályos 
Sportkoncepció (2016-2020) felülvizsgálatával kapcsolatos beszámolót, és felkéri a 
Sportközpont igazgatóját, hogy a 2019. év folyamán terjessze a Szenátus elé a Miskolci 
Egyetem 2019-2024. évekre szóló Sportkoncepcióját. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A felülvizsgálatban leírtaknak megfelelően 2019-ben új 
Sportkoncepció készítése, és Szenátus elé terjesztése.  
Költségigény: Közvetlen költségigény nincs. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Sportközpont igazgatója. 
A végrehajtás határideje: 2019.12.31 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
251/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadta a Mentorius Tudás és 
Képzőközpont működésére kidolgozott stratégiát, rendszert, s támogatja a Rektori és kancellári 
közös utasításban történő életbe léptetését, majd annak 2019 februárjában a szükséges egyetemi 
szabályzatokba történő beillesztését.  
A hatálybalépés pontos időpontja:  2019. január 1.  
A végrehajtásért felelős személy:  Prof. Dr. Piskóti István, igazgató 
A végrehajtás határideje:   2019. február és folyamatos    
 
Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
 
252/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer és annak mellékletei 
módosítását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 21. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszerében és mellékleteiben, a 
Hallgatói Jogviszonyból Eredő Pénzkövetelések Kezelési Szabályzatban és a Tanulmányi 
Ügyrendben, továbbá azok honlapon való közzététele. A hallgatói tartozásokat tartalmazó 
elektronikus nyilvántartás létrehozatala. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes, 
ISZK igazgatója, a Hallgatói Központ igazgatója 
  



A végrehajtás határideje: 2018. december 21. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
253/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 
Tájékoztatás a 2018. évi Minőségfejlesztési Program megvalósulásáról és javaslat a 2019. évi 
minőségcélok elfogadására vonatkozó előterjesztést. A karok dékánjai és a Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet igazgatója feladatát képezi az abban foglaltak beépítése a kari és intézeti 
stratégiába. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Minőségfejlesztési Program végrehajtása, a felmérés 
eredményeinek vezetői döntésekbe építése, hallgatók részére visszacsatolás a karok és a BBZI 
szintjén. A felmérések honlapon való közzététele. A felmérések eredményei kari és intézeti 
stratégiába való beépítése. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): a minőségbiztosítási feladatokért felelős rektorhelyettes, a 
karok dékánjai és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója 
A végrehajtás határideje: 2018. december 21. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
254/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2018/2019. 
tanév II. félév tanulmányi időbeosztását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. február 4. 
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: 2018. december 21. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
255/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 
Egyetem Esélyegyenlőségi Tervének módosítását. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: Az Esélyegyenlőségi Terv honlapon való közzététele. 
Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 
A végrehajtás határideje: 2019. január 1. napja. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
256/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Intézményi nyelvi vizsga 2017-es szabályzatának 
módosítását a spanyol, mint alap szinten választható vizsganyelv bővítésével. 



Várható hatások: több diploma kiadása. 
Költségigény: - 
Végrehajtás határidejének megjelölése: 2019. januártól 
Hatályba lépés pontos időpontja: 2018. december 21. 
Szenátus döntése utáni feladatok: a vizsga feladatainak szakmai kidolgozása, vizsgasorok 
összeállítása az adott nyelvből. A vizsga lehetőségének közzététele, meghirdetése. 
Végrehajtásért felelős személy: Kissné Dr. Kovács Krisztina igazgató 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
257/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően elfogadja az 
Egészségügyi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására tett 
javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. 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: Egészségügyi Kar dékánja. 
A végrehajtás határideje: 2019. január 3. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
258/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat 
módosítására tett javaslatot. 
A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 
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): Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 
A végrehajtás határideje: 2019. január 03. 
 
Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
259/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának hallgatói követelményrendszeréről szóló szabályzatának módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



260/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Hallgatói Követelményrendszere a szakdolgozat és évfolyamdolgozat készítéséről szóló 
Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 
kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
261/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Adatvédelmi szakjogász szakán a szakfelelős személyének váltását. 
A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. január 1. 
Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: új szakfelelős személyének egyetemi 
honlapon történő megjelentetése.  
Határidő: 2019. január 1. 
Költségigény: nincs 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
262/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa a Kegyeleti szabályzat előterjesztés szerinti 4.§ A változatát 
fogadja el, mely szerint a költségek fedezetét az ezen célra elkülönített központi forrás 
biztosítja. 
 
Szavazatok: 18 igen, 3 nem, 2 tartózkodás 
 
 
263/2018. sz. határozat: 
A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem „Kegyeleti szabályzatát”. 
Hatályba lépés időpontja: 2019. január 1. 
A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele 
az egyetemi honlapon. 
Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 
Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektori Hivatal hivatalvezető. 
A végrehajtás határideje: 2019. január 1. 
Várható hatások: - 
 
Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 


