
2019. január 24. 
 

 

1/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

2/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

3/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

4/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

5/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

6/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

7/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

  



8/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

9/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

10/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

11/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

12/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

13/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által 

előterjesztett új duális partner (Spinto Hungária Kft.) bevonását az alábbiak szerint: 

- Gépészmérnöki alapszak: 2 hallgató 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. január 25. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán dékán 

Költségigény: - 

A végrehajtás határideje: 2019. február 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

14/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar által előterjesztett új 

duális partner (Spinto Hungária Kft.) bevonását az alábbiak szerint: 

- pénzügy és számvitel alapszak: 1 fő 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. január 25.  



Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. február  

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. február 28. 
 

 

15/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

16/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

17/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2018/2019. tanév 2. félévi vezető testületi ülések 

időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 1. 

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: 2019. március 4. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

18/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa hatályon kívül helyezi a „Szabályzat az Alkalmazott 

Földtudományi Kutatóintézet feladataira és működési rendjére” elnevezésű belső szabályzatot. 

A Szenátus tudomásul veszi, hogy a Kutatóintézet működését ezzel egyidejűleg ügyrend 

szabályozza. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. március 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat levétele a Miskolci Egyetem honlapjáról, 

továbbá az AFKI működési szabályait tartalmazó ügyrend kiadása és közzététele az egyetem 

honlapján. 

Költségigény: -. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): AFKI igazgató. 

A végrehajtás határideje: 2019. március 1. 



 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

19/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

20/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

21/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

22/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

23/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 24 igen, 2 nem, 2 tartózkodás 

 

 

24/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

25/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

26/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 



 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

27/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Elektrotechnikai és Elektronikai Intézetébe intézetigazgatói vezetői megbízás ellátására 

vonatkozó pályázat közzétételét. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

28/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetébe, 

valamint Kerámia- és Polimermérnöki Intézetébe határozatlan idejű, teljes munkaidős vezető 

oktatói (egyetemi docensi) munkakör betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

29/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

30/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

31/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

32/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

33/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa nem fogadja el a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 

Miskolci Egyetemi Szervezetének a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosításához tett 



javaslatát. 

 

Szavazatok: 2 igen, 24 nem, 2 tartózkodás 

 

 

34/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szervezeti 

és Működési Szabályzat II. Kötet, Foglalkoztatási Követelményrendszerét. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 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: 2019. március 1. 

 

Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

 

35/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztéssel egyezően módosítja a Szervezeti és 

Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszert. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti 

és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói 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: 2019. március 1. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

36/2019. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Szellemitulajdon-Kezelési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. 

Határidő: 2019. március 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

37/2019. sz. határozat: 

1. A Miskolci Egyetem Szenátusa a Nemzetközi Nagyköveti Hálózat kialakítására tett 

előterjesztést elfogadja. 



2. A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet 

Foglalkoztatási Követelményrendszert kiegészíti a következő 128/A.§-sal: 

 

A Miskolci Egyetem Nemzetközi Nagykövete cím 

128/A.§ 

(1) A nemzetközi nagyköveti címet olyan személy kaphatja, aki  

a)  a Miskolci Egyetemmel szerződéses vagy együttműködési kapcsolatban áll(t), 

b) amely kapcsolat miskolci helyszínen végzett közös tevékenységre vagy a Miskolci 

Egyetemet segítő együttműködésre irányul(t),  

c) a javasolt személy valamely külföldi országban jelentős szerepet tölt be a felsőoktatás, 

kutatás, illetve a gazdaság területein. 

(2) A cím megadására a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes tehet javaslatot, a cím 

adományozásáról a Szenátus dönt.  

(3) A cím adományozásáról szóló okiratot a rektor írja alá. 

(4) A cím legfeljebb három éves időtartamra adományozható, amely időtartam 

meghosszabbítható.  

(5) A címet a Szenátus a tevékenységgel kapcsolatban felmerült kifogás alapján 

visszavonhatja. 

(6) A címmel anyagi juttatás nem jár, de – forrás megjelölésével – a Szenátus által 

mérlegelve adható. 

(7) A címet a Nagykövet a különböző nyomtatott, illetve elektronikus anyagain, 

levelezésében feltüntetheti. 

(8) A Nagykövet a Miskolci Egyetemmel kapcsolatos tevékenységéről évente tájékoztatja a 

tudományos és nemzetközi rektorhelyettest. 

3. A Szenátus megbízza a tudományos és nemzetközi rektorhelyettest az alkalmas 

személyekre vonatkozó javaslatok gyűjtésével, feldolgozásával, valamint a kialakuló 

rendszerből fakadó kapcsolattartás feladatainak koordinálásával. 

4. A Szenátus döntése utáni feladatok: az alkalmas személyek kijelölése, javaslattétel, 

központi adatszolgáltatás, kapcsolattartás. 

Végrehajtás határideje: Folyamatos. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

38/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által 

előterjesztett új duális partnerek bevonását az alábbiak szerint: 

a) Alapszakok: 

1. Gépészmérnöki: 

- Apollo Tyres (Hungary) Kft.: 2 hallgató 

- KNAUS TABBERT Kft.: 3 hallgató 

2. Mechatronikai mérnöki: 

- Apollo Tyres (Hungary) Kft.: 2 hallgató  



3. Villamosmérnöki: 

- Apollo Tyres (Hungary) Kft.: 2 hallgató  

4. Ipari termék- és formatervező mérnöki:  

- KNAUS TABBERT Kft.: 3 hallgató 

5. Műszaki menedzser:  

- KNAUS TABBERT Kft.: 3 hallgató 

b) Mesterszakok: 

1. Gépészmérnöki: 

- Apollo Tyres (Hungary) Kft.: 2 hallgató 

2. Mechatronikai mérnöki:  

- Apollo Tyres (Hungary) Kft.: 2 hallgató 

3. Villamosmérnöki: 

- Apollo Tyres (Hungary) Kft.: 2 hallgató 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 1. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

39/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a 

Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzatát. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. 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): Üzemeltetési igazgató. 

A végrehajtás határideje: 2019. március 01. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

40/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 

Hallgatói Követelményrendszerre vonatkozó szabályzatát az előterjesztésben foglalt 

tartalommal.  

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. 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: 2019. március 01.  

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

41/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően támogatja a Rekreáció 

mesterképzési szak indítására tett javaslatot. 



A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: az akkreditációs kérelem megküldése az Oktatási 

Hivatalnak. 

Költségigény: az Oktatási Hivatal eljárási díja. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 

Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosításai rektorhelyettes. 

Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. március 11. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

 

2019. március 28. 
 

 

42/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

43/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

44/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

45/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai 

Intézetébe intézetigazgatói vezetői megbízás ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

46/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai 

Intézetébe határozatlan idejű, részmunkaidős (heti 20 órás) vezető oktatói (egyetemi docensi) 

munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételéről dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

47/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az előterjesztés szerint elfogadja a Miskolci Egyetem 2018. évi vagyongazdálkodási 

beszámolóját. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): A vagyongazdálkodási referens. 

A végrehajtás határideje: 2019. március 28. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

48/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelitől eltérően fogadta el a Szervezeti 

és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítására vonatkozó 

előterjesztést a következők szerint. 

 

84. §  

(3) A Hallgatói Központ szolgáltat adatot a hallgatói normatíva összegéről. Minden félévben a 

regisztrációt követően, a Neptun végleges hallgatói létszámadatai alapján a Hallgatói Központ 

meghatározza a felhasználható kari keretösszegeket. Erről írásos tájékoztatót készít kari 

bontásban, jogcímenként. A megállapított keretösszegeket meg kell küldeni az 

oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes, a rektor és a kancellár részére, valamint a 

ME-HÖK és a karok számára. A Hallgatói Központ a normatíva összegek felhasználásáról 

nyilvántartást vezet, melyet a Gazdasági Igazgatóság kimutatásaival az év folyamán legalább 

három alkalommal egyeztet. 

 

87. § 

(8) Az intézményi keretösszeg felhasználása az alábbi arányok alapján történik: 

 

Keret Jogcím Támogatás százaléka 

 

 

 

 

 

A./ 

Hallgatói normatíva 

 

 

 

a) Tanulmányi ösztöndíj 

 

53 % 

(ebből maximum 5 % kiemelt 

tanulmányi ösztöndíj) 

b) szociális 

ösztöndíjak 

(rendszeres-, rendkívüli 

szociális ösztöndíj, 

alaptámogatás) 

 

27 % 

c) Szakmai, tudományos 

és 

közéleti ösztöndíj 

 

6 %  

 

d) Eseti hallgatói támogatás 

 

 

9 %  

e) Hallgatói Önkormányzat 

működési költsége 

5 % 

 

(9) A (8) bekezdés A./ keret c)-d) pontja szerint felhasznált keretösszegek maradványa a 



(8)bekezdés A./ keret a) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíjra és a b) pontjában 

meghatározott rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra használható fel a tárgyév december 

10. napjáig. Ezt követően a (8) bekezdés A./ keret a)-c) pontja szerint felhasznált keretösszegek 

maradványa a (8) bekezdés A./ keret d) pontjában meghatározott eseti hallgatói támogatásra 

használható fel, a kari HÖK döntése alapján – a dékán egyetértésével – a Hallgatói Központ 

egyidejű tájékoztatásával. 

 

 

Eseti hallgatói támogatás 

110. § 

(1) A hallgatók életminőségének javítására és hallgatói jutalmazásra, valamint a hallgatói és 

doktorandusz önkormányzat működésének támogatására a hallgatói normatíva 9 %-a 

szolgál.  

(2) Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése és az Nftv. 85/C. § ee) pontja szerint 

(a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatására) kell 

felhasználni a rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított hallgatói normatíva 

intézményi összegének 5%-át. 

(3) A hallgatói jutalomra jogosultak köréről, valamint a jutalom esetenkénti összegéről a kari 

HÖK jogosult döntést hozni, melyről a Hallgatói Központot egyidejűleg tájékoztatni kell. 

(4) Az eseti hallgatói támogatás félévente ugyanazon hallgatónak maximum három 

alkalommal adományozható és összege esetenként legfeljebb az éves hallgatói normatíva 

kétszerese lehet. 

(5) A hallgatók önhibájából fel nem vett juttatások összege az eseti hallgatói támogatás 

keretét növeli, és e jogcímen kell a hallgatók támogatására fordítani. 

A díjbevételek felhasználása 

127. § 

(7) A kollégiumi díj címén befolyt összegek 15 %-át a Kollégiumi Bizottság egyetértésével, a 

HÖK működési költségeire kell fordítani. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 29. 

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: 2019. március 29. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

 

49/2019. sz. határozat: 

A Szenátus a „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros a Miskolci Egyetem 

intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című EFOP projekt előrehaladásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

Az előterjesztésben jelzett – a projekt menedzsment hatáskörét meghaladó intézkedéseket 

igénylő – követelmények teljesítése érdekében: 



a) A Szenátus felhívja a projekt menedzsmentjét, a Doktori Iskolák, a Kiválósági 

Központok és a Karok vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg az egyeztetést az 

EFOP-3.6.1-16-2016-00011 számú projekt forrásainak a doktori képzéshez kapcsolódó 

nagyobb arányú biztosításáról, figyelembe véve a pályázatban történő elszámolhatóság 

korlátait.  

Határidő: azonnal és folyamatosan 

b) A Szenátus felhívja a Karok és a Kiválósági Központok vezetőit, hogy a fiatal kutatók 

szintlépése, a külföldi kutatók bevonása esetében a projekt menedzsmentjével 

összehangoltan biztosítsák a pályázati célok teljesülését. 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

c) A Szenátus felhívja a projekt vezetését, hogy a hasonló célokat megvalósító társ 

projektek vezetőivel hangolják össze - azon indikátorok tekintetében amelyek más 

projektekben is azonos formában jelennek meg - az indikátorok teljesítését annak 

érdekében, hogy azok minden projekt esetében maradéktalanul teljesüljenek. 

Határidő: 2019. május 1. 

d) A Szenátus felkéri az Egyetem rektorát, hogy az EMMI-IH-val történő egyeztetés 

lezárását követően ha szükséges, a publikációs indikátorok elérését segítő felhívást az 

oktatók és kutatók részére haladéktalanul tegye meg.  

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 31. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a határozati javaslatban foglaltak 

szerint. 

Költségigény: a projektben, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  A projekt menedzsment, valamint a Kiválósági Központok 

és a Karok vezetői. 

A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

50/2019. sz. határozat: 

A Szenátus felhívja a ME-HÖK figyelmét arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat I. 

kötete (a Szervezeti és Működési Rend) 106.§ (8). bekezdésében rögzített évenkénti 

beszámolási kötelezettségének tegyen eleget. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

 

51/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

2016-2018. évi tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. április 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A ME-HÖK működéséhez, a jogkörébe tartozó feladatok 

elvégzéséhez szükséges tárgyi és anyagi eszközök szabályos felhasználása a következő 

időszakban, majd beszámoló előterjesztése a Szenátus számára az adott tárgyi évre 

vonatkozóan. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Maksa Balázs, a Miskolci Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának elnöke. 



A végrehajtás határideje: folyamatos. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

52/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja Az egyetemi jelképek 

használatának rendje c. szabályzatot. 

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: 2019. március 29. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

53/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megvitatta a 2018. évi belső költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót, és azt jelen formájában nem fogadta el. 

 

Szavazatok: 10 igen, 6 nem, 11 tartózkodás 

 

 

54/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Egyetem 2018. évi EMMI 

költségvetési beszámolóját az írásos előterjesztéssel egyező tartalommal. 

Végrehajtásért felelős személyek:  - Kancellár 

- Gazdasági Igazgató 

Határidő: 2019. március 29. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

55/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 

Minőségbiztosítási Bizottság tagjára vonatkozó előterjesztést: 

 

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG 

TAGSÁG NÉV CÍM 

ELNÖK DR. JAKAB NÓRA OKTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 

REKTORHELYETTES 

TAG DR. MÁDAI FERENC EGYETEMI DOCENS, 
DÉKÁNHELYETTES 

TAG DR. SZABÓ TAMÁS EGYETEMI DOCENS, 
DÉKÁNHELYETTES 



TAG LAJOS SÁNDOR MÉRNÖKTANÁR 

TAG   
DR. JACSÓ JUDIT 

EGYETEMI DOCENS, 
DÉKÁNHELYETTES 

TAG  
DR. MUSINSZKI ZOLTÁN 

 
EGYETEMI DOCENS, 
DÉKÁNHELYETTES 

TAG  
DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 

DÓRA 

EGYETEMI DOCENS, 
DÉKÁNHELYETTES 

TAG KISSNÉ DÁNYI ÉVA MESTEROKTATÓ 

TAG DR. RÉTI BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS 

TAG LIGETVÁRI ÉVA ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ, 
IGAZGATÓ 

TAG MAKSA BALÁZS ME-HÖK ELNÖK 

TAG MÁRTON KRISZTIÁN  IGAZGATÓ  

TAG STUMPF ÉVA MÉRNÖKTANÁR 

TAG TÓTHNÉ KISS ANETT MINŐSÉGÜGYI REFERENS 

TAG SÁNDOR KRISZTINA ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ 

 

 

 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 29. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: - 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): - 

A végrehajtás határideje: 2019. március 29. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

56/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 

Szakfordító képzés (kiegészítő specializáció) indításáról szóló javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. március 29. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: - 

Költségigény: a módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: 2019. április 01. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

57/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának a HR szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítására irányuló előterjesztését az 

abban foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szak 

indítása céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 



Határidő: 2019. április 30. 

Költségigény: az Oktatási Hivatalnak megfizetendő szakindítási eljárási díj. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

58/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának a Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítására 

irányuló előterjesztését az abban foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szak 

indítása céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. 

Határidő: 2019. április 30. 

Költségigény: az Oktatási Hivatalnak megfizetendő szakindítási eljárási díj. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

59/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 

Egyetem „Terplán Zénó Szakkollégiumának” 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 a kari 

honlapon történő megjelentetése. 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2019. április 01. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. április 25. 
 

 

60/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

  



61/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

62/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

63/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

64/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

65/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

66/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

67/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

68/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodás 

 



 

 

69/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

70/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

71/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

72/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

73/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

74/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

75/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

76/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 



Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

77/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

78/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

79/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

80/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 10 igen, 8 nem, 5 tartózkodás 

 

 

81/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

82/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és 

Egyetemi Oktatókórház részére A Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója kitüntetést 

adományozza. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

83/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Görögkatolikus Roma Szakkollégium részére A Miskolci 

Egyetem Kiemelt Támogatója kitüntetést adományozza. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 



 

 

84/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére 

A Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója kitüntetést adományozza. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

85/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a MOL Petrolkémia Zrt. részére A Miskolci Egyetem Kiemelt 

Támogatója kitüntetést adományozza. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

86/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat részére A Miskolci Egyetem 

Kiemelt Támogatója kitüntetést adományozza. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

87/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Wanhua-Borsodchem Zrt. részére A Miskolci Egyetem 

Kiemelt Támogatója kitüntetést adományozza. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

88/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta az 

Intézményi Szervezeti Önértékelési Jelentést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. április 26. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: Az intézményi szervezeti önértékelés MAB részére történő 

megküldése május 31. napjáig. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Oktatásfejlesztésért felelős rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. április 26. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

89/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 

Egyetem Alapító Okirat módosítását. 

A hatályba lépés pontos időpontja: A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítás megküldése az Emberi Erőforrások 



Minisztériuma számára. 

Költségigény: A 12/2013 (II.2) EMMI rendelet szabályainak megfelelően 15.000, azaz 

tizenötezer forint, amely a Rektori Alapot terheli. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes  

A végrehajtás határideje: a Szenátus döntését követően azonnal. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

90/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 

minőségbiztosítási kérdőíveket. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. április 26. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: - 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): minőségbiztosításért felelős rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. április 26. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

91/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

92/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja az 

Iratkezelési Szabályzatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 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: 2019. május 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

93/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szerződéskötések eljárási 

rendjéről szóló szabályzatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 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: 2019. május 1. 



 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

94/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Szervezeti 

és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer A kollégiumok működésére 

vonatkozó szabályzat módosítását. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. április 26. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti 

és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer A kollégiumok működésére 

vonatkozó szabályzatban, és annak a honlapon való közzététele. 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. április 26. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

95/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt 

tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 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. Szűcs Péter dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. május 31. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

96/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 

Hallgatói Követelményrendszerének módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.  

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. május 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. Szűcs Péter dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. május 31. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

97/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar 

feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt 



tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 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. Palotás Árpád Bence dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. május 31. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

98/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Követelményrendszer feladataira és működési 

rendjére vonatkozó 1.3.3. számú Egyetemi Szabályzat módosítását. 

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): a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2019. május 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

99/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a következőképpen módosítja a Miskolci Egyetem 

Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabályzatára tett javaslatot: 

a 2.§ (4) bekezdése így módosul: „A ME-DÖK a hatályos jogszabályok, az egyetemi és kari 

szabályzatok keretei között feladatait önállóan látja el.” 

a 3.§ (2) bekezdés e) pontját törli, 

a 3.§ (6) bekezdés c) pontját törli. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

100/2019. sz. határozat: 

Miskolci Egyetem Szenátusa az elhangzott módosításokkal jóváhagyja a Miskolci Egyetem 

Doktorandusz Önkormányzatának új Alapszabályzatát, egyúttal hatályon kívül helyezi a 

312/2012. sz. szenátusi határozattal elfogadott, a Miskolci Egyetem Doktorandusz 

Önkormányzatának Alapszabályzatát. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. május 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

  



Végrehajtásért felelős személy(ek): Papp Richárd Zoltán a Miskolci Egyetem Doktorandusz 

Önkormányzatának elnöke 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

101/2019. sz. határozat: 

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

hozta. 

1. A duális formában is folytatott anyagmérnök BSc képzéshez a NAGÉV CINK Kft., a 

NAGÉV RÁCS Kft., a Flansch-Tech Kft., a DUNAFERR-LABOR Nonprofit Kft., a 

FERROMARK-HALNA Kft., a SALKER Kft., valamint a Dutrade Zrt. csatlakozott. 

2. A Műszaki Anyagtudományi Karon duális képzési formában folytatott anyagmérnök BSc 

képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a 

vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely 

tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

3. 2019.  szeptembertől –jelen szerződések alapján – maximálisan 19 hallgató vesz részt a hét 

partnervállalatnál anyagmérnök alapszakon. 

4. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 

ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 

képzési formára. 

5. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 

- Összefoglaló táblázat (1. melléklet) 

- A Duális Képzési Tanács felé szükséges adatbejelentő excel táblázat (2. melléklet). 

- Az anyagmérnöki BSc duális képzés tanterve (3. melléklet) 

- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (4. melléklet) 

- Az Együttműködési Megállapodások (5.1 – 5.6 mellékletek) 

Felelős:  Dr. Czap László, duális képzési felelős, intézményfejlesztési rektorhelyettes, Dr. 

Palotás Árpád Bence, dékán 

Határidő: 2019. május 1. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

102/2019. sz. határozat: 

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

hozta. 

1. A duális formában is folytatott kohómérnöki MSc képzéshez a NAGÉV CINK Kft., és a 

NAGÉV RÁCS Kft. csatlakozott. 

2. A Műszaki Anyagtudományi Karon duális képzési formában folytatott kohómérnöki MSc 

képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a 

vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely 

tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

3. 2019.  szeptembertől – jelen szerződések alapján – maximálisan 4 hallgató vesz részt a két 

partnervállalatnál kohómérnöki mesterszakon. 

4. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 



ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 

képzési formára. 

5. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 

- Összefoglaló táblázat (1. melléklet) 

- A Duális Képzési Tanács felé szükséges adatbejelentő excel táblázat (2. melléklet). 

- A kohómérnöki MSc duális képzés tanterve (3. melléklet) 

- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (4. melléklet) 

- Az Együttműködési Megállapodások (5.1 – 5.2 mellékletek) 

Felelős:  Dr. Czap László, duális képzési felelős, intézményfejlesztési rektorhelyettes, Dr. 

Palotás Árpád Bence, dékán 

Határidő: 2019. május 1. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

103/2019. sz. határozat: 

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

hozta. 

1. 2019 szeptemberétől duális képzési formában is indul a vegyészmérnöki BSc képzés a 

Műszaki Anyagtudományi Karon. A képzéshez a Borsodchem Zrt., az Ongropack Zrt., a 

Dynea Hungary Kft. és a Kischemicals Kft. csatlakozott. 

2. A Műszaki Anyagtudományi Karon duális képzési formában folytatott vegyészmérnöki BSc 

képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a 

vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti szorgalmi időszak 13 hét, amely 

tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

3. 2019. szeptembertől – jelen szerződések alapján – maximálisan 9 hallgató vesz részt a négy 

partnervállalatnál vegyészmérnöki alapszakon. 

4. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 

ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 

képzési formára. 

5. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 

- Összefoglaló táblázat (1. melléklet) 

- A Duális Képzési Tanács felé szükséges adatbejelentő excel táblázat (2. melléklet). 

- Az vegyészmérnöki BSc duális képzés tanterve (3. melléklet) 

- A vállalatok és a hallgatók között kötendő hallgatói munkaszerződés minta (4. melléklet) 

- Az Együttműködési Megállapodások (5.1 – 5.4 mellékletek) 

Felelős:  Dr. Czap László, duális képzési felelős, intézményfejlesztési rektorhelyettes, Dr. 

Palotás Árpád Bence, dékán 

Határidő: 2019. április 30. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

104/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem tudományos publikációs 

teljesítményéről készített értékelő tájékoztatást. A tudományos munka színhelyéül szolgáló 



intézetek igazgatói értékeljék az egységek és oktatók, valamint kutatók tudományos 

teljesítményét és készítsenek tervet a tudományos teljesítmény erősítésére a Kar dékánjával 

egyetértésben. A dékánok adjanak tájékoztatást a rektor számára az intézetek tudományos 

eredményességét segítő intézkedésekről és a kari elvárásokról, valamint a tudományos 

eredményességnek a kari szervezeti és humán fejlesztési stratégiában történő érvényesítéséről 

2019. október 31-ig. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: 

A részletes tudományos publikációs adatbázis kari és intézeti szintű értékelése, valamint ennek 

alapján a megfelelő szintű (kari és intézeti) fejlesztési, illetve átalakítási stratégiákban történő 

érvényesítése. A magasabb színvonalú és hatékonyságú tudományos tevékenység, valamint az 

erre épülő publikációs aktivitás lehetséges eszközökkel történő támogatása és elvárási rendbe 

illesztése. 

Költségigény: nincs központi költségigény. 

A végrehajtásért felelős személy/ek és a végrehajtás határideje: a karok dékánjai. Folyamatos. 

A hatálybalépés pontos időpontja: 2019. április 26.. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

105/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Közszolgáltatási teljesítmény menedzser szakirányú továbbképzési szak indítására tett 

javaslatot, az előterjesztésben foglalt tartalommal.  

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. május 01. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. május 01.  

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

106/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta az 

Energetikai mérnöki alap- és mesterszak új szakfelelősére tett javaslatot Dr. Bencs Péter intézeti 

tanszékvezető, egyetemi docens személyében 2019. április 26. napjától.  

A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja és az 

Oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. április 26. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

107/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően támogatja a Miskolci 

Egyetem egészségtudományi képzéseinek helyet adó épület elnevezésére vonatkozó javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A B/3-B/4. épület „Stefánia épület” névvel történő 

felruházása. 



Költségigény: Névadó tábla beszerzésének költsége. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az Egészségügyi Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2019. május 3. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

 

108/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Kemény Dénes Városi Sportuszoda bővítését 

szolgáló, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem között 

lebonyolítandó, előterjesztés szerinti területcserét. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: Az EMMI és az MNV Zrt. előzetes jóváhagyásának kérése. 

A végrehajtás határideje: 2019. április 26. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): vagyongazdálkodási referens 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

 

109/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Egyetem 2018. évi belső 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy a 2018. évi 

intézményi szintű általános költség dologi keretein lévő maradványokat áttekintik, és a 

közvetett költségekhez történő hozzájárulás arányában felosztják a gazdálkodási egységek 

között, külön megállapodásban rögzített mértékek szerint. 

Végrehajtásért felelős személyek: - Kancellár 

- Gazdasági Igazgató 

Hatályba lépés időpontja:  2019. április 26. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 

Szenátus döntése utáni feladatok:  adatszolgáltatás a Fenntartó felé. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. május 30. 
 

 

110/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

111/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

112/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

113/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

114/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

115/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

116/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

117/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

118/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

119/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 



Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

120/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

121/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

122/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

123/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

124/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

125/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

126/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

127/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 



Szavazatok: 5 igen, 21 nem, 3 tartózkodás 

 

 

128/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 22 igen, 1 nem, 5 tartózkodás 

 

 

129/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

130/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

131/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

132/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

133/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

134/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

135/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 



 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

136/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

137/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

138/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

 

139/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

140/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

141/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

142/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 



143/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

144/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

145/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

146/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

147/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

148/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

149/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Igazgatói Titkárságára 

gazdasági igazgatói vezetői megbízás ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

150/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 



 

 

151/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

 

152/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

153/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

154/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

155/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet 

Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítását. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. június 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított szabályzat 8 példányban történő kiadása és 

közzététele az Egyetem honlapján. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektori Hivatal hivatalvezető 

A végrehajtás határideje: 2019. június 1. 

Várható hatások: - 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

156/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Miskolci Egyetem nevének használatáról szóló 

szabályzatát az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 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: 2019. május 30. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

157/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Hallgatói 

Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

158/2019. 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 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: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

159/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az egyetemi szintű alapítványok 2018. 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: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

160/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja A Miskolci Egyetem 

honlapjának működtetéséről szóló szabályzatot. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. június 1. 

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: 2019. június 7. 



 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

161/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a Miskolci Egyetem számviteli politika szabályzat módosítására tett 

javaslatot. 

Hatályba lépés ideje: 2019. június 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele a ME honlapján, valamint 8 

példányban történő sokszorosítása. 

Várható költségek: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosításának díja. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): kancellár, gazdasági igazgató. 

A végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

162/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a Miskolci Egyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata 

módosítására tett javaslatot. 

Hatályba lépés ideje: 2019. június 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele a ME honlapján, valamint 8 

példányban történő sokszorosítása. 

Várható költségek: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosításának díja. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): kancellár, gazdasági igazgató. 

A végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

163/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a Miskolci Egyetem használatában lévő felesleges vagyontárgyak 

feltárásáról, selejtezéséről szóló szabályzat módosítására tett javaslatot. 

Hatályba lépés ideje: 2019. június 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele a ME honlapján, valamint 8 

példányban történő sokszorosítása. 

Várható költségek: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosításának díja. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): kancellár, gazdasági igazgató. 

A végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

164/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta az Önköltségszámítási szabályzat módosítására tett javaslatot azzal a 



kiegészítéssel, hogy a testület júniusi ülésén a Gazdálkodási és kötelezettségvállalási 

szabályzattal együtt újra napirendjére tűzi az Önköltségszámítási szabályzat módosítását. 

Hatályba lépés ideje: 2019. június 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele a ME honlapján, valamint 8 

példányban történő sokszorosítása. 

Várható költségek: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosításának díja. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): kancellár, gazdasági igazgató. 

A végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

165/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a Bizonylati szabályzat módosítására tett javaslatot. 

Hatályba lépés ideje: 2019. június 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele a ME honlapján, valamint 8 

példányban történő sokszorosítása. 

Várható költségek: a szabályzat 8 példányban történő sokszorosításának díja. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): kancellár, gazdasági igazgató. 

A végrehajtás határideje: hatályba lépést követően folyamatos. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

166/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az Állam- és Jogtudományi Kar jogász osztatlan 

képzés levelező tagozat kriminológiai mester diplomás csoport ajánlott tantervét, az 

előterjesztés szerinti tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a mintatantervek egyetemi 

honlapon történő megjelentetése. 

Határidő: 2019. július 1. 

Költségigény: nincs. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

167/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Védőnő 

mesterképzés szaklétesítési eljárásának elindításáról szóló javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Védőnő MSc szak létesítésére vonatkozó előzetes 

miniszteri jóváhagyás indítványozása.  

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes, 

valamint az Egészségügyi Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: 2019. június 3.  



 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

168/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta az előterjesztést és a mellékelt dokumentáció 

alapján támogatta a Nemzetközi tanulmányok BA indítását. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: a sikeres akkreditációt és az Oktatási Hivatal 

regisztrációját követően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  

Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 

Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 

A végrehajtás határideje: a képzés indításának tervezett határideje: 2020. szeptember. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

169/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta az 

atomerőművi üzemeltetési szakmérnök továbbképzési szak indításáról szóló javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 31. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatalnak történő bejelentés. 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 

     a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: 2019. június 30. 

 

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

170/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar 2019. évi vas-, 

gyémánt- és aranyoklevél adományozására vonatkozó javaslatát. 

Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. augusztus 30. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. május 31. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A jubileumi oklevelek elkészítése. 

 

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

171/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Nehézipari 

Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett 14 fő részére Vasoklevél, 49 fő részére 

Gyémántoklevél, és 122 fő részére Aranyoklevél adományozását. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. május 31. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: 2019. június 1. 

 



Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

172/2019. sz. határozat: 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Rend 16.§ (10) bekezdés f) pontjának szövegét illetően 

az „A” változatot fogadta el, miszerint „Az elektronikus jegyzőkönyv tartalmazza: …f.) a 

határozathozatal arányát”. 

 

Szavazatok: 23 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 

 

 

173/2019. sz. határozat: 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Rend 16.§ (10) bekezdés f) pontjának szövegjavaslatai 

közül elvetette a „B” változatot (nyílt szavazás esetén a szavazatot leadók személyét és 

szavazatát). 

 

Szavazatok: 4 igen, 20 nem, 2 tartózkodás 

 

 

174/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I.kötet, 

Szervezeti és Működési Rend módosítására tett javaslatot, az írásbeli előterjesztésnek 

megfelelően, az alábbi kiegészítésekkel: 

A Szakfeladatok felsorolása kiegészül a kiosztott anyagnak megfelelően. 

Az 56/B. § (5) bek. kiegészül az alábbiak szerint:  

Az Egészségügyi Kar dékánja szakmai felügyeletet gyakorol a köznevelési intézmény 

működése felett. A dékán munkáját Szakképzési Koordinációs Tanács segíti, melynek elnökét 

és tagjait a rektor nevezi ki és menti fel. A Tanács maga alkotja meg működési szabályait. A 

rektor és kancellár hatáskörébe utalt személyi kérdésekben az Egészségügyi Kar dékánjának 

javaslattételi joga van. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. június 1. napja. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított szabályzat 8 példányban történő kiadása és 

közzététele az Egyetem honlapján. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes, 

     Rektori Hivatal vezetője, 

     Jogi és Igazgatási Osztály vezetője 

A végrehajtás határideje: 2019. június 1. napja, kivéve a köznevelési intézményre vonatkozó 

rendelkezéseket, melyek 2019. augusztus 1. napján lépnek hatályba. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

175/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 



 

2019. június 24. 
 

 

176/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

177/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

178/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2019. évre tervezett, egyetemi és főiskolai tanári 

munkakör betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét. 

 

Gazdálkodási 

egység 

Szervezeti egység Munkakör 

megnevezés

e 

Státusz 

biztosításána

k módja 

Illetmény 

biztosításána

k módja 

Állam- és 

Jogtudományi Kar 

Bűnügyi 

Tudományok 

Intézete 

egyetemi 

tanár 

saját álláshely ÁJK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Állam- és 

Jogtudományi Kar 

Civilisztikai 

Tudományok 

Intézete (I). 

egyetemi 

tanár 

saját álláshely  ÁJK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Állam- és 

Jogtudományi Kar 

Civilisztikai 

Tudományok 

Intézete (II) 

egyetemi 

tanár 

saját álláshely ÁJK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bartók Béla 

Zeneművészeti 

Intézet 

Vonós Tanszék főiskolai 

tanár 

saját álláshely  BBZI 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bölcsészettudomány

i Kar 

Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudomány

i Intézet 

egyetemi 

tanár 

saját álláshely BTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

  



Bölcsészettudományi 

Kar 

Történettudományi 

Intézet 

egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

BTK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Egészségügyi Kar Alkalmazott 

Egészségtudományok 

Intézete 

egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

EK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Egészségügyi Kar Alkalmazott 

Egészségtudományok 

Intézete 

főiskolai 

tanár 

saját 

álláshely 

EK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gazdaságtudományi 

Kar 

Pénzügyi és Számviteli 

Intézet 

egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

GTK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gazdaságtudományi 

Kar 

Vezetéstudományi 

Intézet 

egyetemi 

tanár I. 

saját 

álláshely 

GTK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gazdaságtudományi 

Kar  

Vezetéstudományi 

Intézet 

egyetemi 

tanár II. 

saját 

álláshely 

GTK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar 

Informatikai Intézet egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

GÉIK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar 

Matematikai Intézet egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

GÉIK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Műszaki 

Földtudományi Kar 

Nyersanyagelőkészítési 

és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet 

egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

MFK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Műszaki 

Földtudományi Kar 

Ásványtani-Földtani 

Intézet 

egyetemi 

tanár 

saját 

álláshely 

MFK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

179/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai 

Intézetébe teljes munkaidős, határozatlan idejű egyetemi docensi munkakör betöltésére 

vonatkozó pályázat közzétételét. 

 

 



Gazdálkodási 

egység 

Szervezeti egység Munkakör 

megnevezése 

Státusz 

biztosításának 

módja 

Illetmény 

biztosításának 

módja 

Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar 

Informatikai Intézet egyetemi 

docens 

saját álláshely GÉIK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

180/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetbe 

tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét. 

 

Gazdálkodási 

egység 

Munkakör betöltés 

kezdő dátuma 

Státusz 

biztosításának 

módja 

Illetmény biztosításának 

módja 

Alkalmazott 

Földtudományi 

Kutatóintézet 

2019. november 1. Dr. Vadászi 

Marianna üres 

álláshelye 

AFKI juttatási előirányzata, a 

2019. 11. 01. – 2020. 08. 31. 

közötti időszakban 

PKAF60001T pénzügyi 

központ, 150100 

funkcióterület GINOP 

pályázati forrásból kiváltva. 

Alkalmazott 

Földtudományi 

Kutatóintézet 

2019. november 1. Dr. Bódi Tibor 

üres álláshelye 

AFKI juttatási előirányzata, a 

2019. 11. 01. – 2020. 08. 31. 

közötti időszakban 

PKAF60001T pénzügyi 

központ, 150100 

funkcióterület GINOP 

pályázati forrásból kiváltva. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

181/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

182/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

  



183/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

184/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

185/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint elfogadja a tudományos diákkörök 

tevékenységéről szóló beszámolót. Az adatbázis és az ábrákkal illusztrált szöveges értékelés 

alapján és felhívja a dékánokat a nappali tagozatos hallgatói, illetve az oktatói létszámra 

vonatkozó arányok alapján a TDK aktivitásban az egyetemi átlagnál is alacsonyabb szinten 

teljesítő, illetve csökkenő tendenciát mutató karok dékánjait, hogy vonják le a megfelelő 

következtetéseket és tegyék meg a fejlesztésekhez szükséges intézkedéseket. 

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. 

A hatálybalépés pontos időpontja: 2019. július 1. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

186/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetemi Habilitációs Bizottság tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

187/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

188/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Szervezeti 

és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. július 1. 

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: 2019. július 1. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

189/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 

Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Diplomás 

Pályakövetési Rendszer szabályzatban, és annak a honlapon való közzététele. 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. július 1. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

190/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Hallgatói Követelményrendszerének módosítására tett előterjesztést, az abban foglalt 

tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. július 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. július 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

191/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 

Egyetem Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést. 

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: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 



192/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2019/2020. 

tanév I. félév tanulmányi időbeosztására vonatkozó előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. szeptember 2. 

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: 2019. június 25. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

193/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar műszaki 

földtudományi alapszak és környezetmérnöki alapszak specializációinak névváltoztatási 

javaslatát az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. szeptember 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: az új specializáció nevek módosítása a mintatantervekben, 

rögzítése a honlapon és a NEPTUN rendszerben, felkészülve a képzések 2020. őszi félévben 

történő indítására. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán. 

A végrehajtás határideje: 2019. július 1. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

194/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta az előterjesztést és a mellékelt dokumentáció 

alapján támogatta a Kulturális antropológia mesterképzési szak angol nyelvű indítását. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 

   Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 

   Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 

A képzés indításának tervezett határideje: 2019. szeptember. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

195/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta az előterjesztést és a mellékelt dokumentáció 

alapján támogatta a Szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetése szakirányú továbbképzési 

szak indítását. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: a sikeres akkreditációt és az Oktatási Hivatal 

regisztrációját követően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 

   Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 

   Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán 

 

  



A képzés indításának tervezett határideje: 2019. szeptember. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

196/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar Európai büntetőjogi 

szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló előterjesztést az abban 

foglalt tartalommal. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

197/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar Európai büntetőjogi 

szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak magyar nyelven történő indítására irányuló 

előterjesztést az abban foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok: a szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó 

akkreditációs dokumentumok küldése az Oktatási Hivatalnak. 

Határidő: 2019. június 30. 

Költségigény: az Oktatási Hivatal felé megfizetendő szakindítási eljárási díj. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

198/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar European Criminal 

Law (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak angol nyelven történő indítására irányuló 

előterjesztést az abban foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok: a szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó 

akkreditációs dokumentumok küldése az Oktatási Hivatalnak. 

Határidő: 2019. június 30. 

Költségigény: az Oktatási Hivatal felé megfizetendő szakindítási eljárási díj. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

199/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a vegyészmérnöki mesterképzési szak (Műszaki 

Anyagtudományi Kar) indítására tett előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. 06. 25. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a vegyészmérnöki MSc képzés indítására vonatkozó 

akkreditációs dokumentumok megküldése az Oktatási Hivatalnak. 

Költségigény: Az akkreditáció várható költsége 302.600,- Ft. 

  



Végrehajtásért felelős személy(ek):  Dr. Jakab Nóra, a Miskolci Egyetem 

oktatásfejlesztésért és minőségbiztosításért felelős 

rektorhelyettese 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán – MAK 

A végrehajtás határideje: 2019. 06. 30. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

200/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az „International Master of Science in Engineering, 

Entrepreneurship and Resources – ENTER” nemzetközi mesterképzési program 

együttműködési megállapodásának megkötését az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a képzési együttműködési szerződés regisztrálása az 

Oktatási Hivatalban. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán. 

A végrehajtás határideje: 2019. július 31. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

201/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Karán duális 

együttműködési megállapodások megkötését és az Olaj- és gázmérnöki mesterszak duális 

képzésben történő indítását az előterjesztésben foglalt tartalommal az alábbiak szerint: 

 

Olaj- és gázmérnöki mesterszak: 

 – NKM Földgázhálózati Kft.: 6 hallgató 

 – NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.: 6 hallgató 

 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. június 25. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szenátusi határozat megküldése az Oktatási Hivatalnak. 

Végrehajtásért felelős személy(ek):   

 Dr. Czap László intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes 

 Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. június 30. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

202/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar duális 

képzésbe bekapcsolódó új partnervállalatokra tett előterjesztését: 

a) Mesterszakok: 

1. Gépészmérnöki: 

- Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.: 2 hallgató 

2. Logisztikai mérnöki: 

- Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.: 2 hallgató 

3. Mechatronikai mérnöki: 



- Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.: 2 hallgató 

4. Mérnökinformatikus: 

- Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.: 1 hallgató 

5. Villamosmérnöki: 

- Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft.: 2 hallgató 

- Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.: 1 hallgató 

 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. június 25. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés.  

Költségigény: költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 

rektorhelyettes, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: 2019. június 30. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

203/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a 2019. évben a Műszaki Anyagtudományi Karon 

a mellékelt listában szereplő személyek részére a díszoklevél adományozását. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. június 25. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: díszoklevelek elkészítése, ünnepség megszervezése. 

Költségigény: nincs. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: 2019. augusztus 30. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

204/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Nehézipari 

Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett 1 fő részére Vasoklevél, 1 fő részére 

Aranyoklevél és Okleveles mérés és szabályozástechnikai szaktechnikusként végzett 21 fő 

részére Aranyoklevél adományozását. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. június 25.. 

A Szenátus döntése utáni feladatok:  

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2019. július 01. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

205/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

Hallgatói Követelményrendszere a szakdolgozat és évfolyamdolgozat készítéséről szóló 

szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. július 1. 



Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. július 1. 

Költségigény:  a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

206/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szervezeti és Működési 

Szabályzat II. Kötet, Foglalkoztatási Követelményrendszert. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. 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): a Miskolci Egyetem Kancellárja. 

A végrehajtás határideje: 2019. július 1. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

207/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Beszerzési szabályzatának elfogadására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

208/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Készletgazdálkodási szabályzatának módosítására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

209/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Közbeszerzési szabályzatának módosítására tett javaslatot. 



A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

210/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosítására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

211/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Pénzkezelési szabályzatának módosítására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

212/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Számlarendjének módosítására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

213/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME alaptevékenység körében végzett, a szabad kapacitás kihasználását 



célzó tevékenységről szóló szabályzat módosítására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

214/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel megegyező 

tartalommal elfogadta a ME Önköltségszámítási szabályzatának módosítására tett javaslatot. 

A hatálybalépés pontos ideje: 2019. július 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat közzététele az egyetemi honlapon, valamint 

sokszorosítása 8 példányban. 

Felelős:  kancellár, gazdasági igazgató 

Határidő:  folyamatos 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

215/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a 2019. június 24-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbiak szerint elfogadta: 

1. Az Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem 2019. évi belső költségvetését az elfogadja 

azzal, hogy a jelen előterjesztésből törlésre kerül a „Személyi” fül.  

2. A gazdálkodási egységek vállalják a tervezett mértékű saját bevételeik teljesítését. 

3. A költségvetési fegyelem megsértése, így a 2019. évi költségvetési terv nem teljesítése 

szankciók bevezetését eredményezheti az érintett gazdálkodási egységeknél. 

4. A személyi juttatás és járulék keret betartásáért a gazdálkodási egység vezetők a 

felelősek.  

5. A 2018. évi belső költségvetéshez kapcsolódó maradványok felhasználhatók stratégiai 

fejlesztési célokra annál a gazdálkodási egységnél, ahol képződtek. 

6. A Gazdaságtudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bartók Béla 

Zeneművészeti Intézet és az Idegennyelvi Oktatási Központ 2018. évi egyenlegei 

központi forrásból kerülnek rendezésre, melynek kimutatása jelen határozati javaslat 

mellékletét képezi. 

7. A gazdálkodási egységek tervezetthez viszonyított bérmegtakarításainak 50%-a 2019. 

évben egy erre a célra létrehozott fejlesztési alapba kerül, mely forrásra a tárgyévet követő 

évben bármelyik gazdálkodási egység pályázhat, stratégiai fejlesztési céllal. A maradék 

50% a gazdálkodási egység maradványát képezi.  A fejlesztési alap felhasználásáról a 

rektor dönt, a kancellár egyetértése mellett. 

8. A Szenátus elrendeli, hogy már 2019. augusztus végén induljanak meg a 2020. évi 

költségvetés tervezésének előkészületei, legyenek megbeszélések, egyeztetések. 
 

Várható hatások: -  

Végrehajtásért felelős személy(ek):   Rektor 

 Kancellár 



Gazdálkodási egység vezetők 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 

Hatályba lépés időpontja:  2019. július 1.  

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

216/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa nem fogadja el a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabályának módosítására tett javaslatot. 

 

Szavazatok: 8 igen, 8 nem, 7 tartózkodás 

 

 

217/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa tagjaira vonatkozó 

javaslatot elfogadja. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. június 25. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A Szenátus döntése után kerül sor a jóváhagyott személyek 

felkérésére. 

A Szenátus a karok dékánjainak javaslata alapján 2019. július 1-jéig írásbeli szavazással dönt a 

ME Doktori Tanácsa külső tagjainak személyéről. 

A végrehajtásért felelős személy/ek és a végrehajtás határideje: Prof. Dr. Kékesi Tamás 

rektorhelyettes, 2019. június 30. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. június 28. üléspótló szavazás 
 

 

218/2019. 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 sokszorosítása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes 

A hatálybalépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

219/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

220/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Miskolci 

Egyetem tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó 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. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes. 

A hatálybalépés pontos időpontja: 2019. július 4. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

 

2019. július 5. üléspótló szavazás 
 

 

221/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően elfogadja a Miskolci Szakképzési 

Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma Alapító Okiratára tett javaslatot. 

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: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

222/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem 

Köznevelési Szabályzatára tett előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A Miskolci Egyetem Köznevelési Szabályzatának a 

honlapon való közzététele. 

Költségigény: A közzététel költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. augusztus 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

  



2019. július 16. üléspótló szavazás 
 

 

223/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a Miskolci 

Egyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztett hallgatói rangsorának az emberi 

erőforrások minisztere részére történő megküldését. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. augusztus 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A Miskolci Egyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjas 

hallgatóinak egyetemi honlapon való közzététele. 

Költségigény: A közzététel költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: a miniszteri döntést követően azonnal. 

 

Szavazatok: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

224/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a FAG 

Magyarország Ipari Kft. duális anyagmérnöki BSc/vegyészmérnöki BSc szakokhoz 

kapcsolódásáról tett előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 

6. A duális formában is folytatott anyagmérnöki BSc/vegyészmérnöki Bsc képzéshez a FAG 

Magyarország Ipari Kft. csatlakozott. 

7. A Műszaki Anyagtudományi Karon duális képzési formában folytatott 

anyagmérnöki/vegyészmérnöki BSc képzés tanévenként 48 hétből áll, amelyből 26 hetet a 

Miskolci Egyetemen, 22 hetet pedig a vállalatnál tölt a hallgató. Ezek alapján a félévenkénti 

szorgalmi időszak 13 hét, amely tartalmazza a regisztrációs időszakot. 

8. 2019. szeptembertől – jelen szerződések alapján – maximálisan 4 hallgató vesz részt a 

partnervállalatnál anyagmérnöki/vegyészmérnöki alapszakon. 

9. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara vállalja, hogy a vállalatok, 

intézmények által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (a 

ponthatár húzást) követően, a beiratkozás után a hallgató kérelmére – átsorolja a duális 

képzési formára. 

10. Jelen határozat részét képezik a következő mellékletek: 

- Összefoglaló táblázat (1. melléklet) 

- Az anyagmérnöki BSc duális képzés tanterve (2. a melléklet) 

- A vegyészmérnöki BSc duális képzés tanterve (2. b melléklet) 

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

- Az Együttműködési Megállapodások (4.1 – 4.2 mellékletek) 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. 08. 01. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: az új duális képzések indítására vonatkozó dokumentumok 

megküldése az Oktatási Hivatal részére 

Költségigény: -- 

Felelős:  Dr. Czap László, duális képzési felelős, intézményfejlesztési rektorhelyettes, Dr. 

Palotás Árpád Bence, dékán 

Határidő: 2019. augusztus 31.  

 



 

2019. július 30. üléspótló szavazás 
 

 

225/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Lean 

vezetés szakirányú továbbképzési szak indítására tett javaslatot, az előterjesztésben foglalt 

tartalommal.  

A hatályba lépés időpontja: 2019. augusztus 01. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. augusztus 01.  

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

226/2019. sz. határozat: 

A Szenátus módosítja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Feladataira és Működési Rendjére 

vonatkozó szabályzatot, az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. augusztus 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem 

Egészségügyi Kar Feladatai és Működési Rendje Szabályzatban, és azok honlapon való 

közzététele, valamint a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Költségigény: 8 példányban történő sokszorosítás 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az Egészségügyi Kar dékánja 

A végrehajtás határideje:2019. augusztus 2. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019.augusztus 22. üléspótló szavazás 
 

 

227/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja az Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás 

alapképzési szak ápoló szakirány és gyógytornász szakirány, az Egészségügyi gondozás és 

prevenció alapképzési szak védőnő szakirány, továbbá az Orvosi diagnosztikai analitikus 

alapképzési szak radiográfia specializáció ajánlott tanterveit, az előterjesztésben foglalt 

tartalommal. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. augusztus 30. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán. 

A végrehajtás határideje: 2019. augusztus 30. 

 

Szavazatok: 23 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



2019.augusztus 27. üléspótló szavazás 
 

 

228/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 

Kereskedelem és marketing szakon, valamint a Turizmus-vendéglátás alapszakon történő 

szakfelelős váltást. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően azonnal. 

Végrehajtásért felelős személy: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán. 

Végrehajtás határideje: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően azonnal. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. szeptember 4. üléspótló szavazás 
 

 

229/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően jóváhagyja a 

Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. szeptember 9. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: az Alapszabály 8 példányban történő kiadása, valamint az 

egyetemi honlapon történő megjelentetése. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Maksa Balázs, a Miskolci Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának elnöke. 

 

Szavazatok: 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. október 17. 
 

 

230/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

231/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

  



232/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2019/2020. tanév I. félévi vezető testületi ülések 

időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Rektori Kabinet és Szenátus üléseinek az ülés- és 

munkaterv szerinti ütemezése. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Rektori Hivatal vezetője. 

A végrehajtás határideje: folyamatos. 

 

Szavazatok: 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

233/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja, hogy a THE (Times Higher Education, London) cég 

által végzett nemzetközi felsőoktatási felméréshez a Miskolci Egyetem csatlakozzon, és 

megbízza a tudományos és nemzetközi rektorhelyettest, hogy e döntésről értesítse a THE céget, 

illetve biztosítson számukra megfelelő adatszolgáltatást a felmérésben való részvételhez. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a THE cég értesítése a döntésről, a velük való 

kommunikáció, a nekik való adatszolgáltatás. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): tudományos és nemzetközi rektorhelyettes. 

A végrehajtás határideje: 2019. október 18-tól folyamatos. 

 

Szavazatok: 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

234/2019. sz. határozat: 

1. A Miskolci Egyetem Szenátusa megbízza a Tudományos Tanácsot, hogy dolgozza ki a 

publikációs dotáció elvi rendszerét és tegyen alternatív javaslatokat a célcsoportokra. 

2. A Miskolci Egyetem Szenátusa megbízza a dékánokat, hogy állásfoglalásaikban és a 

docensi – egyetemi tanári előléptetésekben pozitív példaként emeljék ki, illetve preferálják 

azokat a kollégákat, akik már ma is megfelelnek a MAB egyetemi tanárokkal szemben 

támasztott új minimumkövetelményeinek, azaz rendelkeznek minimum két Q1-Q2-es első-, 

utolsó, vagy levelező szerzős folyóiratcikkel.  

3. A Miskolci Egyetem Szenátusa felhívja a PhD és habilitációs tanácsok figyelmét arra, hogy 

szabályzataikat közelítsék az új MAB elvárásokhoz.  

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: TT elnöke: lásd fenti 1. sz. határozati javaslat.  

Dékánok: lásd fenti 2. sz. határozati javaslat 

PhD és habilitációs tanácsok: lásd fenti 3. sz. határozati javaslat 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  

1.Tudományos Tanács elnöke 

2.Dékánok 

3. Doktori és Habilitációs tanácsok vezetői 

A végrehajtás határideje: 

1. legkésőbb a Szenátus 2019. decemberi üléséig. 



2-3: folyamatos 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

235/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által 

előterjesztett új duális partnerek bevonását az alábbiak szerint: 

 

a) Alapszakok: 

1. Gépészmérnöki: 

- Toolstyle Kft 1 hallgató 

-  HELL ENERGY Magyarország Kft. 1 hallgató 

2. Mechatronikai mérnöki: 

- HELL ENERGY Magyarország Kft. 1 hallgató 

3. Ipari termés- és formatervező mérnöki: 

- HELL ENERGY Magyarország Kft. 1 hallgató 

4. Villamosmérnöki: 

- HELL ENERGY Magyarország Kft. 1 hallgató 

 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés  

Költségigény: Költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 

rektorhelyettes, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2019. október 25. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

236/2019. 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: 2019. október 18. 

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. október 25. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

237/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



 

238/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

239/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

240/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

241/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

242/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai 

Intézetébe, valamint Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézetébe, és a Műszaki 

Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézetébe egyetemi docensi munkakör 

betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

243/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

244/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

  



245/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

246/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a saját kezdeményezésen alapuló tanulmányok folytatásának 

támogatására fordítható keret felhasználásáról dönteni jogosult bizottság tagjairól dönt. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a megbízólevelek előkészítése. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Torma András rektor, Prof. Dr. Deák Csaba 

kancellár. 

A végrehajtás határideje: 2019. október 30. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

247/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem 2019. évi 

vagyongazdálkodási tervét. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: az E/2 – E/6 kollégiumi épületek és az E/7 irodaház, 

valamint az UNI Hotel épületének PPP konstrukcióból való kiváltásának előkészítése. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): vagyongazdálkodási referens 

A végrehajtás határideje: 2019. december 20. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

248/2019. 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. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

249/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 

Diákigazolványról szóló szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem 

Diákigazolványról szóló szabályzatában, és annak a honlapon való közzététele. 

Költségigény: a módosítás költségvonzattal nem jár. 



Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

250/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci 

Egyetem Köznevelési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Miskolci Egyetem Köznevelési Szabályzatának a 

honlapon való közzététele. 

Költségigény: a közzététel költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes 

A végrehajtás határideje: 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

251/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadta a Műszaki Anyagtudományi Kar feladataira és 

működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítási javaslatát. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

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 Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2019. október 18. 

 

Szavazatok: 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

252/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a 

Szénhidrogénkutató földtudományi mérnöki mesterszak új szakfelelősére tett javaslatot.  

A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően azonnal. 

Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Szűcs Péter dékán. 

Végrehajtás határideje: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően azonnal. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

253/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbeli előterjesztéssel megegyezően 

módosítja a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola működési 

szabályzatát. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat egyetemi honlapon történő megjelentetése. 

 

  



Végrehajtásért felelős személy(ek): a Doktori Iskola vezetője. 

 

Szavazatok: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

254/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és –

gyakorlat Doktori Iskola regionális tudományok tudományággal történő bővítését, valamint 

nevének „Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola” formában 

történő megváltoztatását. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Testülete 

által jóváhagyott eljárásrend szerinti dokumentumok eljuttatása a MAB-hoz, illetve az Oktatási 

Hivatalhoz. 

A költségigény részletezése: Az akkreditációs eljárás pontos díját a MAB által küldött 

szolgáltatási szerződés tartalmazza. Az előzetes tájékoztatás szerint a két tudományágas, max. 

20 törzstaggal rendelkező doktori iskolák akkreditációs eljárási díja 2.250.000 Ft, melyre az 

iskolát működtető kar biztosítja a fedezetet. 

A végrehajtásért felelős személy(ek):  Prof. Dr. Balaton Károly, a Doktori Iskola vezetője 

      Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán 

A végrehajtás határideje: 2019. november 30. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

255/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően támogatja a Klasszikus 

hangszerművész mesterképzési szak gitár szakirány szakindítási eljárásnak megindítását.  

A hatályba lépés pontos időpontja: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási anyag megküldése a MAB és az Oktatási 

Hivatal felé. 

Költségigény: a módosítás átvezetése a szakindításhoz kapcsolódó költségekkel jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és a 

BBZI igazgatója. 

A végrehajtás határideje: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

256/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően támogatja a Klasszikus 

hangszerművész mesterképzési szak gordonka szakirány szakindítási eljárásnak megindítását.  

A hatályba lépés pontos időpontja: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási anyag megküldése a MAB és az Oktatási 

Hivatal felé. 

Költségigény: a módosítás átvezetése a szakindításhoz kapcsolódó költségekkel jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és a 

BBZI igazgatója. 

 

 



A végrehajtás határideje: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

257/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően támogatja a Klasszikus 

hangszerművész mesterképzési szak klarinét szakirány szakindítási eljárásnak megindítását.  

A hatályba lépés pontos időpontja: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási anyag megküldése a MAB és az Oktatási 

Hivatal felé. 

Költségigény: a módosítás átvezetése a szakindításhoz kapcsolódó költségekkel jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és a 

BBZI igazgatója. 

A végrehajtás határideje: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

258/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően támogatja a Klasszikus 

hangszerművész mesterképzési szak zongora szakirány szakindítási eljárásnak megindítását.  

A hatályba lépés pontos időpontja: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási anyag megküldése a MAB és az Oktatási 

Hivatal felé. 

Költségigény: a módosítás átvezetése a szakindításhoz kapcsolódó költségekkel jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és a 

BBZI igazgatója. 

A végrehajtás határideje: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

259/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően támogatja Klasszikus 

énekművész mesterképzési szak oratórium- és dalének szakirány szakindítási eljárásnak 

megindítását.  

A hatályba lépés pontos időpontja: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási anyag megküldése a MAB és az Oktatási 

Hivatal felé. 

Költségigény: a módosítás átvezetése a szakindításhoz kapcsolódó költségekkel jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és a 

BBZI igazgatója. 

A végrehajtás határideje: a végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

  



260/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa 22/2019.(X.02.) sz. határozatával az előterjesztésben 

foglaltakkal egyezően a pályázati rendszerben GTK/2019/0626/27 szám alatt regisztrált, 

PROSKILL projektet a „Miskolci Egyetem Stratégiai Programja” státuszúvá minősíti. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. október 18. 

Végrehajtásért felelős személy: a Gazdaságtudományi Kar dékánja. 

Végrehajtás határideje: az elfogadást követően azonnal. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

261/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően támogatja a 2019-1.3.1-KK. kódszámú 

pályázat benyújtását, a Miskolci Egyetem konzorciumvezetői minőségében. 

 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a 2019-1.3.1-KK. kódszámú pályázat benyújtása 

konzorciumvezetőként. 

Költségigény: pályázat benyújtásához kapcsolódó adminisztratív költségek. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor, Kancellár 

A végrehajtás határideje: 2019. október 30. (16.00 óra) 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

262/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Közigazgatási mesterképzési szak indításáról dönt. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. október 18. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A szakindítási anyag megküldése a MAB és az Oktatási 

Hivatal felé. 

Költségigény: A módosítás átvezetése a szakindításhoz kapcsolódó költségekkel jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes és az 

Állam- és Jogtudományi Kar dékánja. 

A végrehajtás határideje: A végrehajtás határideje 2019. november 1. 

 

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. november 21. 
 

 

263/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 



264/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

265/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

266/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

267/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

268/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

269/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

270/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

271/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



 

272/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

273/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

274/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

275/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

276/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

277/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egészségügyi Karon oktatási dékánhelyettesi 

vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat közzétételét. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

278/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Karon tudományos 

főmunkatársi munkakör ellátására vonatkozó pályázat közzétételét. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

279/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi 



Szakgimnáziumban intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat közzétételét. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

280/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta az 

Esélyegyenlőségi Bizottság tagjára szóló 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): rektor 

A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

281/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az elhangzott módosításokkal elfogadta a 

Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítására 

vonatkozó előterjesztést. 

A hatályba lépés pontos időpontja: A végrehajtás határideje 2019. december 1. 

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: A végrehajtás határideje 2019. december 1. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

282/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2019. év 

felvételi eredményeiről szóló beszámolót. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. november 22. 

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: 2019. november 22. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

283/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szervezeti 

és Működési Szabályzat II. kötetét, a Foglalkoztatási Követelményrendszert. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. 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: 2019. december 1. 

 

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

284/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően támogatja a Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer c. dokumentum módosítását. 

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2019. december 1. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán. 

A végrehajtás határideje: 2019. december 1. 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

285/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézetének feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására tett 

előterjesztést az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. december 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Papp Sándor igazgató 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

286/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézetének hangszerhasználati és kölcsönzési szabályzatára tett előterjesztést az 

előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. december 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Papp Sándor igazgató 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

287/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézet Könyvtára könyvtárhasználati szabályzatára tett előterjesztést az abban foglalt 



tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. december 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Papp Sándor igazgató 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

288/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézetének Zenekar működési rendjére vonatkozó szabályzatára tett előterjesztést az abban 

foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2019. december 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Papp Sándor igazgató 

 

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

289/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően elfogadta a Vegyészmérnök 

Mesterképzés (MSc) (Vegyipari és Folyamatmérnöki, valamint Anyagtudományi 

Specializáció) szakindítási kérelmet. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. november 22. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: az új képzés akkreditációs dokumentumainak megküldése 

a MAB részére. 

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Jakab Nóra Oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási 

rektorhelyettes; Dr. Palotás Árpád Bence dékán – MAK 

A végrehajtás határideje: 2019. november 21. 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

290/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának Pénzpiaci szakjogász szakirányú továbbképzési szak alapítására vonatkozó 

előterjesztését az abban foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. február 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szak 

alapítása és indítása céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. Határidő: 2019. december 

15. 

Költségigény: az Oktatási Hivatal felé megfizetendő szakindítási eljárási díj. 

 



Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

291/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának Pénzpiaci szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó 

előterjesztését az abban foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. február 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szakirányú továbbképzési szak 

alapítása és indítása céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál. Határidő: 2019. december 

15. 

Költségigény:  az Oktatási Hivatal felé megfizetendő szakindítási eljárási díj. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

292/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara sport- 

és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervezés szakirány indítási kérelmét az 

előterjesztésben foglalt tartalommal.  

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2020. január 01.  

Költségigény: - 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 

A végrehajtás határideje: 2020. január 01.   

 

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

2019. december 19. 
 

 

293/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

294/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 



295/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Korszerű anyagok és intelligens technológiák 

FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című GINOP projekt előre haladásának első három 

évéről szóló beszámolót. 

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. 

Felhívja a FIEK vezetőjét, hogy tegyen javaslatot a FIEK gazdálkodási egység szervezeti 

átalakítására. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 20. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a projekt megvalósításának folytatása. 

Költségigény: a projektben, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): FIEK vezető, a vonatkozó költségkeretek felett 

rendelkezők. 

A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

296/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 2 igen, 26 nem, 3 tartózkodás 

 

 

297/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem,1 tartózkodás 

 

 

298/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

299/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a vezetői megbízások ellátására vonatkozó pályázati 

kiírások közzétételét: 
4 
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Vezetői 
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e 
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…) 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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saját státusz BBZI 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bartók Béla 
Zeneművésze-
ti Intézet 

Vonós Tanszék tanszék-
vezető 

2020.07.01
. 

2025.06.30
. 

saját státusz BBZI 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Bartók Béla 

Zeneművésze-

ti Intézet 

Zeneelméleti 
Tanszék 

tanszék-
vezető 

2020.07.01
. 

2025.06.30
. 

saját státusz BBZI 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Hallgatói 
Szolgáltatások 
Igazgatóság 

Sportközpont igazgató 2020.10.01
. 

2025.09.30
. 

saját státusz HSZI 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Idegennyelvi 
Oktatási 
Központ 

- igazgató 2020.08.21
. 

2025.08.20
. 

Kissné Dr. 
Kovács 
Krisztina 
üres állása 

IOK személyi 
juttatási 
előirányzata 

Informatikai 
Szolgáltató 
Központ 

- igazgató 2020.11.01
. 

2024.10.31
. 

ISZKP 
megüresedő 
igazgatói 
álláshelye 

ISZKP 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

Kancellária 
Hivatal 

Belső 
Ellenőrzési 
Osztály 

osztályvezet
ő 

2020.08.01
. 

2025.07.31
. 

saját státusz KH személyi 
juttatási 
előirányzata 

Felsőoktatási 
és Ipari 
Együttműkö-
dési Központ 
(FIEK) 

Elektronikai és 
Informatikai 
Kutatóintézet 
(EIKI) 

igazgató 2020.07.01
. 

2025.06.30
. 

saját státusz jelenlegi 
forrás 

Könyvtár, 
Levéltár, 
Múzeum 

MEMOOC 
Képzési Központ 

igazgató 2020.06.01
. 

2025.05.31
. 

KLM-ban 
rendelkezésr
e álló státusz 

KLM 
személyi 
juttatási 
előirányzata 

  



Üzemeltetési 
Igazgatóság 

Biztonság-
szervezési 
Osztály 

osztályvezet
ő 

2020.06.01
. 

2025.05.31
. 

saját státusz 
/Dobolán 
Jenő 
2019.11.29-
én 
megüresedő 
álláshelye 

ÜI személyi 
juttatási 
előirányzata 

Üzemeltetési 
Igazgatóség 

Létesítmény 
Ellátási Osztály 

osztályvezet
ő 

2020.07.01
. 

2025.06.30
. 

saját státusz 
/Kiss 
Andrásné 
üres 
álláshelye 

ÜI személyi 
juttatási 
előirányzata 

Üzemeltetési 
Igazgatóség 

Létesítmény 
Fejlesztési és 
Karbantartási 
Osztály 

osztályvezet
ő 

2020.07.01
. 

2025.06.30
. 

saját státusz 
/Fehér 
Sándor üres 
álláshelye 

ÜI személyi 
juttatási 
előirányzata 

 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

300/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a vezető oktatói-kutatói megbízások ellátására 

vonatkozó pályázati kiírások közzétételét: 

 

Gazdálko-

dási egység 

megnevezés 

Szervezeti 

egység 

megnevezése 

Munkakör 

megnevezése 

A munkakör 

betöltés kezdő 

dátuma 

A betöltendő 

munkakör 

jellege 

(határozott* / 

határozatlan) 

Státusz 

biztosításá

nak módja 

Illetmény 

biztosításá-

nak módja 

Bölcsészet-

tudományi 

Kar 

Alkalmazott 

Társadalom-

tudományok 

Intézete 

egyetemi 

docens 
2020.07.01. határozatlan 

saját 

státusz 

BTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bölcsészet-

tudományi 

Kar 

Antropológiai 

és Filozófiai 

Tudományok 

Intézete 

egyetemi 

docens 
2020.07.01. határozatlan 

saját 

státusz 

BTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bölcsészet-

tudományi 

Kar 

Magyar 

Nyelv- és 

Irodalomtudo

mányi Intézet 

egyetemi 

docens 
2020.07.01. határozatlan 

saját 

státusz 

BTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bölcsészet-

tudományi 

Kar 

Történettudo

mányi Intézet 

egyetemi 

docens 
2020.07.01. határozatlan 

saját 

státusz 

BTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gazdaság-

tudományi 

Kar 

Marketing és 

Turizmus 

Intézet 

egyetemi 

docens 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

GTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gazdaság-

tudományi 

Kar 

Világ- és 

Regionális 

Gazdaságtan 

Intézet 

egyetemi 

docens 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

GTK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Gépészmér-

nöki és 

Informatikai 

Kar 

Fizikai és 

Elektrotechnik

ai Intézet 

 

egyetemi 

docens 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

GÉIK 

személyi 

juttatási 

előirányzata  



Gépészmér-

nöki és 

Informatikai 

Kar 

Gyártástudo-

mányi Intézet 

egyetemi 

docens 
2020.09.01. határozatlan 

Prof. Dr. 

Kundrák 

János üres 

állása 

GÉIK 

személyi 

juttatási 

előirányzata  

Gépészmér-

nöki és 

Informatikai 

Kar 

Automatizálá-

si és 

Infokommuni

kációs Intézet 

tudományos 

főmunkatárs 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

GÉIK 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Műszaki 

Földtudomá-

nyi Kar 

Kőolaj- és 

Földgáz 

Intézet 

egyetemi 

docens I. 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

MFK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Műszaki 

Földtudomá-

nyi Kar 

Kőolaj- és 

Földgáz 

Intézet 

egyetemi 

docens II. 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

MFK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Műszaki 

Földtudomá-

nyi Kar 

Környezetgaz

dálkodási 

Intézet 

egyetemi 

docens 
2020.09.01. határozatlan 

saját 

státusz 

MFK személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bartók Béla 

Zeneművé-

szeti Intézet 

Zongora 

Tanszék 

főiskolai 

tanár 

2020.09.01. határozatlan saját 

státusz 

BBZI 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

Bartók Béla 

Zeneművé-

szeti Intézet 

Zongora 

Tanszék 

főiskolai 

docens 

2020.09.01. határozatlan saját 

státusz 

BBZI 

személyi 

juttatási 

előirányzata 

 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

301/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

302/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

303/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

304/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 



 

 

305/2019. sz. határozat: 

A Szenátus személyi kérdésben dönt. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

306/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Osztályának 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. december 19. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője. 

Végrehajtás határideje: a tervben meghatározott feladatok teljes körű végrehajtása 2019. 

december 31. napjáig. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

307/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évi Éves 

Ellenőrzési Tervéről szóló tájékoztatót. 

Hatályba lépés időpontja: 2019. december 19. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője. 

Végrehajtás határideje: a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 

folyamatosan. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

308/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Belső Kontrollrendszere 

szabályzat D./ részét képező Intézményi Ellenőrzési Nyomvonalak módosításait. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. január 01. 

Döntés utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi 

honlapon történő megjelenítése. 

Költségigény: a nyomvonalakat tartalmazó szabályzatrész 8 példányban történő kiadásának 

költsége. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Miskolci Egyetem Kancellára. 

Végrehajtás határideje: 2020. január 15. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

309/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 

Tájékoztatás a 2019. évi Minőségfejlesztési Program megvalósulásáról szóló beszámolót. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a felmérések eredményeinek vezetői döntésekbe építése, a 



hallgatók és oktatók részére visszacsatolás kari szinten. A felmérések honlapon való 

közzététele. 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): a minőségbiztosítási feladatokért felelős rektorhelyettes és 

karok dékánjai, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója 

A végrehajtás határideje: 2019. december 20. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

310/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően módosítja a Hallgatói jogviszonyból 

eredő pénzkövetelések kezelési szabályzatát. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. január 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Hallgatói 

jogviszonyból eredő pénzkövetelések kezelési Szabályzatában, és annak a honlapon való 

közzététele. 

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes, 

kancellár 

A végrehajtás határideje: 2020. január 1. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

311/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja az Adatvédelmi, adatkezelési és 

közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. január 1. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 

egyetemi honlapon történő megjelentetése. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek):  Kancellár. 

A végrehajtás határideje: 2020. január 1. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

312/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Szervezeti és Működési 

Szabályzat I. Kötetét, a Szervezeti és Működési Rendet. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. február 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: 2020. február 1. 

 

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 



 

 

313/2019. sz. határozat: 

A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Miskolci Egyetem 

bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata elnevezésű szabályzatát. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. február 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: 2020. február 1. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

314/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2019/2020. 

tanév II. félév tanulmányi időbeosztását. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. február 3. 

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: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

315/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátus megtárgyalta és az előterjesztéssel egyező tartalommal, 

elfogadta a Miskolci Egyetem 2020. évi elemi intézményi költségvetését.  
Felelős: Kancellár 
Határidő: 2020. január 1. 

Végrehajtás határideje: folyamatos. 

Hatályba lépés ideje: 2020. január 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok: Fenntartó felé a kötelező adatszolgáltatások teljesítése. 

 

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

316/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően módosítja a Miskolci 

Egyetem tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetési szabályzatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 20.  

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az 

egyetemi honlapon történő megjelentetése. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Üzemeltetési igazgató. 

A végrehajtás határideje: 2019. december 20. 



Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

 

317/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által 

előterjesztett új duális partnerek bevonását az alábbiak szerint: 

a) Alapszakok (Békés Drén Kft.): 

 Gépészmérnöki: 5 hallgató 

 Mechatronikai mérnöki: 5 hallgató 

b) Mesterszakok (Békés Drén Kft.): 

 Gépészmérnöki: 5 hallgató 

 Mechatronikai mérnöki: 5 hallgató 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2019. december 20. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés  

Költségigény: Költségvonzattal nem jár. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): az intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 

rektorhelyettes, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 

A végrehajtás határideje: 2020. január 06. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

318/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően támogatja a Rekreáció 

mesterképzési szak indítására vonatkozó kérelemre tett javaslatot. 

A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap. 

A Szenátus döntése utáni feladatok: 

Az akkreditációs kérelem megküldése az Oktatási Hivatalnak. 

Költségigény: Az Oktatási Hivatal eljárási díja. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): 

Dr. habil. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosításai rektorhelyettes 

Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 

A végrehajtás határideje: 2020. január 20. 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

 

319/2019. 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: 2020. január 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2020. január 1. 

Költségigény:  A szabályzat 8 példányban történő kiadása 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

320/2019. 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: 2020. január 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a szabályzat 8 példányban történő 

kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2020. január 1. 

Költségigény: a szabályzat 8 példányban történő kiadása 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán 

 

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

321/2019. sz. határozat: 

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának jogász osztatlan képzés levelező tagozat diplomás csoport ajánlott tantervét az 

előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A hatályba lépés pontos időpontja: 2020. január 1. 

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a mintatantervek egyetemi honlapon 

történő megjelentetése. Határidő: 2020. január 1. 

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán. 

 

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 


