Szenátusi határozatok 2007

2007. február 12.
A Szenátus 1/2007. sz. határozatával támogatja a Pedagógia alapképzési szak indítását a
Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 2/2007. sz. határozatával támogatja az Interkulturális kommunikáció
mesterképzési szak létesítését a Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 3/2007. sz. határozatával támogatja az Interkulturális menedzsment mesterképzési
szak létesítését a Bölcsészettudományi Karon.

2007. március 7.
A Szenátus 4/2007. sz. határozatával támogatja a Politológia alapképzési szak indítását a
Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 5/2007. sz. határozatával támogatja a Marketing mesterképzési szak indítását a
Gazdaságtudomány Karon.
A Szenátus 6/2007. sz. határozatával támogatja a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterképzési szak indítását a Gazdaságtudomány Karon.
A Szenátus 7/2007. sz. határozatával támogatja a Regionális és környezeti gazdaságtan
mesterképzési szak indítását a Gazdaságtudomány Karon.
A Szenátus 8/2007. sz. határozatával támogatja a Számvitel mesterképzési szak indítását a
Gazdaságtudomány Karon.
A Szenátus 9/2007. sz. határozatával támogatja a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
indítását a Gazdaságtudomány Karon.
A Szenátus 10/2007. sz. határozatával támogatja a Vezetés és szervezés mesterképzési szak
indítását a Gazdaságtudomány Karon.
A Szenátus 11/2007. sz. határozatával támogatja a Logisztika mesterképzési szak alapítását a
Gazdaságtudomány Karon.

2007. március 20.
A Szenátus 13/2007. sz. határozatával elfogadja a 2006. évi intézményi költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolót.
A Szenátus 14/2007. sz. határozatával támogatja az intézmény 2006. évi számviteli
beszámolójának elfogadását.

A Szenátus 15-17/2007. sz. határozataival támogatja a 2007. évi intézményi költségvetés
elfogadását.
A Szenátus 18/2007. sz. határozatával támogatja a 2007. évi OKM intézményi költségvetés
elfogadására vonatkozó javaslatot.
A Szenátus 19/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem Alapító Okirat
módosításának kezdeményezését.
A Szenátus 20/2007. sz. határozatával támogatja az Árvay József Gyakorló Általános Iskola
Alapító Okiratának hatályon kívül helyezését, ill. új Alapító Okirat elfogadását.
A Szenátus 21/2007. sz. határozatával támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet
(Szervezeti és Működési Rend) módosítását.
A Szenátus 22-24/2007. sz. határozataival támogatja a főállású vezető oktatók akadémiai
doktori fokozat megszerzésének ösztönzésére vonatkozó javaslatot.
A Szenátus 25/2007. sz. határozatával támogatja a Pályázati Szabályzat elfogadását, és a
pályázatokat segítő, ösztönző feltételrendszer kialakítását.
A Szenátus 26/2007. sz. határozatával támogatja a 2006/2007. tanév II. félévi tanulmányi
időbeosztás módosítását.
A Szenátus 27/2007. sz. határozatával elfogadja a 2007/2008. tanév I. félévi tanulmányi
időbeosztást.
A Szenátus 28/2007. sz. határozatával támogatja a Bérbeadási Szabályzat módosítását.
A Szenátus 29/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem Hallgatói
Önkormányzat Alapszabály-módosítását.
A Szenátus 30/2007. sz. határozatával támogatja az Egyetemi Számítóközpont feladataira és
működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítását.
A Szenátus 31/2007. sz. határozatával jóváhagyja a Miskolci Egyetem központi honlapjának
működéséről c. szabályzatot.
A Szenátus 32/2007. sz. határozatával jóváhagyja a Képzési Szabályzatot.
A Szenátus 33/2007. sz. határozatával támogatja a Geoinformatika szakirányú továbbképzési
szak létesítését a Műszaki Földtudományi Karon.
A Szenátus 34/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi
Kara és a Herman Ottó Múzeum közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 35/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci
METALCONTROL Kft. közötti együttműködési megállapodást.

Egyetem

és

a

A Szenátus 36/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem és a Sárospataki
Református Teológiai Akadémia közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 37/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy
Károly Főiskola és a Nyíregyházi Főiskola közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 38/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centruma közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 39/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem és az egri Eszterházy
Károly Főiskola közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 40/2007. sz. határozatával támogatja a Jászberényi Beszállítói Tudásközpont
létrehozásával kapcsolatos együttműködési megállapodást.

2007. április 24.
A Szenátus 43/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítását.
A Szenátus 44/2007. sz. határozatával elfogadja a gazdálkodási renddel kapcsolatos
szabályzatok módosítását.
A Szenátus 45/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem Vagyonvédelmi és
Rendészeti Szabályzatát.
A Szenátus 46/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Professor Emeritus cím
adományozását Dr. Lendvai L. Ferenc részére.
A Szenátus 47/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Kulturális antropológia MSc
szak indítását a Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 48/2007. sz. határozatával támogatja a Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú
szakképzési szak indítását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon.
A Szenátus 49/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Képzési szakasszisztens
felsőfokú szakképzési szak indítását a Gazdaságtudományi Karon.
A Szenátus 50/2007. sz. határozatával elfogadja a sárospataki használaton kívüli ingatlan
értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot.
A Szenátus 51/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja
malomértékesítésből származó bevétel felhasználására vonatkozó javaslatot.

a

sárospataki

A Szenátus 52/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Stumpf Szilvia Tanulmányi
Támogatások Bizottságában való tagságát.
A Szenátus 53/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Tudományos Diákkörök
tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A Szenátus 54/2007. sz. határozatával támogatja tiszteletbeli doktori cím adományozását Pay
Jenő professzor részére.
A Szenátus 55/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja tiszteletbeli doktori cím
adományozását Budavári Sándor Professor Emeritus részére.
A Szenátus 56/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja tiszteletbeli doktori cím
adományozását Lorenz Ratke igazgatóhelyettes részére.
A Szenátus 57/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja tiszteletbeli doktori cím
adományozását Francesco Profumo professzor részére.
A Szenátus 58/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja tiszteletbeli doktori cím
adományozását Hans-Heiner Kühne professzor részére.
A Szenátus 59/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja tiszteletbeli doktori cím
adományozását Szapáry György az MNB volt alelnök részére.
A Szenátus 60/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja tiszteletbeli doktori cím
adományozását Amedeo di Francesco professzor részére.

2007. május 15.
A Szenátus 61/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Magyar nyelv és irodalom
mesterképzési szak indítását a Bölcsészettudományi Karon.

2007. május 24.
A Szenátus 63/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem doktori
képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának módosítását.
A Szenátus 64/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) módosítását.
A Szenátus 65/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja az egyetem érdekeltségű
alapítványok 2006. évi gazdálkodásáról és támogatási tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A Szenátus 66/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Tudományos Közlemények
helyzetéről szóló tájékoztatót.
A Szenátus 67/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a kari fejlesztési stratégiai
tervekre vonatkozó javaslatot.
A Szenátus 68/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem 2007. évi
vagyongazdálkodási tervére vonatkozó javaslatot.

A Szenátus 69/2007. sz. határozatával elfogadja az Innovációmenedzsment Kooperációs
Kutatási Központ, a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ,
valamint a Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi
Tudásközpont 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Szenátus 70/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja az Innovációmenedzsment
Kooperációs Kutatási Központ, a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási
Központ, valamint a Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális
Egyetemi Tudásközpont szabályzatainak módosítására vonatkozó javaslatot.
A Szenátus 71/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Robert Bosch Mechatronikai
Tanszék tevékenységéről szóló beszámolót.
A Szenátus 72/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Kihelyezett Társadalomkutató
Központ tevékenységéről szóló beszámolót.
A Szenátus 73/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja az alábbi együttműködési
megállapodás javaslatokat:
− MMJV Önkormányzata Semmelweis Kórház; MMJV Önkormányzata Diósgyőri
Kórház-Rendelőintézet; Tiszaújváros Önkormányzata Rendelőintézete; Mezőkövesd
Városi Önkormányzat Rendelőintézete; Mezőcsát Város Önkormányzata
Egészségügyi Központ; MVHR Egyesülés; Miskolci Egyetem; Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet – Délborsodi Egészségügyi Klaszter létrehozása.
− Egri Eszterházy Károly Főiskola – Miskolci Egyetem.
− ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.; Miskolci Egyetem – “A
vállalkozásokat és innovációt előremozdító szolgáltatások” elnevezésű pályázat.
− Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar – külső tanítási gyakorlatok.
− Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma;
Gazdaságtudományi Kar – képzési asszisztens felsőfokú szakképzési indítása és
működtetése.
− Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola;
Gazdaságtudományi Kar – képzési asszisztens felsőfokú szakképzési indítása és
működtetése.
− B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet; Comenius Tanítóképző
Főiskolai Kar – pedagógus továbbképzések közös szervezése és lebonyolítása.
− Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Műszaki Földtudományi
Kar.
− A+EURO-PAY Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium;
Gazdaságtudományi Kar – idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési
indítása és működtetése.
− A+EURO-PAY Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium;
Gazdaságtudományi Kar – vállalkozási szakügyintéző felsőfokú szakképzési indítása
és működtetése.
− A+EURO-PAY Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium;
Gazdaságtudományi Kar – kis- és középvállalkozási menedzser felsőfokú szakképzési
indítása és működtetése.

− EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola; Gazdaságtudományi Kar – európai uniós üzleti
szakügyintéző felsőfokú szakképzési indítása és működtetése.
− EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola; Gazdaságtudományi Kar – projektmenedzser
asszisztens felsőfokú szakképzési indítása és működtetése.
− Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság; Miskolci Egyetem –
Információs Társadalmi Tanácsadó képzés.
− DAM 2004 Acél- és Hengermű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Miskolci Egyetem –
a DAM jelenlegi és leendő dolgozóinak képzése.
A Szenátus 74/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem Bizonylati
Szabályzatát.
A Szenátus 75/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Geotermia szakirányú
továbbképzési szak indítását a Műszaki Földtudományi Karon.
A Szenátus 76/2007. sz. határozatával támogatja a Fizikus-anyagmérnök MSc szak létesítését
és indítását a Műszaki Anyagtudományi Karon.
A Szenátus 77/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítását.
A Szenátus 78/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) módosítását.
A Szenátus 79/2007. sz. határozatával elfogadja a II. Műfüves Labdarúgó Pálya létrehozására
és működtetésére vonatkozó javaslatot.
A Szenátus 80/2007. sz. határozatával elvileg támogatja Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanári
pályázatának MAB véleményezés utáni továbbítását.
A Szenátus 81/2007. sz. határozatával elvileg támogatja Dr. Vajda Zsuzsanna egyetemi tanári
pályázatának MAB véleményezés utáni továbbítását.
A Szenátus 82/2007. sz. határozatával elvileg támogatja Dr. Hell Judit egyetemi tanári
pályázatának MAB véleményezés utáni továbbítását.

2007. június 14.
A Szenátus 85/2007. sz. határozatával támogatja Dr. A. Molnár Ferenc egyetemi tanári
pályázatát.
A Szenátus 86/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Heltai János egyetemi tanári pályázatát.
A Szenátus 87/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Illés Béla egyetemi tanári pályázatát.
A Szenátus 88/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Szigeti Csaba Ferenc egyetemi tanári
pályázatát.

A Szenátus 89/2007. sz. határozatával nem támogatja Dr. Dománszky Gabriella egyetemi
tanári pályázatát.
A Szenátus 90/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanári
pályázatának MAB felülvizsgálatra történő benyújtását.
A Szenátus 91/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Hell Judit egyetemi tanári pályázatának
MAB felülvizsgálatra történő benyújtását.
A Szenátus 92-a/2007. sz. határozatával nem támogatja Dr. Kappanyos András egyetemi
tanári pályázatát.
A Szenátus 92-b/2007. sz. határozatával nem támogatja Dr. Hajdu Péter egyetemi tanári
pályázatát.
A Szenátus 93/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Vajda Zsuzsanna egyetemi tanári
pályázatának MAB felülvizsgálatra történő benyújtását.
A Szenátus 94/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Dr. Fornet Béla főiskolai tanári
pályázatát.
A Szenátus 95/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Dr. Martos János főiskolai
tanári pályázatát.
A Szenátus 96/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Dr. Velkey Imre főiskolai
tanári pályázatát.
A Szenátus 97/2007. sz. határozatával támogatja Dr. Fülöp Gyula egyetemi tanári
pályázatának MAB véleményezésre történő megküldését.
A Szenátus 98/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetés
adományozását Dr. Kapolyi László részére.
A Szenátus 99-a/2007. sz. határozatával támogatja Pro Universitate kitüntetés adományozását
Dr. Kalas Tibor részére.
A Szenátus 99-b/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Pro Universitate kitüntetés
adományozását Kerekes Sándor részére.
A Szenátus 99-c/2007. sz. határozatával támogatja Pro Universitate kitüntetés adományozását
Dr. Bendzsel Milós részére.
A Szenátus 100-a/2007. sz. határozatával támogatja a Miskolci Egyetemért Érdemérem
kitüntetés adományozását Dr. Tóth János részére.
A Szenátus 100-b/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetemért
Érdemérem kitüntetés adományozását Bátfai István részére.

A Szenátus 101/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a javaslatot, mely szerint a
Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetés adományozásakor pénzjutalom csak az egyetemi
kitüntetetteknek jár.
A Szenátus 102/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Filozófia MSc szak indítását
a Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 103/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Nyíregyházi Főiskolával
közösen indítandó Alkalmazott nyelvészet MSc szak indítását a Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 104/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja az Eszterházy Károly
Főiskolával közösen indítandó Történelem MSc szak indítását a Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 105/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja az Egészségügyi szervező
alapképzési szak Egészségturizmus-szervező szakirány indítását az Egészségügyi Főiskolai
Karon.
A Szenátus 106/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja az Ipari termék- és
formatervező alapképzési szak indítását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon.
A Szenátus 107/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) módosítását.
A Szenátus 108/2007. sz. határozatával elfogadja “A Miskolci Egyetem adatvédelmi és
adatkezelési szabályzatát”.
A Szenátus 109/2007. sz. határozatával elfogadja “A Miskolci Egyetem Iratkezelési
Szabályzat” módosítását.
A Szenátus 110/2007. sz. határozatával támogatja az Egyetemi Doktori Tanács
mandátumának 2007. december 31-ig történő meghosszabbítását.
A Szenátus 111/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Műszaki Földtudományi Kar
díszoklevelek adományozására vonatkozó javaslatát.
A Szenátus 112/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Gépészmérnöki és
Informatikai Kar díszoklevelek adományozására vonatkozó javaslatát.
A Szenátus 113/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Bartók Béla Zeneművészeti
Intézet díszoklevél adományozására vonatkozó javaslatát.

2007. június 27.
A Szenátus 116/2007. sz. határozatával támogatja, hogy a gazdasági főigazgatói pályázatról
ne gépi úton, hanem papíron szavazzanak.
A Szenátus 117/2007. sz. határozatával támogatja Széll Gábor gazdasági főigazgatói
pályázatát.

A Szenátus 118-119/2007. sz. határozataival támogatja a gazdasági társaságok alapításával
kapcsolatos tárgyalások folytatását.
A Szenátus 120-124/2007. sz. határozataival támogatja a javasolt egyetemi és főiskolai tanári
pályázati kiírásokat.
A Szenátus 125/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat II. kötet (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosítását.
A Szenátus 126/2007. sz. határozatával elfogadja a Minőségbiztosítási Kézikönyv
módosítását.
A Szenátus 127/2007. sz. határozatával elfogadja az Észak-Magyrországi Informatikai
Klaszter létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodást.
A Szenátus 128/2007. sz. határozatával elfogadja az Űripari Klaszter létrehozására vonatkozó
együttműködési megállapodást.
A Szenátus 129/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kar és a Szintézis Modern Tudományok Iskolája Szakközépiskola
közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 130/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem és a Diákhitel Központ
Zrt. közötti együttműködési keretmegállapodást.
A Szenátus 131/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem és a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és Kollégium közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 132/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem és a
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet közötti együttműködési
megállapodást.
A Szenátus 133/2007. sz. határozatával elfogadja a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kara és a Michelin Hungária Kft. közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 134/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem
Esélyegyenlőségi Tervét.
A Szenátus 135/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja az Alapító Okirat módosítását.
A Szenátus 136/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítását.
A Szenátus 137/2007. sz. határozatával egyhangúlag elfogadja a Miskolci Egyetem
Informatikai Biztonsági Politikáját.
A Szenátus 138/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Munkaügyi és
Társadalombiztosítási Igazgatási MSc szak indítását az Állam- és Jogtudományi Karon.

A Szenátus 139/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Német nyelv és irodalom
MSc szak indítását a Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 140/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a becsületdiplomák
adományozására vonatkozó javaslatot.
A Szenátus 141/2007. sz. határozatával
adományozására vonatkozó javaslatot.

egyhangúlag

támogatja

a

díszoklevelek

A Szenátus 142/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Kopaszné Láng Viktória
egyetemi adjunktus mentesítésére vonatkozó javaslatot.

2007. augusztus 9.
A Szenátus 143/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Gazdálkodási menedzser
asszisztens, a Kereskedelmi szakmenedzser, a Kis- és középvállalkozási menedzser, a Projekt
menedzser asszisztens, és a Vállalkozási szakügyintéző felsőfokú szakképzési szakok
indítását a Gazdaságtudományi Karon a Stúdium Gazdasági Igazgatási és Számítástechnikai
Szakközépiskolával együttműködésben miskolci helyszínnel.
A Szenátus 144/2007-1. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és a Stúdium Gazdasági Igazgatási és Számítástechnikai
Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodást.
A Szenátus 144/2007-2. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és az A+Euro-Pay Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium közötti, felsőfokú szakképzésre kötendő együttműködési megállapodást.
A Szenátus 144/2007-3. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola közötti, felsőfokú szakképzésre kötendő együttműködési megállapodást.
A Szenátus 144/2007-4. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és a Szintézis Modern Tudományok Iskolája Szakközépiskola
közötti, felsőfokú szakképzésre kötendő együttműködési megállapodást.
A Szenátus 144/2007-5. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnázium és Kollégiuma
közötti, felsőfokú szakképzésre kötendő együttműködési megállapodást.
A Szenátus 144/2007-6. sz. határozatával egyhangúlag támogatja a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és az Euro-Oktaéder Szakközépiskola közötti, felsőfokú
szakképzésre kötendő együttműködési megállapodást.

2007. augusztus 27.
A Szenátus 148/2007. sz. határozatával egyhangúlag kezdeményezi a tanári MSc szak
(angoltanár, földrajztanár, magyartanár, némettanár, történelemtanár, hon- és népismeret

tanár, filozófiatanár, etikatanár (erkölcstantanár), mérnöktanár (anyagmérnök), mérnöktanár
(gépészmérnök), mérnöktanár (mechatronikai mérnök), mérnöktanár (mérnök informatikus),
közgazdásztanár (pénzügy és számvitel), egészségfejlesztés-tanár) indítását a
Bölcsészettudományi Karon.
A Szenátus 149/2007. sz. határozatával egyhangúlag kezdeményezi Gépészmérnök MSc szak
indítását és Műszaki menedzser MSc szak alapítását a Gépészmérnöki és Informatikai Karon.
A Szenátus 150/2007. sz. határozatával egyhangúlag dönt a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének kialakítása kapcsán egyetemi
szintű PR-tevékenység folytatásáról.
A Szenátus 150-a/2007. sz. határozatával dönt a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének kialakítása kapcsán szakmai
műhely működtetéséről pénzkeret nélkül.
A Szenátus 150-b/2007. sz. határozatával dönt a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének kialakítása kapcsán szakmai
műhely működtetéséről dologi kerettel.
A Szenátus 150-c/2007. sz. határozatával dönt a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének kialakítása kapcsán tanács
létrehozásáról.
A Szenátus 150-d/2007. sz. határozatával elutasítja a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének kialakítása kapcsán marketing és
kommunikációs PR-Iroda kialakítását.
A Szenátus 150-e/2007. sz. határozatával elutasítja a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének finanszírozását.
A Szenátus 150-f/2007. sz. határozatával dönt a Miskolci Egyetem marketing és
kommunikációs tevékenységének, működési rendszerének kialakítása kapcsán a szükséges
szabályzatok módosításáról.
A Szenátus 151-163/2007. sz. határozatával személyi ügyekben dönt.
A Szenátus 164/2007. sz. határozatával dönt a Sárospatak, Kossuth út 46. sz. alatti ingatlan
tulajdonjogi rendezéséről.
A Szenátus 165/2007. sz. határozatával módosítja a Szenátus 127/2006. sz. határozatát.
A Szenátus 166/2007. sz. határozatával egyhangúlag dönt a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézetével kötendő együttműködési megállapodásról.
A Szenátus 166-a/2007. sz. határozatával dönt a KKV Innovációs Szolgáltató Klaszter
létrehozására irányuló együttműködési megállapodásról.
A Szenátus 166-b/2007. sz. határozatával egyhangúlag dönt az Újgyőri Gimnázium és
Szakképző Iskolával kötendő együttműködési megállapodásról.

A Szenátus 166-c/2007. sz. határozatával egyhangúlag dönt a FESTO Automatika
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátozott Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési
megállapodásról.
A Szenátus 167/2007. sz. határozatával dönt a MISKOLCI EGYETEM innovációs
tevékenységének fejlesztését biztosító gazdasági társaság alapításáról.
A Szenátus 168/2007. sz. határozatával dönt a Zenepalota rekonstrukciójának tárgyában tett
határozati javaslatról.
A Szenátus 169/2007. sz. határozatával egyhangúlag támogatja Takács Ágnes doktorandusz
képviselő Egyetemi Doktori Tanácsba történő delegálását.

2007. október 9. üléspótló körözvény
170/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja a Titkárságvezető felsőfokú szakképzési szak indítására tett
előterjesztést.
171/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja a Gazdasági idegen nyelvű levelező felsőfokú szakképzési szak
indítására tett előterjesztést.
172/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja
szándéknyilatkozatot.

a

Kutatási-Fejlesztési

Konzorcium

létrehozására
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2007. október 18.
173/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a „Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi javaslatok a 2007/2008.
tanév I. félévében” című előterjesztést azon kiegészítéssel, hogy a novemberi ülések 8.
napirendjénél meghívott a Számítóközpont igazgatója, a 10. napirendnél, valamint decemberi
ülések 9. napirendjénél előadó az általános rektorhelyettes.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
174/2007. sz. határozat:
A Szenátus a 2007. évi felvételi adatokról és tapasztalatokról készített beszámolót elfogadja.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
175/2007. sz. határozat:
A Szenátus a beiskolázási tevékenységről tartott beszámolót elfogadja.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

176/2007. sz. határozat:
A Szenátus a „Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-VIII. havi végrehajtásáról” című
előterjesztést a Gazdasági Tanács javaslatával, ill. az ülésen elhangzott alábbi szóbeli
kiegészítéssel elfogadja.
A elvonásra került vezetői pótlékok 50 %-a visszakerül az egységekhez. A másik 50%-ból
2007-re egyszeri és átmeneti jelleggel megfinanszírozzák az egyetemi tanári kinevezések
többlet költségeit azokon a karokon, ahol ezek megtörténtek, egy fennmaradó rész pedig a
bővülés kapcsán az Egészségügyi Főiskolai Karra kerül átcsoportosításra.
A Gazdasági Tanács javaslata: „Nagyon óvatos legyen az Egyetem az állami finanszírozást
terhelő létszámgazdálkodásával. Nem indokolt a valós terhelési felmérések megtekintése előtt
a létszám elmozdítása az augusztus 31-i létszám adatokhoz képest. Azok a gazdálkodási
egységek, akik önkéntes teljesítéssel nem akarják, vagy tudják a saját bevételből a hiányukat
rendezni, akkor ott az Egyetem vezetése, vagy Szenátusa alkalmazzon olyan intézkedéseket,
hogy saját bevételből ne engedjen kifizetést, zárolják azt.”
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 1 tartózkodás.
177/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Önköltségszámítási Szabályzatának módosítására
készített előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
178/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja az oktatói-kutatói kapacitás felmérésekről előterjesztett beszámolót,
azon kiegészítéssel, hogy a továbbiakban félévente készüljön a létszámról tájékoztatás a
Szenátus részére.
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 2 tartózkodás.
179/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer)
módosítására készített előterjesztést az alábbi módosításokkal elfogadja. A 25. § (3)
bekezdéshez értelmező rendelkezés készül, mely szerint a tanulmányokat a szabályzat
módosítást megelőzően kezdő hallgatókra is vonatkozik a legfeljebb háromszori
tantárgyfelvétellel kapcsolatos szabályozás; a 85. § (7) bekezdése módosul, miszerint nem
havi, hanem három egyenlő részletben történhet a befizetés.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
180/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja az Informatikai Biztonsági Szabályzatot.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
181/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja az Idegennyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzési szak indítását a
Bölcsészettudományi Karon, elfogadja a szakképzési programot azzal, hogy az egyes
nyelvvizsga szintek meghatározása az anyagban felülvizsgálatra és szükség esetén
korrigálásra kerüljenek.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.
182/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja hogy a 44/A. § (3) bekezdés utolsó mondata a Szervezeti és Működési
Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítási javaslatában változatlan
maradjon.
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.
183/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési
Rend) módosítására készített előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.
184/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Alapító Okirata módosítására előkészített
előterjesztést.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
185/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési
megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
186/2007. sz. határozat:
A Szenátus a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral együttműködési megállapodás
megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
187/2007. sz. határozat:
A Szenátus az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködési megállapodás megkötését
határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
188/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Mese Óvodával együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
189/2007. sz. határozat:
A Szenátus felhatalmazást ad Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes számára,
hogy a műhely épület területén működtetendő Kft. alapítása ügyében további tárgyalásokat és
egyeztetéseket folytasson.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 2 tartózkodás.
190/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet középtávú stratégiájára készített anyagot
elfogadja.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.
191/2007. sz. határozat:
A Szenátus felhatalmazza a Miskolci Egyetem Rektorát arra, hogy az előterjesztésben
szereplő keretfeltételekkel a Campus Fejlesztési és Szolgáltatási Projekt PPP konstrukcióban
II. - Zenepalota műemléki épületének rekonstrukciójára – irányuló, hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárást elindítsa, továbbá felhatalmazza a gazdasági főigazgatót, hogy az

előterjesztésben a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet költöztetésének és ideiglenes
elhelyezésének költségeit a 2008-2009. évi költségvetésbe betervezze.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
192/2007. sz. határozat:
A Szenátus hozzájárulását adja, hogy az Egyetem a Miskolc belterület 40597/19. hrsz-ú
ingatlant – az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében ezen földterületre megjelölt fejlesztés
céljára (Regionális Konferencia Központ) – értékesítse azzal, hogy az értékesítés értékesítési
költségekkel csökkentett nettó bevétele összhangban a Felsőoktatási törvény 122. § (2)
bekezdésében foglaltakkal a PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumi fejlesztések bérleti
díjára fordítandó, közvetett módon az Egyetem belső pénzügyi hiányának csökkentésével.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
193/2007. sz. határozat:
A Szenátus hozzájárulását adja, hogy az Egyetem a Miskolc belterület 40591/2. hrsz-ú
ingatlant – az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében ezen földterületre megjelölt fejlesztés
céljára (Fecskeház) – értékesítse azzal, hogy az értékesítés értékesítési költségekkel
csökkentett nettó bevétele intézményfejlesztési, beruházási célokra fordítandó.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
194/2007. sz. határozat:
A Szenátus – az intézmény képzési programjának részeként – elfogadja az előterjesztett
felnőttképzési képzési programot.
A testület felkéri a Felnőttképzési Regionális Központ igazgatóját a további képzési
programok kidolgozására, és a Szenátus elé terjesztésére.
A Szenátus szükségesnek tartja a program nyilvánosságra hozatalát.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
195/2007. sz. határozat:
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjévé választja Dr. Pál Tibor és Szabó Krisztián urakat.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
196-198/2007. sz. határozat:
A Szenátus 3 egyetemi tanári pályázati eljárás kapcsán véleményt alkot.
199/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja Dr. Roósz András Szilárd Leó professzori ösztöndíjra történő
felterjesztését.
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 1 tartózkodás.
200/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Gazdaságtudományi Karra 2 főre, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetbe 1 főre
docensi pályázatok kiírását határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

2007. november 22.
201/2007. sz. határozat:
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Deák Csaba igazgató urat.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 4 nem szavazott, 0 tartózkodás.
202/2007. sz. határozat:
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Jámbor Gergely hallgatói képviselő urat.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
203/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a TIOP – 1.3.1. „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának
emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” című
pályázatról készített beszámolót.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás.
204/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Bérbeadási Szabályzat módosítására készített előterjesztést azon
módosítással, hogy az eszközök bérbeadásánál (V.1. pont) díjmegállapító a szervezeti egység
vezetője.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
205/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Közbeszerzési Szabályzat módosítására készített előterjesztést azon
kiegészítéssel, hogy a Közbeszerzési Tanács üléseire szakértő is meghívható legyen.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
206/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Készletgazdálkodási Szabályzat módosítására készített előterjesztést
azon kiegészítéssel, hogy a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar mellett az Árvay József
Gyakorló Általános Iskola is feltüntetésre kerüljön.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
207/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett kiegészítő
tevékenységére és vállalkozási tevékenységére c. szabályzat módosítására készített
előterjesztést.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
208/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a FEUVE szabályozásra készített előterjesztést.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
209/2007. sz. határozat:
A Szenátus az alábbi kiegészítéssel fogadja el a Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási
Rendjére vonatkozó előterjesztést:
„A Minőségfejlesztési Program a felsőoktatási törvény által meghatározott további elemeit a
Minőségügyi Kézikönyv tartalmazza.”
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
210/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a 2007/2008. tanév II. félévének tanulmányi időbeosztására készített
javaslatot.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
211/2007. sz. határozat:
A Szenátus jóváhagyja a Képzési Programra tett előterjesztést.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
212/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja az Általános és igazságügyi mediátor szakirányú továbbképzési szak
létesítését és indítását az Állam- és Jogtudományi Karon, elfogadja a létesítésre és indításra
vonatkozó előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás.
213/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja az Olajmérnöki szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a
Műszaki Földtudományi Karon, elfogadja a létesítésre és indításra vonatkozó előterjesztést.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
214/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési
szak indítását a Gazdaságtudományi Karon, elfogadja az indításra vonatkozó előterjesztést.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
215/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja az Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítását
a Gazdaságtudományi Karon, elfogadja az indításra vonatkozó előterjesztést.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.
216/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja a Fordító és tolmács mesterképzési szak
Bölcsészettudományi Karon, elfogadja az indításra vonatkozó előterjesztést.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.

indítását

a

217/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Informatikai Stratégiáját az alábbi kiegészítésekkel
2007. november 22-i hatállyal:
− Gazdaságinformatikus képzésre vonatkozó rész pontosítása.
− Programtervező informatikus és mérnök informatikus szakok feltüntetése az
anyagban.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.
218/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Könyvtár, Levéltár, Múzeum helyzetéről előterjesztett beszámolót.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
219/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Számítóközpont tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.
1. A Szenátus szerint egy komplex felmérés keretében meg kell állapítani, hogy a
Számítóközpont informatikai szolgáltatási tevékenysége milyen mértékben járul hozzá a
Miskolci Egyetem saját bevételeit gyarapító tevékenységéhez, továbbá, hogy a
gazdálkodási egység milyen mértékben részesedik az ezekből keletkező közvetett
pénzügyi keretekből.
2. A Szenátus szükségesnek látja a Számítóközpont intézményi szintű felügyeletének és
irányításának megerősítését. Ennek érdekében hatékonyabb koordinációt tart
szükségesnek a szervezeti egység felügyeletében és irányításában közreműködő
egyetemi vezetők között.
3. A Számítóközpont vezetőjét meg kell hívni minden olyan döntés-előkészítő és
döntéshozó fórumra, amelyen informatikai és információtechnológiai kérdés kerül
napirendre. A testület kívánatosnak tartja, hogy a szervezeti egységet minden
döntéshozó fórumon az igazgató képviselje.
4. A Szenátus szükségesnek tartja, hogy a Számítóközpont teljesítse bevételi
kötelezettségét. Ennek érdekében – a közbeszerzési szabályok nyújtotta lehetőség
keretein belül – biztosítani kell, hogy a (kapacitás által lehetővé tett) egyetemi
informatikai jellegű többletfeladatokat a Számítóközpont végezze el.
5. A testület a Számítóközpont esetében is alapvető követelménynek tekinti az
intézménnyel szembeni gazdasági lojalitást. A szervezeti egység vezetői és munkatársai
egyetemen kívüli gazdasági tevékenységük során – még közvetett módon sem –
sérthetik, vagy veszélyeztethetik az egyetem érdekeit.
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
220/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja az Egyetemi Számítóközpont feladataira és működési rendjére
vonatkozó, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 1.1.17.
sz. mellékletét képező szabályzat módosítására tett előterjesztést azzal a pontosítással, hogy
az irat- és dokumentumkezelő rendszer informatikai menedzselése tartozik a
Számítóközponthoz.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 3 nem szavazott, 0 tartózkodás.
221/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények feladataira és működési
rendjére vonatkozó, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési
Rend 1.1.15. sz. mellékletét képező szabályzat 1. sz. mellékletét.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 3 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-a/2007. sz. határozat:
A Szenátus az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködési megállapodás megkötését
határozta el.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 1 tartózkodás.
222-b/2007. sz. határozat:
A Szenátus az Igazságügyi Hivatallal együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-c/2007. sz. határozat:

A Szenátus az MTA Filozófiai Kutatóintézettel együttműködési megállapodás megkötését
határozta el.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 3 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-d/2007. sz. határozat:
A Szenátus Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás
megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-e/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Kovács Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-f/2007. sz. határozat:
A Szenátus az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal együttműködési
megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-g/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Debreceni Egyetem Agrártudományi
megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás.

Centrummal

együttműködési

222-h/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködési
megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
222-i/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Miskolci Kommunikációs Kht-val együttműködési megállapodás megkötését
határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 0 tartózkodás.
223/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a 127/2006. sz. határozatának kiegészítésére (volt egyetemi Fűtőmű
értékesítési bevételének felhasználása) készített előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 1 tartózkodás.
224/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a 2006. december 21-én a testület által elfogadott Intézményfejlesztési
Terv kiegészítésére készített előterjesztést.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
225/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói
Követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést azon módosítással, hogy a 30-50
perc 45-50 percre változik.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
226-a/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja Dr. Jónap Károly osztályvezető tudományos főmunkatársi álláshelyre
benyújtott pályázatát.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
226-b/2007. sz. határozat:
A Szenátus támogatja Dr. Vranka Péter tanácsos tudományos főmunkatársi álláshelyre
benyújtott pályázatát.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
226-c/2007. sz. határozat:
A Szenátus az alábbi vezetői pályázatok kiírását határozta el:
− Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet igazgató
− Egészségügyi Főiskolai Kar dékán, dékánhelyettes
Szavazatok: 31 igen, 1 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
227/2007. sz. határozat:
A Szenátus egyet ért azzal, hogy a természetben Miskolcon a Görgey A. u. 5. szám alatt
található (hrsz.: 7633/12/A) Tudomány és Gazdaság Háza elnevezésű ingatlan-felépítmény 51
%-os eszmei hányada (2332 m2 51 %-a) a Tudomány és Gazdaság Háza Kft. (Miskolc)
részére értékesítésre kerüljön 145 MFt + ÁFA összegért. Az értékesítésre az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján
a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint, versenyeztetés nélkül
kerül sor.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 2 tartózkodás.
228/2007. sz. határozat:
A Szenátus felhatalmazást ad szándéknyilatkozat aláírására a Regionális Fejlesztési
Ügynökségben történő részvételre.
Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.
229/2007. sz. határozat:
A Szenátus jóváhagyja a Science Park Kht. által alapítandó Kft-ben 1 %-os egyetemi tagi
részesedés szerzését.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 1 tartózkodás.
230/2007. sz. határozat:
A Szenátus felhatalmazást ad a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, valamint a gazdasági
főigazgató részére, hogy az Egészségügyi Főiskolai Kar elhelyezésére szolgáló épület
megvásárlására tárgyalásokat folytasson.
Szavazatok: 26 igen, 1 nem, 4 nem szavazott, 1 tartózkodás.

2007. december üléspótló körözvény
231/2007. sz. határozat:
A Miskolci Egyetem Szenátusa egyetért azzal, hogy az Egyetem a természetben Miskolcon, a
Mész u. 1. szám alatt található ingatlant az Egészségügyi Főiskolai Kar elhelyezésének
érdekében Miskolc Megyei Jogú Várostól megvásárolja.
Szavazatok: 31 igen, 1 nem, 4 nem szavazott, 0 tartózkodás.

2007. december 12.
231/2007. sz. határozat
A Szenátus 28 igen szavazattal támogatja a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére vonatkozó
javaslatot.

232/2007. sz. határozat
A Szenátus 28 igen, 0 nem és 1 tartózkodással támogatja a hároméves fenntartói
megállapodást.

2007. december 17.
233/2007. sz. határozat:
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Roósz András professzor urat és dr.
Livo Gergely hallgatói képviselő urat.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
234/2007. sz. határozat:
A Szenátus úgy dönt, hogy legyen új finanszírozási rendszer.
Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 2 tartózkodás.
235/2007. sz. határozat:
A Szenátus úgy dönt, hogy 2008. január 7-én legyen általános tájékoztató az új belső
finanszírozási rendszer bevezetésének megvitatására, a teljes anyag bemutatására.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.
236/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem új belső finanszírozási modelljére készített
javaslatot, felhatalmazást ad a 2008-2011. évi költségvetések elkészítésénél az új
finanszírozási modell szerinti tervezésre. Az új modellre 4 év alatt tér át az Egyetem.
A CTFK és az AKKI az integrációs megállapodás szerint a 2% integrációs jutalék befizetése
mellett továbbra is az állami támogatásos bevételével teljes egészében rendelkezik.
A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet finanszírozása a jelenlegi gyakorlat szerint marad,
mivel a BBZI hosszabb távon sem tud az állami támogatásos bevételének 70%-ából

gazdálkodni. A Szenátus évente határoz a BBZI részére előírandó hatékonyságjavító
intézkedésekről.
A szolgáltató és funkcionális gazdálkodási egységek átvilágítását követően - az ezen
egységekre vonatkozó szenátusi döntés meghozatala után - a modellt tovább kell fejleszteni,
ki kell egészíteni a nem kari gazdálkodási egységek vonatkozásában.
Szavazatok: 20 igen, 5 nem, 5 nem szavazott, 5 tartózkodás.
237/2007. sz. határozat:
A Szenátus az alábbi vezetői pályázatok kiírása mellett dönt.
− Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék vezető, Kerámia- és Szilikátmérnöki
Tanszék vezető
− Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék vezető,
Analízis Tanszék vezető
− Állam- és Jogtudományi Kar 1 dékán és 3 dékánhelyettes
− Gazdaságtudományi Kar 1 dékáni hivatalvezető
− Egészségügyi Főiskolai Kar 1 dékán, 1 dékánhelyettes, Fizioterápiás Tanszék vezető,
Klinikai Radiológiai Tanszék vezető
− Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Zongora Tanszék vezető, Vonós Tanszék vezető
− Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Informatikai Tanszék vezető, Testnevelési
Tanszék vezető, Természettudományi Tanszék vezető
− Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet igazgató, 2 osztályvezető
− Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgató, 2 igazgatóhelyettes
Az oktatói pályázatok kiírásánál az alábbi tájékoztatás történt, melyek közül a szenátusi
jóváhagyáshoz kötött docensi és adjunktusi pályázatok kiírását a Szenátus jóváhagyja:
− Műszaki Anyagtudományi Kar 3 tanársegéd
− Állam- és Jogtudományi Kar 3 docens, 5 teljes munkaidős tanársegéd, 1
részmunkaidős tanársegéd
− Gazdaságtudományi Kar 1 részfoglalkozású egyetemi docens, 1 tudományos
munkatárs, 2 egyetemi adjunktus, 2 egyetemi tanársegéd
− Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 3 docens, 1 főiskolai docens, 1 főiskolai
tanársegéd, 1 részmunkaidős főiskolai tanársegéd, 1 művésztanár
− Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 1 docens, 1 tanársegéd
− Árvay József Gyakorló Általános Iskola 1 gyógytestnevelő tanár
− Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet 3 tudományos segédmunkatárs
− Műszaki Földtudományi Kar 3 docens, 1 tanársegéd
− Gépészmérnöki és Informatikai Kar tanársegéd, adjunktus
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
238/2007. sz. határozat:
A szóbeli kiegészítés alapján a Bölcsészettudományi Karon 8 intézetigazgatói, 1 docensi, a
Műszaki Anyagtudományi Karon 1 docensi pályázat kiírása mellett dönt a Szenátus.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
239/2007. sz. határozat:
A Szenátus egyetemi tanári pályázatot véleményezett.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
240/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem 2007. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
készített beszámolót.
Szavazatok: 22 igen, 1 nem, 9 nem szavazott, 3 tartózkodás.
241/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a 2008. évi költségvetési irányelvekre készített előterjesztést.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 1 tartózkodás.
242/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Gazdálkodási Szabályzat előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
243/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja az Értékelési Szabályzat előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
244/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Számviteli Politika előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
245/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Számlarend módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
246/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Kötelezettségvállalási Szabályzat előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
247/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság ügyrendjének előterjesztett
módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
248/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem vagyonvédelmi és rendészeti szabályzata
előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 1 tartózkodás.
249/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a költségtérítéses képzés helyzetéről készített beszámolót.
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 7 nem szavazott, 0 tartózkodás.
250/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet
előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.

251/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Alapító Okirat módosítására előkészített
előterjesztést.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.
252/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja az Iratkezelési Szabályzat módosítására készített előterjesztést az alábbi
kiegészítéssel. A 7. § (12) bekezdésben a hivatkozás 6. §. (15) bekezdés helyett 7. §. (9)
bekezdés. Az 1. sz. mellékletben a 260, 261 és 262 pontokban a megőrzési idő elmaradt, azok
levéltári megőrzésre kerülnek.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.
253/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem vezető testületeinek 2007/2008. tanév II. félévi
üléstervét az alábbi kiegészítéssel: A 2008. február 11-21-i ülések napirendje kiegészül a
következő ponttal: Tájékoztató a 2008. évi költségvetés előkészítéséről.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
254/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet
módosítására készített előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
255/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a szakképzési támogatásokról készített beszámolót.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
256/2007. sz. határozat:
A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem tudományos kutatásra és művészeti
alkotótevékenységre vonatkozó szabályzatának módosítására készített előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
257/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MSc indítása mellett dönt, azzal a
módosítással, hogy az előterjesztett anyagban Dr. Bán András helyett más személy lesz
feltüntetve, valamint az egyik tantárgynál pontosítás történik.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-a/2007. sz. határozat:
A Szenátus az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködési megállapodás
megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-b/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Mihajlo Osztrogradszkij Kremencsugi Állami Egyetemmel együttműködési
megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-c/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Miskolc Holding Zrt-vel és hat társával együttműködési megállapodás
megkötését határozta el.
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 2 tartózkodás.
258-d/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Michelin Hungária Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta
el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-e/2007. sz. határozat:
A Szenátus a FŰTŐMŰ Projekt Konzorciummal együttműködési megállapodás megkötését
határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-f/2007. sz. határozat:
A Szenátus a GEOKOMPLEX Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta
el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-g/2007. sz. határozat:
A Szenátus úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodások tervezetén szereplő gazdasági
főigazgatói, ill. jogtanácsosi ellenjegyzés megléte mellett 2008. január 1-től csak az
előterjesztett és kitöltött táblázattal terjeszthető elő együttműködési megállapodás a vezető
testületek elé (Gazdasági Tanács, Rektori Kabinet, Szenátus).
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
258-h/2007. sz. határozat:
A Szenátus a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködési megállapodás megkötését
határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
259/2007. sz. határozat:
A Szenátus az Egyetemi Doktori Tanács tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2008.
szeptember 1. napjáig.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.
260/2007. sz. határozat:
A Szenátus kitüntetéses doktorrá avatásról döntött.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

