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PREAMBULUM 
 
A Magyar Országgyűlés 1949. évi 23. törvényében rendelte el, hogy „a felsőfokú műszaki szakképzés 
fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni. Az egyetem bánya- és ko-
hómérnöki karra, valamint gépészmérnöki karra tagozódik.” 
A borsodi iparvidék központjában létrehozott új műszaki egyetem bányamérnöki és kohómérnöki kara 
révén azonban két és fél évszázados múltra tekinthet vissza. Selmecbányán 1735-ben a bécsi udvari 
kamara azzal a céllal létesített bányászati-kohászati iskolát (Bergschule), hogy a kincstár - európai 
viszonylatban is jelentős szerepet játszó - magyarországi nemesfém- és réztermelésének föllendítésé-
hez, a kibontakozó ipari forradalom követelményeinek megfelelő szakembereket képezzenek ki. A 
Habsburg Birodalom területén a selmeci iskola volt az első állami alapítású, nem egyházi irányítás 
alatt működő oktatási intézmény. Az iskola 1762 és 1770 között három tanszék létesítésével fokozato-
san, az egész Habsburg Birodalom számára szakembereket képző bányászati-kohászati akadémiává 
fejlődött. 1772. október 22-én Mária Terézia királynő jóváhagyta egy három évfolyamos akadémia 
létesítését Selmecbányán. A világon elsőként Selmecbányán indult meg a felsőfokú bányászati-kohá-
szati szakemberképzés. 1919-1949 között Sopronban működött a bánya- és kohómérnöki kar elődje, 
majd tanszékeik 1949-1959 között fokozatosan települtek át Miskolcra. Napjainkban a Miskolci Egye-
tem valódi Universitasként az egyik legszélesebb képzési területet kínálja: a három műszaki karon 
kívül jogtudományi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, zeneművészeti és egészségügyi kép-
zést. A Miskolci Egyetem – elsőként a hazai felsőoktatási intézmények közül – 2008-ban elnyerte a 
Felsőoktatási Minőségi Díjat.  
 
Az intézmény a folyamatos megújulás jegyében, a versenyképes tudás átadásához és megszerzéséhez 
szükséges feltételrendszer megteremtése érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (továbbiakban. Nftv.) alapján megújítja szervezetét és működési rendjét. 
 
A Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Nftv. alapján az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend című részét (továbbiakban: Szabályzat) 
az alábbiakban állapítja meg. 
 
 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A Szabályzat hatálya 

1. § 
(1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az 

Egyetem összes oktató, kutató és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottjára és az Egyetemmel hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló 
személyekre (továbbiakban: hallgatók). 

(2) Az Egyetemmel más jogviszonyban álló személyekre a Szabályzat hatálya csak kifejezett 
rendelkezés esetén terjed ki. 
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Az Egyetem neve 
2. § 

(1) Az Egyetem neve: 
Miskolci Egyetem  
Rövidített neve: ME 

(2) Az Egyetem idegen nyelvű elnevezései: 
Latinul: Universitas Miskolcinensis (Rövidítés: UM) 
Angolul: University of Miskolc (Rövidítés: UM) 
Németül: Universität Miskolc (Rövidítés: UM) 
Oroszul: Mишκольцcкий Университет (Rövidítés: MY) 
Franciául: Université de Miskolc (Rövidítés: UM) 

 
Az Egyetem székhelye, telephelye, székhelyen kívüli képzés 

3. § 
(1) Az Egyetem székhelye: 

3515 Miskolc-Egyetemváros 
(2) Az Egyetem telephelyei: 

3557 Bükkszentkereszt – Hollóstető 
3600 Ózd, Gyár út 2. 
3600 Ózd, Gyár út 10. 

(3) Az Egyetem székhelyén, Miskolcon belüli egyéb működési helyek megjelölése: 
3515 Miskolc, Egyetem út 1. sz. 
3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1. sz. 

(4) Az intézménynek székhelyen kívüli képzési helyszíne: nincs. 
 

Az Egyetem jogállása, alapítója, felügyeleti szerve 
4. § 

(1) Az Egyetem az Országgyűlés által elismert, állami felsőoktatási intézmény, önállóan 
gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, jogi személy. 

(2) Az Egyetem szakmailag – a képzés és kutatás tudományos tárgyával és tartalmával kapcsolatos 
kérdések tekintetében – önálló, önkormányzattal rendelkező, demokratikus elvek szerint 
működő intézmény, amely szervezetét és működését illetően minden olyan ügyben döntésre 
jogosult, amelyet jogszabályok nem utalnak más szerv hatáskörébe. 

(3) Az Egyetem alapítója: Magyarország Országgyűlése. 
(4) Az Egyetem létrehozataláról szóló jogszabály: 1949. évi XXIII. törvény, valamint a 

felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvény, továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt módosító 1999. évi LII. törvény. 

(5) Az Egyetem Magyarország Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott, a Miskolci Egyetemre 
vonatkozó alapító okirat alapján működik. 

(6) Az Egyetem fenntartója: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A fenntartói jogokat az 
oktatásért felelős miniszter gyakorolja. 
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Az Egyetem szimbólumai, bélyegzője, bankszámlaszáma, adószáma, nyilvántartási 
száma, statisztikai számjele, PIR törzsszáma 

5. § 
(1) Az Egyetem szimbólumai: 

a) Az Egyetem címere: háromszögletű címerpajzs alsó részén hegyet vagy halmot szimbolizáló 
ív, amelyre a négytornyú gótikus diósgyőri vár stilizált ábráját helyezték. A vár rajzának bal 
(heraldikai jobb) oldalán hatágú csillag, jobb (heraldikai bal) oldalán félhold, a vár fölött, a 
címerpajzs felső részén nyitott könyv látható, két lapján a selmeci akadémia alapítási 
évszámával: 1735. A pajzsot alulról indulva két oldalról tölgy-, illetve babérleveles ág 
keretezi, amelyek a pajzs feléig érnek. A címerpajzs és a leveles ágak alatt megtört szalagban 
latin felirat: UNIVERSITAS MISKOLCINENSIS (= Miskolci Egyetem). 

b) Az Egyetem logója: az egyetem címere alapján készült egyszínű kék grafikai ábra és a 
Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. 

c) Az Egyetem és a karok zászlói, a rektori és a dékáni láncok. 
(2) Az Egyetem bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címerével, körülötte Miskolci 

Egyetem Miskolc felirattal. 
(3) Az Egyetem szimbólumai és bélyegzője használatának rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
(4) A költségvetés végrehajtására szolgáló számla elnevezése és száma:  

Magyar Államkincstár 10027006-01426672-00000000 
(5) Adószám: 15308809-2-05 

Közösségi adószám: HU15308809 
(6) Nyilvántartási szám (Intézményi azonosító): FI87515 
(7) Statisztikai számjel: 15308809-8542-312-05 
(8) PIR törzsszám: 308801 
 
 
 

II. fejezet 
AZ EGYETEM FELADATAI 

 

6. § 
(1) Az Egyetem Alapító okiratában foglalt állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében: 

a) felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzéseket folytat, 
b) felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzéseket végez, 
c) részt vesz a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési, felnőttképzési és az ágazati 

törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában, 
d) alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, 

technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez, 
e) nemzeti és egyetemes kultúrát, művészeteket közvetít, művel és fejleszt, 
f) fejleszti az anyanyelvi és idegen nyelvi ismereteket, 
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g) felkészít az értelmiségi létre, 
h) fejleszti és ápolja nemzetközi kapcsolatait, 
i) ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével 

kapcsolatos feladatokat, 
j) a hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, 

kollégiumi elhelyezést, diákotthon szolgáltatást, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, 
továbbá olyan szolgáltatásokat, melyek a hallgatók beilleszkedését és előrehaladását, 
egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják, 

k) elvégzi a közalkalmazottaihoz kapcsolódó, a vonatkozó jogszabályok szerinti feladatokat, 
l) intézményi infrastruktúráját fenntartja és folyamatosan fejleszti. 

(2) Az Egyetem az (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott képzési feladatainak ellátása 
érdekében 
a) alapképzést, 
b) mesterképzést, 
c) osztatlan képzést, 
d) doktori képzést, 
e) felsőoktatási szakképzést, 
f) szakirányú továbbképzést, 
g) felnőttképzést, 
h) ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzést, 
i) az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó – nem többciklusú – egyetemi és főiskolai 

képzést, továbbá kifutó rendszerben felsőfokú szakképzést folytat, amelyek sikeres 
elvégzése után záróvizsga, illetve szakmai vizsga alapján oklevelet, bizonyítványt, doktori 
fokozatot adományoz, illetve tanúsítványt, igazolást ad ki. 

(3) Az Egyetem (1) bekezdésben meghatározott feladatellátáshoz biztosítja az egészségfejlesztést 
is beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését, a könyvtári 
szolgáltatást, a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi- és vállalkozói, az anyanyelvi és 
szaknyelvi ismeretek fejlesztését, lehetőséget teremt az idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek 
fejlesztésére. 

(4) Az Egyetem feladatai ellátásában közreműködnek az oktatók, a tudományos kutatók, tanárok, 
és a munkájukat segítő ügyvivő-szakértői, ügyintézői, pénzügyi-, gazdasági, műszaki-
szolgáltató, szakmai szolgáltató, ügyviteli, kisegítő munkakörben foglalkoztatottak, továbbá a 
hallgatók, iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők, valamint az Egyetemmel 
közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, de a feladatok elvégzésébe polgári jogi szerződés 
alapján bekapcsolódó személyek. 

(5) Az Egyetem működése során biztosítja, hogy feladatainak végrehajtásában közreműködők a 
hallgatókkal, az oktatókkal és a felsőoktatásban dolgozókkal kapcsolatos döntéseik meghozatala 
során az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartsák. 

(6) Az Egyetem feladatellátása során jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezet, az országos 
statisztikai adatgyűjtési programban, valamint a felsőoktatási információs rendszerben 
meghatározott adatokat szolgáltat. 

(7) Az Egyetem feladatai ellátása céljából együttműködhet bármely, a feladat ellátásában érdekelt 
hazai vagy külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel. 
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(8) A régió gazdasági, tudományos, civil és önkormányzati szerveivel együttműködve tudás- és 

technológiai transzfer, innovációs központot hozhat létre. 
 
Az Egyetem által ellátandó (kormányzati funkciók szerint besorolt) alaptevékenységek 

7. § 
(1) 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

014020 Biotechnológiai alapkutatás 
014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 
036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 
048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
049020 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció 
055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
076040 Egészségügyi szakértői tevékenység 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082093 Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
094110 Felsőoktatási szakképzés 
094120 Szakirányú továbbképzés 
094130 Egészségügyi szakmai képzés 
094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
094210 Felsőfokú oktatás 
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094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 
094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 (2) Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 
2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 
87/2015 (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

 
 
 

III. fejezet 
AZ EGYETEM VEZETÉSI SZERKEZETE 

8. § 
(1) Az Egyetem vezető testülete a Szenátus. 
(2) Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a rektor. 
(3) Az Egyetem intézményi működtetését a kancellár végzi intézményvezetői minőségben, és a 

hatáskörébe tartozó kérdésekben önálló képviseletre jogosult személyként. 
(4) Az Egyetem a vezetéséhez szükséges döntések előkészítése és végrehajtásának megszervezése 

során javaslattételi, véleményezési, tanácsadói, állásfoglalási, rendelkezési hatáskörrel további 
állandó vagy ideiglenes testületeket működtethet. 

 

9. § 
(1) Az Egyetem testületei a jelen Szabályzat rendelkezései alapján döntési, javaslattételi, 

véleményezési, ellenőrzési és egyetértési jogot gyakorolnak. 
(2) A jelen Szabályzat alkalmazásában 

döntés: A döntéshozó elé beterjesztett kérdésekben határozathozatal, amely valamennyi, vagy a 
határozatban megjelölt egyetemi szervezeti egységre, oktatóra, tudományos kutatóra, 
tanárra, más közalkalmazottra és hallgatóra kötelező. 

véleményezés: A véleményező elé terjesztett javaslat. A vélemény a döntéshozatalra jogosult 
szervet, testületet, vagy személyt nem köti. 

javaslattétel: A jogszabályban, vagy egyetemi szabályzatban meghatározott személynél a 
döntés meghozatalának kezdeményezése. 

ellenőrzés: Külön jogszabályban, vagy szabályzatban meghatározott jogosítványok gyakorlása, 
elsősorban a Szenátus határozatainak végrehajtására vonatkozóan. 

egyetértés: a jogosult egyetértő nyilatkozata nélkül a döntés (határozat) nem érvényes, 



MISKOLCI EGYETEM SzMSz I. kötet 
Szervezeti és Működési Rend 

Oldalszám: 7 
 

Változat száma: A1 
 

irányítás: Az irányítás alá tartozó szervezeti egység/ek és személyek felé utasítási, 
döntéshozatali jog gyakorlása, a hatáskörébe tartozó kérdésekben. Az irányítás alá tartozó 
személyek munkavégzésének ellenőrzése és beszámoltatása. 

felügyelet: A felügyelet alá tartozó szervezeti egység/ek tevékenységének törvényességi, 
szakszerűségi, tevékenységi és pénzügyi ellenőrzése, ezzel összefüggésben javaslattételre 
vagy beszámolásra kötelezés, felelősségre vonás kezdeményezése. 

 
A Szenátus 

10. § 
(1) A Szenátus az Egyetem vezető testülete. A Szenátust illetik meg az Egyetem, mint felsőoktatási 

intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.  
 

A Szenátus létszáma, összetétele és létrehozása 
 

A Szenátus összetétele 
11. § 

(1) A Szenátus szavazati jogú tagjainak száma harmincnégy fő, elnöke a rektor, aki a Szenátusnak 
hivatalból tagja. A Szenátusnak hivatalból tagja a kancellár is. 

(2) A kari oktatók-kutatók által választott tagok száma tizenkilenc fő, a BBZI oktatói-kutatói egy 
tagot választanak, a karokon és BBZI-n kívüli oktató-kutató közalkalmazottak által választott 
tagok száma egy fő, a nem oktató-kutató közalkalmazottak által választott tagok száma egy fő, 
az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezet egy tagot, a Doktoranduszhallgatói 
Önkormányzat egy tagot, a Hallgatói Önkormányzat nyolc tagot delegál. 

(3) A kari oktatók-kutatók által választott tizenkilenc főn belül négy fő képviseli a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kart, három-három fő képviseli a Bölcsészettudományi Kart, a 
Gazdaságtudományi Kart és az Állam- és Jogtudományi Kart, két-két fő képviseli a Műszaki 
Anyagtudományi Kart, a Műszaki Földtudományi Kart és az Egészségügyi Kart. 

(4) A Szenátus ülésére tanácskozási jogú állandó meghívottak: 
a) rektorhelyettesek, 
b) előző rektor, 
c) dékán/dékánok (ha nem választott tagok), 
d) Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója (ha nem választott tag,) 
e) Idegennyelvi Oktatási Központ vezetője, 
f) Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója, 
g) Rektori Hivatal vezetője, 
h) kancellár-helyettes, 
i)  Belső Ellenőrzési Osztály vezetője, 
j) Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgató, 
k) Tanárképző Intézet főigazgató, 
l) jogi és igazgatási osztályvezető, 
m) gazdasági igazgató, 
n) üzemeltetési igazgató, 
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o) tudásvagyon hasznosítás igazgató, 
p) informatikai szolgáltatások központ igazgató, 
q) hallgatói szolgáltatások igazgató, 
r) reprezentatív szakszervezet elnöke, 
s) Tudományos Tanács elnöke, 
t) Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Köz-

pont igazgatója. 
(5) A Szenátus titkári teendőit a rektor által e feladattal megbízott személy látja el. 
(6) A Szenátus ülésére a rektor és a kancellár alkalmanként további tanácskozási jogú személyeket 

– érintettség esetén bármely szervezeti egység képviselőjét is meghívhat. 

 
12. § 

(1) A Szenátus tagjainak választását a rektor írja ki olyan időpontra, hogy az új tagok 
megválasztására legkésőbb a hivatalban lévő tagok mandátumának lejártáig sor kerüljön. 

(2) Az oktatók-kutatók képviselőiként a Gépészmérnöki és Informatikai Karon négy fő, a 
Bölcsészettudományi Karon, a Gazdaságtudományi Karon, az Állam és Jogtudományi Karon 
három-három fő, a Műszaki Anyagtudományi Karon, a Műszaki Földtudományi Karon, az 
Egészségügyi Karon két-két fő szenátusi tagot az adott kari oktatói-kutatói értekezlet választ, 
egy főt a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet oktatói-kutatói értekezlete, és további egy főt a 
kari és önálló intézeti szervezetbe nem tartozó szervezeti egységek oktató-kutató 
közalkalmazottai együttes értekezlete választ. 

(3) A nem oktató-kutató közalkalmazottak képviselőinek választása elektori rendszerben történik, 
gazdálkodási egységenként az egységben foglalkoztatott nem oktató-kutató közalkalmazottak 
létszáma 10%-ának megfelelő számú küldöttet választ a gazdálkodási egység nem oktató-kutató 
közalkalmazottainak értekezletén. A fentiek szerint megválasztott küldöttek a kancellár által 
összehívott együttes értekezleten választják meg az egy fő képviselőt. 

(4) A kari választások megszervezéséért és lebonyolításáért a kar vezetője, a gazdálkodási egységek 
küldötteinek választása megszervezéséért és lebonyolításáért a gazdálkodási egység vezetője, a 
nem kari/BBZI oktatók-kutatók képviselőjének választásáért és a nem oktató-kutató 
közalkalmazottak küldöttei általi választások megszervezéséért és lebonyolításáért a kancellár 
felel. 

(5) A reprezentatív szakszervezet és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat valamint a 
Doktoranduszhallgatói Önkormányzat saját hatáskörben gondoskodik képviselői delegálásáról, 
A Szenátus tagja csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató lehet. 

(6) A szenátusi tagok választásának, illetve delegálásának szabályszerűségét a rektor ellenőrzi, és a 
Szenátus titkára gondoskodik a szenátusi tagi megbízólevelek kiadásáról. 

 
A szenátusi tagok választásának menete 

13. § 
(1) A 12. §-ban meghatározott kari oktatói-kutatói értekezletet, és a BBZI oktatói-kutatói 

értekezletet megelőzően három-három tagú jelölő bizottságot állít fel a kar/intézet vezetőjének 
javaslatára a Kari Tanács/Intézeti Tanács. A nem kari és önálló intézeti szervezetbe tartozó 
szervezeti egységek oktató-kutató közalkalmazottai együttes értekezletét, és a nem oktató-
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kutató közalkalmazottak küldötteinek értekezletét megelőzően három-három tagú jelölő 
bizottságot állít fel a rektor javaslatára a Szenátus. 

(2) A jelölő bizottság feladata a jelöltlisták összeállítása kellő tájékozódás alapján úgy, hogy 
érvényesüljön a többes jelölés elve. 

(3) Az intézmény valamely karának/önálló intézetének oktatói-kutatói értekezletén, továbbá a nem 
kari/önálló intézeti szervezetbe tartozó oktató-kutató közalkalmazottak együttes értekezletén 
szavazati joggal részt vehet a szervezeti egység valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott oktatója, kutatója. 
A nem oktató-kutató közalkalmazottak gazdálkodási egységenkénti küldött-választó 
értekezletén részt vehet az egységben teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott valamennyi 
nem oktató-kutató közalkalmazott. 
A küldöttek értekezletén részt vehet valamennyi küldöttnek megválasztott nem oktató-kutató 
közalkalmazott. 

(4) Az értekezlet akkor határozatképes, ha a választásra jogosult személyek legalább 60 %-a jelen 
van. 

(5) Az értekezlet elnöke a közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező korelnök. 
(6) A Szenátus tagjainak választása a jelöltlisták alapján történik. Először a jelölő bizottság által 

javasoltak jelölését kell egyenként szavazásra bocsátani. A résztvevők további személyek 
jelölését javasolhatják. A jelölésről nyílt szavazás dönt. A listára való felvételre a jelenlévő 
szavazásra jogosultak egyharmadának szavazata szükséges. A jelöltlistán sorrend nincs, a 
neveket abc-rendben kell feltüntetni. 

(7) A jelöltlista lezárása után az értekezlet a szavazatok összeszámlálására nyíltan, egyszerű 
többséggel három tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság összetételére a 
jelenlévők tesznek javaslatot. 

(8) A szenátusi tagok megválasztása titkosan történik. Érvényesen szavazni a hivatalos 
szavazólapon, a jelölt nevének megjelölésével, vagy áthúzásával lehet. 

(9) A választók a betöltendő képviselői hely/helyek számának megfelelő számú jelöltre 
szavazhatnak. Érvénytelen a szavazat, ha nem a hivatalos szavazólapon adták le, vagy a 
fentiekben meghatározott számnál több nevet hagy meg a szavazó, vagy ha a végleges 
jelöltlistán nem szereplő személy nevét írja be. 

(10) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján úgy állapítja meg a 
választások eredményét, hogy a legtöbb szavazatot elnyert személy/ek a szavazatok 
sorrendjében foglalják el a Szenátusban betölthető tagsági helyet/helyeket, illetve a soron 
következő legtöbb szavazatot elérő személy póttag lehet. Az értekezletnek lehetősége van arra, 
hogy nem választ póttagot. 

(11) Azonos szavazatszámot elérő jelöltek esetében új szavazást kell tartani. 
(12) A megválasztás feltétele, hogy a jelölt a leadott szavazatoknak több mint felét elnyerje. Ha a 

rendelkezésre álló helyek betöltésére e feltétel folytán nem kerülhet sor, az üresen maradt 
hely/ek betöltésére nyomban új választást kell tartani. E választás során új jelölteket is lehet 
állítani, és azt/azokat kell megválasztottnak tekinteni, aki/k a leadott szavazatok számának 
sorrendjében a legtöbb szavazatot kapta/kapták. 

(13) A Szenátus választott tagjainak megbízatása négy évre szól. A szakszervezet által delegált tag 
mandátuma négy évre, a hallgatói önkormányzat által delegált tagok megbízatása egy-három 
évre szól. 
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(14) A szenátusi tagság megszűnik 

a) a mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) a delegált tag visszahívásával, 
d) a tag halálával, 
e) a közalkalmazotti (hallgatói) jogviszony megszűnésével. 

(15) A szenátusi tagot delegáló kari oktatói-kutatói értekezlet, BBZI oktatói-kutatói értekezlet, vagy 
a nem oktató-kutató közalkalmazottak értekezlete szavazásra jogosult tagjainak egyharmada 
írásban a szenátusi tag visszahívására vonatkozó indítványt nyújthat be a rektorhoz. 
Az indítvány elbírálására és – póttag hiányában – az új szenátusi tag megválasztására az 
indítvány benyújtásától számított 30 napon belül a 12.§-ban és 13.§-ban rögzített eljárási 
szabályokat megtartva oktatói-kutatói értekezlet, illetve nem oktató-kutató közalkalmazottak 
értekezletének összehívásáról kell gondoskodni. 
A 12.§-ban és 13.§-ban rögzített eljárási szabályok az irányadóak az értekezlet 
határozatképességére és a határozathozatal rendjére vonatkozóan akkor is, ha az értekezlet a 
szenátusi tag visszahívása mellett új szenátusi tag választásáról nem dönt. A visszahíváshoz az 
ülésen jelen lévő szavazásra jogosultak több mint felének igen szavazata szükséges. 
Az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezet, a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat 
és a Hallgatói Önkormányzat által delegált tagok visszahívására az adott szervezetek belső 
szabályzataiban rögzített szabályok az irányadóak. 

 
A szenátusi póttagság 

14. § 
(1) A póttag jogosult és köteles a vele azonos listán megválasztott személyt tagságának megszűnése 

esetén helyettesíteni. A póttag megbízatása a helyettesített személy mandátumának lejártáig tart. 

 
A Szenátus feladat- és hatásköre 

15. § 
(1) A Szenátus  

a) határozza meg az Egyetem képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását, 
b) állapítja meg saját működésének rendjét, 
c) fogadja el – középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a 

végrehajtás feladatait – az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-
fejlesztési-innovációs stratégiát, 

d) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és 
megválasztja a rektorjelölteket, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét, 

e) fogadja el az intézmény 
ea) képzési programját, 
eb) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát, működéshez kapcsolódó belső 

szabályzatokat, 
ec) minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, 
ed) a fenntartó által meghatározott keretek közötti költségvetését, 
ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, 
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f) határozza meg az Egyetemen  
fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét, 
fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét, 

g) a fenntartó egyetértésével dönt 
ga) fejlesztés indításáról, 
gb) az Egyetem vagyongazdálkodási tervéről, 
gc) új kar alapításáról, kar megszüntetéséről, 
gd) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, 

h) dönt továbbá  
ha) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, 
hb) címek, kitüntetések adományozásáról, 
hc) doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról, 
hd) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, 
he) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről, 
hf) jubileumi – arany, gyémánt, vas, rubin, gránit – oklevelek adományozásáról, 

i) véleményezi, rangsorolja az oktatói, kutatói és vezetői pályázatokat. 
(2) A Szenátus átruházza a Kari Tanács/BBZI Intézeti Tanács hatáskörébe 

a) az adott kar dékáni és dékánhelyettesi, valamint BBZI igazgatói pályázatainak rangsorolását,  
b) a tiszteletbeli (honoris causa) doktori, a Professor Emeritus/Emerita, címzetes egyetemi 

tanár, címzetes egyetemi docens cím, kivételével, az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó 
cím adományozását, 

c) a tanársegédi, adjunktusi, tudományos munkatársi, tudományos segédmunkatársi pályázatok 
elbírálását, több pályázó esetén rangsorolását. 

(3) A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja állásfoglalását, 
bármely kérdésben javaslattal élhet. 
Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti a döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki köteles 
arra harminc napon belül, testület esetén legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen 
érdemi választ adni. 

(4) A Szenátus beszámolót kérhet az intézményben működő minden szervtől és egységtől. 
(5) A Szenátus az Egyetem tevékenységét érintő bármely ügyben vizsgálatot rendelhet el, a 

vizsgálat lefolytatására bizottságot küldhet ki. 
 

A Szenátus működése 
16. § 

(1) A Szenátus működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a rektor gondoskodik. 
(2) A Szenátus hatáskörét az ülésein gyakorolhatja. A rektor szükség szerint, de tanévenként 

legalább négy alkalommal – a napirend megjelölésével – köteles összehívni a Szenátust. 
A rektor legkésőbb a Szenátus tanulmányi év szerinti első ülésén tájékoztatja a tagokat az adott 
év során esedékes ülések számáról és azok idejéről, továbbá javaslatot tesz a Szenátus évi 
munkatervére. A Szenátus tagjai további előterjesztésekkel élhetnek. A Szenátus a munkatervét 
egyszerű többséggel fogadja el. 
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(3) A Szenátust tizenöt napon belül össze kell hívni, ha azt a Szenátus tagjainak egyharmada – a 

napirend megjelölésével – írásban kéri. 
(4) A tanácsülést legalább három nappal az ülés előtt a tárgysorozat megjelölésével és az írásbeli 

előterjesztések mellékelésével írásban kell összehívni. A Szenátus üléséről az ülés időpontjának 
és napirendjének megküldésével a fenntartó képviselőjét előzetesen tájékoztatni kell. A 
fenntartó képviselője az ülésen részt vehet. 

(5) A szenátusi ülésre előterjesztést, módosító javaslatot a Szenátus szavazati jogú tagja, vagy 
állandó meghívottja tehet. 
Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell  
a) az előterjesztés szakmai indokait, előzményeit, sajátosságait, fő célkitűzéseit (vezetői 

összefoglaló), 
b) a várható hatásokat, beleértve a költségkihatásokat (forráshelyek megjelölésével) is, 
c) a végrehajtásért felelős személy/ek és a végrehajtás határidejének megjelölését, 
d) a hatálybalépés pontos időpontját, 
e) határozati javaslatot, amelyet röviden és egyértelműen kell megszövegezni. 
Minden olyan előterjesztéshez, amely bevételi vagy kiadási kötelezettségvállalással jár 
gazdaságossági, hatékonysági számítást kell mellékelni (hatástanulmány, hatékonysági 
számítás). 
A szabályozási és szabályzat módosítási javaslatok előterjesztési formátumára irányadóak a 
„Belső szabályzatok megalkotásának rendje a Miskolci Egyetemen” előírásai. A 
szabályzatmódosításokat a módosítandó szabályzat korrektúrázott változatában kell előkészíteni 
és előterjeszteni. 
Kivételesen szóban is lehet előterjesztést tenni. A Szenátus elé kerülő előterjesztéseket 
előzetesen a Rektori Kabinet véleményezi. A Rektori Kabineten meg nem tárgyalt kérdések csak 
különlegesen indokolt esetben, a rektor döntése alapján és a kancellár egyetértése mellett 
kerülhetnek a Szenátus elé. 

(6) A Kari Tanácsok állásfoglalását kötelező kikérni az alábbi kérdésekben: 
a) az adott kar szervezeti és működési rendjét érintően új kar alapítása, kar megszüntetése, 
b) a kar szervezeti és működési rendjét érintő szabályzatok elfogadása és módosítása. 

(7) A Szenátus a jelen szakasz (6) bekezdésében meghatározott előterjesztéseket akkor tárgyalhatja, 
ha arról az illetékes Kari Tanácsok állást foglaltak. A kar állásfoglalására megfelelő határidőt 
kell biztosítani, az állásfoglalás elmulasztása a Szenátus döntését nem akadályozhatja. 

(8) A Szenátus ünnepélyes alkalmakkor nyilvános ülést tarthat, ahol a rektor és a dékánok – az 
Egyetem hagyományai szerint – tisztségük jelvényeit viselik. 

(9) A Szenátus ülései az Egyetem alkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak. A Szenátus jelen 
lévő tagjai több mint 50%-ának indítványára zárt ülést, titkos szavazást kell tartani. 

(10) A Szenátus teljes üléséről elektronikus jegyzőkönyv, illetve a határozatokról írásos 
jegyzőkönyvi kivonat készül, amelyeknek a megőrzéséről a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni. 
Az elektronikus jegyzőkönyv tartalmazza: 
a) a Szenátus ülésén meghozott határozatok felsorolását,  
b) a napirend előtt felszólalókat, 
c) a napirend előtti bejelentéseket, 
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d) az adott napirendi pont előterjesztőjét, 
e) a napirendi pont vitájában hozzászólókat, ha szövegszerű módosító javaslatot tesznek, 

javaslatukat vagy annak lényegét, 
f) a határozathozatal arányát, 
g) a meghozott határozatot, valamint 
h) a mellékletben a határozat alapjául szolgáló előterjesztést. 
Az elektronikus jegyzőkönyv mellett a Szenátus határozatairól, határozatmódosító 
javaslatokról, illetve a határozathozatal arányáról külön papíralapú, írásos jegyzőkönyvi kivonat 
készül. 
A jegyzőkönyvi kivonatokat a Szenátus két felkért tagja hitelesíti, és a Rektori Hivatal 
archiválja. A hitelesítést követően a jegyzőkönyvi kivonatokat az Egyetem honlapján 
nyilvánosságra kell hozni. 

(11) A Szenátus ülésének előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai az Egyetem oktatói, kutatói, 
nem oktató-kutató közalkalmazottai és hallgatói számára – az adat- és titokvédelmi 
rendelkezések figyelembe vételével – nyilvánosak, a Rektori Hivatalban megtekinthetők. A 
Szenátus határozatait az Egyetem honlapján közzé kell tenni. A Szenátus egyszerű többséggel 
titkossá minősíthet bármely napirenden szereplő kérdést, az ahhoz kapcsolódó 
előterjesztéssel/előterjesztésekkel együttesen. A titkossá minősítés esetén az érintett 
előterjesztés(ek), a jegyzőkönyv vonatkozó része nyilvánosságra nem hozható, betekintés csak 
a Szenátus által esetlegesen felhatalmazott személyek/szervek részére engedélyezhető. 

(12) A Szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 60%-a jelen van. A Szenátus 
titkárának a határozatképesség meglétét minden határozathozatalt megelőzően ellenőriznie kell.  

(13) A Szenátus minden szavazati jogú tagja egy szavazattal rendelkezik. 
(14) A Szenátus határozatait általában nyíltan, a jelenlevő tagok többségének egyhangú szavazatával 

hozza meg, kivéve a következő esetet: 
a) a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor 

visszahívását. 
(15) A Szenátus titkosan szavaz 

a) személyi kérdésekben – kivéve az arany, gyémánt vas a rubin, és gránit oklevelek 
adományozásáról szóló döntést, 

b) ha a Szenátus jelenlévő tagjainak több mint 50%-a ezt kívánja. 
(16) A Szenátus döntését igénylő kérdéskörökben többes jelölés vagy több változat előterjesztése 

esetén a szavazást a következők szerint kell lefolytatni: 
a) a javaslatokat fel kell sorolni (személyi döntés esetén betűrendben), 
b) amennyiben az első szavazás során egyik személy vagy változat sem nyerte el az egyszerű 

vagy minősített többségű támogatást, többfordulós szavazást kell tartani, ennek során 
minden fordulóban kiesik a legkevesebb szavazatot elnyert javaslat. 

(17) A szavazás – nyíltan vagy titkosan – gépi úton történik az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodás” 
gomb használatával. Két jelölés vagy két változat esetén érvénytelennek minősül a mindkét 
változatra leadott „igen” vagy „nem” szavazat, és így mindkét változatot érintően az 
eredményből levonásra kerül. 

(18) Kettőt meghaladó többes jelölés vagy változat esetén, vagy a tagok egyharmadának indítványára 
a gépi úton történő szavazás helyett szavazólapon kell lefolytatni a titkos szavazást. Ebben az 
esetben egy elnökből és két tagból álló szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazás 
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a Szenátus titkára által, az Egyetem bélyegzőjével hitelesített szavazólapon történhet. A 
szavazatok titkosságának megőrzésére minden feltételt biztosítani kell. Ezen cél érdekében a 
szavazólapok kitöltésére szavazóhelyiség áll a szavazók rendelkezésére, melyet a szavazata 
titkosságának megőrzése céljából minden szavazó igénybe vehet. A szavazólapokat e célra 
szolgáló, pecséttel lezárt szavazóládába kell bedobni. Érvénytelennek minősül azon szavazólap, 
amelyen két vagy több „igen” szavazat van, vagy egymásnak ellentmondó, ugyanarra a 
személyre, vagy változatra „igen” és „nem” szavazat is be van jelölve, vagy mindkét változatra 
kizárólag „nem” szavazat van bejelölve.  

(19) Rangsorolásra vonatkozó szavazás esetén a javaslatokat alfabetikus sorrendben kell felsorolni. 
A szenátus tagjai érvényesen egy személyre/változatra vonatkozóan élhetnek igen szavazattal. 
A rangsor felállítása a leadott érvényes igen szavazatok alapján történik. Szavazategyenlőség 
esetén a szavazást, kizárólag az azonos szavazatot kapott javaslatokra/személyekre 
vonatkozóan, egy alkalommal meg kell ismételni. 

(20) A Szenátus tagjait, kellő tájékoztatás mellett – a személyi kérdéseket kivéve – elektronikus úton 
is felkérheti az Egyetem rektora határozathozatalra. Az elektronikus szavazás tárgyát képező 
napirendet és a döntést megalapozó dokumentációt, valamint a határozat tervezetét a rektor 
minimum három munkanappal a szavazás kezdetét megelőzően bocsátja a fenntartó képviselője 
és a tagok rendelkezésére, akik az erre a célra biztosított személyi kódjuk felhasználásával – a 
fenti dokumentumok kézhezvételtől számított három napon belül – elektronikusan adhatják meg 
szavazatukat. Az elektronikus szavazáshoz szükséges titkos személyi kódot a szenátus titkára 
bocsátja minden tag rendelkezésére, amely alapján a szavazásban részt vevők személye és a 
határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható.  
Az elektronikus szavazás eredményét a rektor ismerteti írásban a tagokkal, továbbá 
jegyzőkönyvbe foglalja és közzéteszi az Egyetem honlapján.  
Amennyiben bármely tag, vagy a fenntartó képviselője kezdeményezésére az írásos 
dokumentáció kiegészítésére és/vagy módosítására kerül sor, a fenti határidő a 
kiegészített/módosított dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától számít. Az elektronikus 
szavazás során a Szenátus bármely tagja vagy a fenntartó képviselője kezdeményezheti a 
Szenátus ülésének összehívását, ebben az esetben nincs szükség a Szenátus tagjai 
egyharmadának írásbeli kérelmére a Szenátus összehívásához.  
Az elektronikus úton hozott döntés akkor érvényes, ha nem kezdeményezték ülés összehívását 
és a Szenátus tagjainak legalább 60 %-a részt vett a szavazásban, és a szavazásban részt vett 
tagok több mint fele egyhangú döntést hozott. 

(21) A Szenátusnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő, gazdasági 
következménnyel járó határozatai érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele a 
kancellár egyetértési jogának gyakorlása. 

 

A Konzisztórium 
17. § 

(1) A Konzisztórium az Egyetem stratégiai döntéseinek megalapozása, a gazdálkodási tevékenység 
szakmai támogatása és ellenőrzése céljára létrehozott testület. 

(2) A Konzisztórium öt tagból áll. Hivatalból tagja a rektor és a kancellár, míg három tagját az 
oktatásért felelős miniszter delegálja. A rektor és a kancellár tagsága magasabb vezetői 
megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól. 
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Az oktatásért felelős miniszter által delegált konzisztóriumi tagok személyére a fenntartó 
felhívására az Egyetem javaslatot tesz.  
A konzisztóriumi tag jelöléséről a rektor és a kancellár egyeztetést folytat. Az egyeztetést 
követően legalább három tagjelölt személyére az Egyetem képviseletében a rektor és a kancellár 
együttesen tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszter felé. 

(3) A Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges a Szenátus döntésének érvényességéhez az 
alábbi kérdésekben: 
a) az intézményfejlesztési terv és annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia 

elfogadása, 
b) a költségvetés elfogadása, 
c) az éves beszámoló elfogadása, döntés a vagyongazdálkodási tervről, 
d) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről. 

(4) A Konzisztórium működési rendjére ügyrendet alkot. 
 

Magasabb vezetői és vezetői megbízások 
18. § 

(1) Az Egyetemen a magasabb vezető beosztások a következők: 
a) rektor, 
b) rektorhelyettes, 
c) főigazgató, 
d) dékán, 
e) kancellár. 

(2) Az Egyetemen a vezető beosztások a következők: 
a) dékánhelyettes, 
b) BBZI igazgató, 
c) BBZI igazgatóhelyettes, 
d) Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgató, igazgatóhelyettese 
e) Idegennyelvi Oktatási Központ igazgató, 
f) Konfuciusz Intézet igazgató, 
g) oktatási-kutatási, kutatási szervezeti egységek vezetői (főigazgató, intézetigazgató, 

osztályvezető, központvezető), 
h) Rektori Hivatal vezetője, 
i) kancellár-helyettes, 
j) Dékáni Hivatal vezetője, 
k) Belső Ellenőrzési Osztály vezetője, 
l) Jogi és Igazgatási Osztály vezetője, 
m) Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ igazgatója, 
n) Szakterületi igazgatók: 

na) Gazdasági Igazgatóság igazgatója, 
nb) Üzemeltetési Igazgatóság igazgatója, 
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nc) Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság igazgatója, 
nd) Informatikai Szolgáltató Központ Igazgatója, 
ne) Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság Igazgatója,. 

o) Számviteli Osztály vezetője, 
p) Pénzügyi Osztály vezetője, 
q) Humángazdálkodási Osztály vezetője,  
r) Beszerzési Osztály vezetője 
s) Létesítmény Ellátási Osztály vezetője, 
sz) Létesítmény Fejlesztési és Karbantartási Osztály vezetője, 
t) Pályázati és Tudástranszfer Központ igazgatója, 
ty) Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ igazgatója, 
u) Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója 
v) Hallgatói Központ igazgatója, 
w) Bolyai Kollégium igazgatója, 
x) Sportközpont igazgatója, 
y) MEMOOC Képzési Központ igazgatója, 
z) Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ igazgatója, 
zs) Beiskolázási Központ igazgatója, 
u) FIEK Projektszervezet igazgató 
v) Elektronikai és Informatikai Kutatóintézet igazgató. 
 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre – az (1) bekezdés 
a)-d) pontja valamint a (2) bekezdés esetében legfeljebb öt évre – adhatók. Az (1) bekezdés a), 
c) és d) pontjában felsorolt megbízások egy, az (1) bekezdés b) és e) pontjában, továbbá a (2) 
bekezdésben felsorolt megbízások több alkalommal meghosszabbíthatók. Az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni. 

 

19. § 
(1) Az Egyetem magasabb vezetői és vezetői a jelen Szabályzat rendelkezései alapján irányítási, 

illetve felügyeleti jogot gyakorolnak. 
(2) Az Egyetem magasabb vezetői tevékenységük keretében gondatlanul okozott kárért teljes 

mértékben felelnek. 
 

A rektor 
20. § 

(1) A rektor az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője, aki eljár és dönt mindazokban 
az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés 
nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. 

(2) A rektor a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének 
elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. 

(3) A rektori pályázatot a fenntartó írja ki.  
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(4) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a 

Szenátus véleményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt 
személyéről. Ugyanazon személy - a vezetői megbízási ciklusoktól függetlenül - összesen 
legfeljebb két alkalommal kaphat rektori megbízást az esetleges jogelőd intézményekre is 
tekintettel.  

(5) A rektor megbízása határozott időre – legfeljebb öt évre – adható, és egy alkalommal, nyilvános 
pályázat alapján, meghosszabbítható. A rektori megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig 
szólhat. 

(6) A rektor felett a munkáltatói jogokat a fenntartó oktatásért felelős minisztere gyakorolja, 
kezdeményezi a rektor megbízatását és felmentését. 

(7) A rektori megbízás megszűnik az Nftv-ben meghatározott esetekben. 
 

A rektor feladat- és hatásköre 
21. § 

(1) A rektor felelős a felsőoktatási intézmény alaptevékenységének megfelelő működéséért, ennek 
keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a 
munkáltatói jogokat, valamint az óraadó oktató megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a 
megbízót megillető jogosultságokat. Gyakorolja a kancellár által átadott jogköröket, 
hatásköröket. 

(2) Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak és a megbízási jogviszonyban 
állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás 
megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. 

(3) A munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek 
között a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gondoskodik az oktatói munkakörrel 
kapcsolatos pályázatok kiírásáról, megküldi az egyetemi tanári kinevezésekkel kapcsolatos 
dokumentációt véleményezésre a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, az 
egyetemi a főiskolai tanári kinevezésekre vonatkozó javaslatát az intézmény fenntartójának. 
Kezdeményezi a főiskolai egyetemi tanár munkaköri címének megvonását.  

(4) Együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral az 
intézményfejlesztési terv, és annak részeként a foglalkoztatási terv, illetve az 
intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia, és egyéb 
szabályzatok, dokumentumok előkészítésében. 

(5) Irányítja a felsőoktatási intézmény képzési, tudományos, kutatási, tehetséggondozási, 
minőségbiztosítási tevékenységet. 

(6) Felelős a felsőoktatási intézmény minőségpolitikájának meghatározásáért, az abban 
megfogalmazottak érvényesítéséért. 

(7) Összehangolja a karok, az oktatási, kutatási és más szervezeti egységek munkáját. 
(8) Kapcsolatot tart a felsőoktatási intézmény érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói 

képviseletekkel. 
(9) Koordinálja az intézmény együttműködését más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás 

országos szervezeteivel és testületeivel. 
(10) Gyakorolja a felsőoktatási intézmény kiadói és terjesztői jogkörét. 
(11) Előkészíti a felsőoktatási intézmény szenátusának döntéseit, felügyeli azok végrehajtását. 
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(12) Képviseli a felsőoktatási intézményt külső fórumokon. 
(13) Nyilvánosságra hozza, illetve hozzáférhetővé teszi a felsőoktatási intézmény szabályzatait, és 

ellenőrzi azok betartását. 
(14) Kezdeményezi a felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosításához, a képzések 

indításának, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felvételi eljáráshoz kapcsolódó 
jogszabályban meghatározott előterjesztési feladatokat. 

(15) Doktorrá avat (kitüntetéssel – Promotio sub auspicius praesidentis Rei Publicae – és tiszteletbeli 
doktorrá – doctor honoris causa – avatással). 

(16) Díszoklevelet és egyéb kitüntetést adományoz. 
(17) Dönt a hatáskörébe utalt hallgatói ügyekben. 
(18) A szenátus döntése alapján a fenntartói intézkedéssel szemben, amennyiben az a képzés és 

kutatás tudományos tárgyával és tartalmával kapcsolatos kérdésben az intézménynek biztosított 
önállóságát sérti, bírósági eljárást kezdeményez. 

(19) Feladatai ellátása során a kancellár tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási  
kötelezettségének köteles eleget tenni. 

(20) Ezen túl ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal, vagy a munkáltató 
meghatároz. 

 

22.§ 
(1) A rektor feladatai ellátása során 

a) felelős 
aa) az Egyetem alaptevékenységnek megfelelő működtetéséért, 
ab) a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért, 
ac) azért, hogy az Egyetem képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban álljon,  
ad) az Egyetem működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori 

iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges 
jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért,  

ae) a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelekért, bizonyítványokért. 
b) előkészíti a kancellárral együttműködve az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a 

foglalkoztatási tervet, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-
fejlesztési-innovációs stratégiát, és egyéb szabályzatokat, dokumentumokat, 

c) egyetemi szinten irányítja és összehangolja a képzési programnak megfelelő oktatási 
tevékenységet és kutatómunkát, 

d) együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral 
da) a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatással kapcsolatban a közölt adatok 

teljeskörűségéért, valódiságáért, 
db) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért, 
e) munkáltatói jogait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az Egyetem Szervezeti és 
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Működési Szabályzata II. kötete (a Foglalkoztatási Követelményrendszer) alapján 
gyakorolja, 

f) ellátja a karok tevékenysége feletti törvényességi felügyeletet, közreműködik a szakmai és 
irányítási tevékenység koordinálásában, az egyetemi és kari célok harmonizálásában, 

g) adományozza a „Signum Aureum Universitatis” és a „Rektori Dicséret”, valamint a 
„Nemzetközi Kapcsolatokért” kitüntetést, 

(2) A rektor rendszeresen tájékoztatja a Szenátust határozatainak végrehajtásáról, beszámol a 
Szenátus által átruházott hatáskörben hozott, továbbá valamennyi más jelentős intézkedésről, 
valamint az olyan intézkedéseinek indokairól, amelyekben a Szenátus javaslatától vagy 
véleményétől eltért. 

(3) A rektor tagja a Magyar Rektori Konferenciának. 
 

A rektorhelyettesek 
23.§  

(1) A rektor munkáját megosztja helyetteseivel.  
(2) A rektorhelyetteseket pályázat útján az Egyetem főállású egyetemi és főiskolai tanárai, egyetemi 

docensei és tudományos főmunkatársai, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszorai közül – a 
feladatok ellátására való alkalmasságuk szerint – a rektor választja ki és bízza meg legfeljebb 
saját megbízatásának időtartamára. A pályázatokat a Szenátus rangsorolja. A rektor 
akadályoztatása, érintettsége vagy a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén – eltérő 
utasítás hiányában –az  általános helyettesi feladatokat ellátó rektorhelyettes jár el. 

(3) A rektorhelyettesek száma három.  Kiválasztásuknál elsőrendű szempont az alkalmasság, 
valamint törekedni kell arra, hogy – lehetőség szerint – a karok arányosan legyenek képviselve 
a tisztségek betöltésénél. A rektor és a helyettesei közötti munkamegosztást a rektor állapítja 
meg utasításban, a rektorhelyettesek részletes feladat- és hatáskörét munkaköri leírás rögzíti. 

(4) A rektorhelyettesek munkájukról a rektort rendszeresen tájékoztatják. 
(5) A rektorhelyettesek a rektor által delegált feladatok ellátása során önálló aláírási, kiadmányozási 

jogkörrel rendelkeznek. 
 

A kancellár 
24.§ 

(1) A kancellár az intézmény működtetéséért felelős magasabb vezető. 
(2) A kancellár az egyetemmel áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat a 

fenntartó oktatásért felelős minisztere gyakorolja. 
(3) A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a 

miniszter gondoskodik.  
(4) Kancellári megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, a 

központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves vezetői gyakorlattal, és felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. 

(5) A kancellár megbízatása határozott időre (három év) szól, többször meghosszabbítható, a 
megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 
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A kancellár feladata és hatásköre 
25.§ 

(1) A kancellár felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, 
számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény 
vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, 
szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést. A 
kancellár a hatáskörébe utalt feladatok tekintetében az intézmény vezetőjeként jár el. 

(2) Irányítja felettes vezetőként mindazon szervezeti egységek munkáját, amelyek az intézményben 
az (1) pontban felsorolt feladatok ellátását végzik.  

(3) Felel a gazdálkodási, valamint az (1) pontban meghatározott területek tekintetében szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a Konzisztórium 
hatáskörébe tartozó kérdésekben - egyetértési jogot gyakorol a szenátusnak, valamint a 
rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő, gazdasági 
következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében. Az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.  

(4) Gondoskodik a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával annak 
feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.  

(5) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó 
szervezetekben a tulajdonosi jogokat.  

(6) Gyakorolja – az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási 
jogviszonyban állók kivételével – a munkáltatói jogokat a felsőoktatási intézményben 
foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-
szakmai kompetencia biztosításáról.  

(7) Egyetértésével jogosult a rektor az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben 
foglalkoztatottak, a (1) megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb 
jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására.  

(8) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, 
visszavonja a gazdasági vezető megbízását. 

(9) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási 
kötelezettségének köteles eleget tenni.  

(10) Gyakorolja a fenntartó előzetes egyetértésével a belső ellenőrzési vezető megbízásának, és a 
megbízása visszavonásának jogát.  

(11) Felel a felsőoktatási intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a felsőoktatási 
intézmény tulajdonában lévő vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért.  

(12) Felel a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért.  

(13) Felel a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli 
rendért.  

(14) Az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, 
igazgatási, informatikai tevékenység, vagyongazdálkodási, (ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési 
feladatokat) hatékony működése érdekében 
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a) irányítja a kancellári szervezetet (továbbiakban: Kancellária Hivatal), ellátja az igazgatási, 
gazdasági és ellenőrzési szervezet irányítását,   

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötete 
(a Foglalkoztatási Követelményrendszer) alapján, 

c) jogszabályban meghatározott módon rendelkezik a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és 
saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal, 

d) a felsőoktatási intézmény belső szabályzataival és költségvetésével összhangban 
rendelkezik a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felett, 

e) egyetértési jogot gyakorol az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak, a 
megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb juttatás megállapítása 
során, valamint a Szenátus az Egyetem gazdálkodását, szervezetét, működését érintő 
határozatainak meghozatala során, 

f) előkészíti a rektorral együttműködve az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a 
foglalkoztatási tervet, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-
fejlesztési-innovációs stratégiát, és egyéb szabályzatokat, dokumentumokat, 

g) biztosítja az egyetem rendelkezésére bocsátott és tulajdonában álló vagyontárgyak védelmét, 
h) kialakítja, működteti és fejleszti a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, 

beszámolás) és sajátosságaira tekintettel a belső kontrollrendszert, elkészíti az intézmény 
ellenőrzési nyomvonalait, kockázatelemzést végez a kockázati tényezők 
figyelembevételével, és kockázatkezelési rendszert működtet, 

i) felelős a követelményeknek megfelelő integrált rendszer fenntartásáért, nyomon 
követéséért, folyamatos jobbításáért, 

j) bejelenti a törzskönyvi nyilvántartást érintő adatváltozást, 
k) irányítja a vezetőségi átvizsgálásokat, 
l) rendszeresen tájékoztatja a rektort és a Szenátust minden olyan döntés vagy határozat 

végrehajtásáról és jelentős intézkedéséről, melyet a jogszabály vagy határozat hatáskörébe 
utalt, 

m) gondoskodik az Egyetem gazdasági, pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről, 
követeléseinek érvényesítéséről 

n) a miniszter által meghatározott módon és körben aláírási, kiadmányozási és utalványozási 
jogkört gyakorol, 

o) ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal, vagy a munkáltató 
meghatároz. 

(15) A rektor kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie. 
(16) A kancellár jogköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az Egyetem magasabb 

vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a 
hatáskört nem adhatja tovább. A kancellárt akadályoztatása esetén vagy távollétében a 
kancellár-helyettes, vagy annak távollétében a kancellár által írásban meghatalmazott más 
vezető helyettesíti, akik(k) a „h” betű jelölésével jogosultak aláírásra, azzal, hogy gazdasági 
kötelezettségvállalás esetén a gazdasági igazgató ellenjegyzését követően kerül sor az aláírásra. 
Üzemeltetést érintő témakör esetén az ellenjegyzést megelőzően az üzemeltetési igazgató 
egyetértést igazoló aláírása is szükséges. 
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A kancellár-helyettes feladata és hatásköre 
26. § 

(1) A kancellárt munkájában – az általa irányított szervezeti egységek vezetői mellett – 
kancellárhelyettes segíti.  

(2) A kancellár-helyettes köteles az Egyetem vezetőivel együttműködve végezni a feladatait.  
(3) A kancellárt a jelen szabályzatban meghatározott feladatköreiben, a kancellár által 

meghatározott feltételek szerint – önálló cégszerű aláírási és kiadmányozási jogot, továbbá 
egyetértési jogot gyakorolva – a kancellár-helyettes külön felhatalmazás nélkül helyettesíti.  

(4) A kancellár-helyettes közreműködik a kancellár teljes feladat- és hatáskörében felmerülő 
intézkedésekben, tevékenységekben.  

(5) A kancellár-helyettes irányítja a Kancellária Hivatalt és ellátja a hivatalvezetői feladatokat. 
 
 
 

IV. fejezet 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

27.§ 
(1) Az Egyetemen 

a) oktatási és kutatási feladatot egyaránt ellátó (oktatási-kutatási), 
b) kizárólag kutatási feladatokat ellátó (kutatási), 
c) funkcionális és szolgáltató feladatokat ellátó szervezeti egységek működnek. 

(2) Az Egyetem oktatási-kutatási szervezeti egységei alapvetően kari és önálló intézeti keretek 
között működnek. 

(3) Az Egyetem oktatási-kutatási szervezeti egységei alapvetően a 
a) Műszaki Földtudományi Kar, 
b) Műszaki Anyagtudományi Kar, 
c) Gépészmérnöki és Informatikai Kar, 
d) Állam- és Jogtudományi Kar, 
e) Gazdaságtudományi Kar, 
f) Bölcsészettudományi Kar, 

fa) Tanárképző Intézet, 
fb) Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ  

g) Egészségügyi Kar, 
h) Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 
i) Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet, 
j) Idegennyelvi Oktatási Központ, 
k) Konfuciusz Intézet, 
l) Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ. 
(4) Az Egyetemen a képzés és a tudományos kutatás alapvetően intézetekben folyik. 
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(5) Kutatási szervezeti egység – pályázat megvalósítása érdekében, a pályázatban meghatározott 

feladatok ellátására, a pályázat időtartamára – létrehozható az erre vonatkozó megállapodás 
alapján. 

(6) A funkcionális és szolgáltató egységeket elsősorban egyetemi szintű központi egységként kell 
létrehozni. 

(7) A szervezeti egységek létrehozása, átalakítása és megszüntetése a Szenátus kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

(8) Az Egyetemhez tartozó oktatási-kutatási, kutatási és egyéb szervezeti egység létesítését 
alapítvány, gazdasági társaság, illetőleg más természetes vagy jogi személy kezdeményezheti 
az Egyetemmel kötött megállapodás szerint. A megállapodás csak anyagi támogatásra 
vonatkozhat. 

(9) Az Egyetem szervezeti organogramját az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
 

V. fejezet 
A REKTOR ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÉS FELÜGYELT SZERVEZETI EGYSÉGEK 

 
Rektori Hivatal 

28. § 
(1) A Rektori Hivatal az igazgatási, szervezési munkában a rektor és a rektorhelyettesek 

tevékenységét segítő hivatal, amelynek tevékenységét a hivatalvezető szervezi és vezeti az 
Egyetem rektorának irányítása alapján.  

(2) A Rektori Hivatal fő feladatai: 
a) A rektor, rektorhelyettesek ügyiratkezelésével kapcsolatos feladatok; továbbá programok 

egyeztetése, szervezése.  
b) Hivatali kapcsolattartás az Egyetem karaival, egyéb szervezeti egységeivel, más 

felsőoktatási intézményekkel.  
c) Rektori hatáskörbe tartozó adatszolgáltatás, adattovábbítás, nyilvántartások vezetése. 
d) A Szenátus, a Rektori Kabinet munkájának szervezése, segítése, a szükséges feladatok 

elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése, a Szenátus határozatainak az illetékeshez történő 
továbbítása, honlapon való közlése. 

e) Minisztériumi és egyéb határidős feladatok figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések 
megtétele. 

f) Kapcsolattartás főhatóságokkal, különösen a fenntartóval.  
g) A gazdálkodási egység vezetéséből adódó ügyintézési feladatok ellátása. 
h) Közreműködés az egyetemi szintű szabályzatok elkészítésében, karbantartásában, 

nyilvánosságra hozatalában.  
i) Beiskolázási feladatok szervezése, ellátása. 

(3) A Rektori Hivatal vezetője: 
a) koordinálja a Rektori Hivatal feladatellátását, a rektor által meghatározott jogkörében 

döntési, ellenőrzési, utasítási, javaslattételi jogokat gyakorol, 
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b) a rektor által átruházott hatáskörben, a Rektori Hivatal tekintetében (dologi, megbízási) 
kötelezettségvállalási jogot gyakorol, valamint a munkaköri leírása szerinti feladatok 
ellátása körében önálló aláírási, kiadmányozási joggal rendelkezik, 

c) irányítja a Rektori Hivatal titkárságait, 
d) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály és a rektor meghatároz. 

(4) A Rektori Hivatal vezetőjét a Rektor nevezi ki és menti fel. 
(5) A Rektori Hivatal működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartalmazza. 
 

 
 
 

Felnőttképzési Regionális Központ 
29. § 

(1) A Felnőttképzési Regionális Központ (továbbiakban: FRK) a Rektori Hivatal gazdálkodási egy-
séghez tartozó szervezeti egységként működik. 

(2) Az FRK az Egyetem szolgáltató és kari szervezeti egységei által folytatott felnőtt- és tovább-
képzési tevékenységgel összefüggő intézményi kötelezettségek és feladatok teljesítését fel-
ügyeli és támogatja, adott esetben saját maga is végzi ezen tevékenységek szervezését, admi-
nisztrációs kötelezettségeinek lebonyolítását. Az FRK feladatát képezi a felnőttképzéshez kap-
csolódó akkreditációs eljárások előkészítése, lebonyolítása. 

(3) A FRK a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény előírásai szerint köteles eljárni, és felügyelni a Karok által végzett 
tevékenység törvényi szabályozásnak való megfelelését, teljesítenie és a Kari szervezetekkel 
teljesíttetnie kell a felnőttképzéssel kapcsolatos tartalmi és statisztikai célú adat nyilvántartási 
és adatszolgáltatási követelményeket. A Karok az általuk végzett felnőttképzési tevékenységhez 
kapcsolódó adat- és információszolgáltatást kötelesek teljesíteni az FRK felé annak érdekében, 
hogy az Egyetemet terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek határidőn belül teljesíthetőek le-
gyenek. 

(4) Az FRK az iskolarendszeren kívüli képzéshez kapcsolódó tevékenysége során  
– a Karok kérésének megfelelően gondoskodik a felnőttképzési engedélyezési eljárások 

lefolytatásáról, az eljárás törvényi előírásainak való megfelelésről; 
– gondoskodik a felnőttképzés tartalmi követelményeinek, az engedély feltételeinek való 

megfelelésről; 
– az Egyetem, mint felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerét 

működteti, kétévente legalább egyszer elvégezteti az intézmény felnőttképzési 
tevékenységének külső értékelését; 

– felnőttképzési információs rendszert működtet; 
– ellenőrzi a Karok által vezetett felnőttképzési dokumentumokat, nyilvántartásokat és a 

tájékoztatási kötelezettség betartását; 
– ellenőrzi és koordinálja a Karok által vezetett statisztikai célú adatnyilvántartási és 

szolgáltatási kötelezettségek betartását. 
(5) A Felnőttképzési Regionális Központ munkáját igazgató irányítja, és az általános helyettesi fel-

adatokat ellátó rektorhelyettes felügyeli. 
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Beiskolázási Központ 
30. § 

(1) A Beiskolázási Központ a Rektori Hivatal gazdálkodási egységhez tartozó szervezeti 
egységként működik. 

(2) A Beiskolázási Központ feladata a Beiskolázási Bizottsággal egyeztetve a Miskolci Egyetem 
beiskolázási tevékenységeinek ütemezése, stratégiájának megtervezése, lebonyolításának meg-
szervezése. Ezen túlmenően feladata azon egyetemi rendezvények (évnyitó, diplomaátadó stb.) 
tervezése, szervezése és lebonyolítása is, amelyek az egyetem életében kimagasló jelentőséggel 
és kihatással bírnak a beiskolázási tevékenységre. 
A Beiskolázási Központ főbb feladatai: 
a) Beiskolázási feladatok: 

- a Miskolci Egyetem nyílt napjainak megszervezése, 
- középiskolákon tartott beiskolázási előadások koordinálása, 
- a Miskolci Egyetem részvételének megszervezése és lebonyolítása a beiskolázási célú 

rendezvényeken, oktatási kiállításokon, 
b) Egyetemi rendezvények szervezése: 

- központi tanévnyitó ünnepségek, 
- központi diplomaátadó ünnepségek, 
- Március 15. ünnepség, 
- Október 23. ünnepség, 
- BBZI koncertek. 

c) A külső kommunikáció körében 
- beiskolázási célú kiadványszerkesztés egységes formában az Arculati Kézikönyvben 

meghatározottak szerint, 
-  a egyetemi honlap, információs felületek folyamatos naprakész karbantartása, 
- beiskolázási célú elektronikus- és nyomtatott médiában való megjelenés, 
- beiskolázási célú sajtótájékoztatók, információs napok, workshopok szervezése és lebo-

nyolítása, 
- az Egyetem nemzetközi megjelenésének elősegítése, idegennyelvű honlaphoz tartalom-

szolgáltatás. 
d) A Beiskolázási Központ, illetve az Egyetem rendezvényeinek audió-vizuális támogatása. 

Élő, On-line közvetítések megtervezése és lebonyolítása az előző pontokban szereplő, illetve 
minden olyan egyéb rendezvényről, amely a Miskolci Egyetem számára stratégiai fontos-
sággal bír. 

e) A Miskolci Egyetem beiskolázási honlapjának megtervezése, megalkotása és üzemeltetése. 
f)  A Miskolci Egyetem közösségi média felületeinek a gondozása: 

- YouTube csatorna, 
- FaceBook oldal, 
- Twitter csatorna, 
- Instagram fiók. 

 A közösségi média felületek fejlődésének nyomon követésével új csatornák feltérképezése, 
bekapcsolódás megtervezése és végrehajtása. 
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g) Minden olyan marketing tevékenység koordinálása, amely a Miskolci Egyetem életében be-
iskolázási szempontból jelentőséggel bír, például: 
- szórólapok és prospektusok készítése és terjesztése, 
- online felületek hirdetéseinek a tervezése és szervezése, elektronikus médiában (TV, rá-

dió) szereplő hirdetések tervezése és szervezése  
 a jogszabály által előírt engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően. 
(3) A Beiskolázási Központ munkáját igazgató vezeti és a Rektori Hivatal vezetője irányítja.  

 

OKTATÁSI-KUTATÁSI EGYSÉGEK 
 

Egyetemi kar 
31. § 

(1) A kar vezetésével kapcsolatos feladatokat a dékán és a Kari Tanács látja el. 
 

A dékán 
32. § 

(1) A kar vezetője a dékán, akit az Egyetemen teljes munkaidőben, főállásban foglalkoztatott 
egyetemi tanárok, főiskolai tanárok és egyetemi docensek közül, pályázat alapján a rektor bíz 
meg. A pályázatot a Kari Tanács véleményezi, illetve rangsorolja.  

(2) A megbízólevelet a rektor adja ki legfeljebb öt év időtartamra. 
(3) A megbízás pályázat alapján, újraválasztással egy alkalommal a fentiek szerint megismételhető. 
 

33. § 
(1) A dékán feladata különösen: 

a) a kar képviselete oktatási, kutatási, gazdasági, pályázati kérdésekben, 
b) a Kari Tanács összehívása, üléseinek előkészítése és gondoskodás az ott hozott határozatok 

végrehajtásáról, 
c) a kar képzési, tudományos kutatási és nemzetközi tevékenységének irányítása, 
d) a kari önkormányzati szervek és öntevékeny csoportok felügyelete, 
e) a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, 
f) a Szenátus által megállapított időben beszámolót tartani a vezetői és a Kari Tanács 

tevékenységéről, 
g) működése alatt legalább évente egy alkalommal tájékoztatást adni a kar tevékenységéről a 

kar oktatói-kutatói értekezletén, 
h) a kar rendelkezésére bocsátott anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználása, 

valamint a rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek hatékony, célszerű, gazdaságos 
felhasználása. 

(2) A dékán hatásköre: 
a) a kari személyi és munkaügyi tevékenység irányítása, 
b) a dékáni hivatal irányítása, 
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c) az Egyetem Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzatában rögzített jogainak és 
kötelezettségeinek gyakorlása, 

d) a kar felvételi tevékenységének irányítása, 
e) a jogszabályok és a belső szabályzatok szerint eljárást indítani a hallgatók tanulmányi, 

fegyelmi és kártérítési ügyeiben. 
f) A kar képviselete és annak nevében aláírási, kiadmányozási jog gyakorlása. 

 

34. § 
(1) A dékán a Kari Tanács jogszabályt, illetve szabályzatot sértő döntésének megváltoztatása 

érdekében felhívja a tanácsot döntésének felülvizsgálatára, megváltoztatására és amennyiben ez 
nem vezetne eredményre, ezen döntés megsemmisítése végett előterjesztéssel fordulhat a 
Szenátushoz. Az előterjesztésnek a végrehajtásra felfüggesztő hatálya van. 

(2) A dékán munkáját a Dékáni Tanács is segítheti, összetételét a kari szabályzat határozza meg. 
(3) A kari igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatok ellátására dékáni hivatal működik, amelyet 

a dékáni hivatal vezetője vezethet. 
 

A dékánhelyettesek 
35. § 

(1) A dékán munkáját megosztja helyetteseivel. A dékánhelyetteseket – pályázat útján – az 
Egyetemen teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárok, főiskolai tanárok, docensek, 
tudományos kutatók közül a Kari Tanács véleményezése illetve rangsorolása alapján, a dékán 
véleményének meghallgatását követően a rektor bízza meg legfeljebb a dékán megbízásának 
lejártáig terjedő időre.  

(2) A dékánhelyettesek száma karonként változó, a kar nagyságától függően legfeljebb öt fő. 
(3) A dékán és helyettesei közötti munkamegosztást a dékán – a Kari Tanács véleményének 

meghallgatásával – állapítja meg. Általános helyettesét a dékán maga jelöli ki. A 
dékánhelyettesek munkája a dékán felelősségét nem érinti. 

 
A Kari Tanács 

36. § 
(1) A kar vezető testülete a Kari Tanács. A szavazati jogú tagok körét a karok feladataira és 

működési rendjére vonatkozó szabályzatok határozzák meg. 
a) Tanácskozási jogú tagok: 

aa) a dékánhelyettes, 
ab) az intézetek/tanszékek vezetői, amennyiben nem választott tagjai a tanácsnak, 
ac) a dékáni hivatal vezetője, 
ad) a Szenátus tagja (amennyiben az adott karon látja el munkafeladatait, és nem minősül a 

Kari Tanács választott tagjának). 
A Kari Tanács összetétele vonatkozásában a kari szabályzat rendelkezései szerint, tekintettel a 
(4) bekezdésben foglaltakra, el lehet térni. 
b) A dékán az egyes napirendi pontok tárgyalásához más személyeket is meghívhat. 
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(2) A Kari Tanács oktató-kutató és egyéb közalkalmazott tagjait a kar oktatói-kutatói és egyéb 

közalkalmazottai értekezlete választja legalább egy, legfeljebb három évi időtartamra. Az 
értekezleten szavazati joggal részt vehet a kar valamennyi közalkalmazottja. A választhatóságot 
az előző ciklusban való tagság, illetve póttagság nem korlátozza. Az egyes karok feladataira és 
működési rendjére vonatkozó szabályzatok rendelkezhetnek úgy, hogy a kar oktatói-kutatói és 
egyéb közalkalmazottai értekezlete helyett a kari tanács oktató-kutató képviselő tagjait a kar 
oktatói-kutatói értekezlete, a nem oktató-kutató képviselőket a nem oktató-kutató 
közalkalmazottak értekezlete választja. 

(3) A Kari Tanács hallgató tagjait a karok hallgatói önkormányzata választja legfeljebb két évre, 
illetve ezen belül hallgatói jogviszonyuk megszűnéséig terjedő időre. A Kari Tanács tagja csak 
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató lehet. 

(4) A Kari Tanács összlétszámát és összetételét a karok feladataira és működési rendjére vonatkozó 
szabályzatok határozzák meg, figyelemmel arra, hogy a szavazati jogú oktató-kutató 
közalkalmazott tagok legalább egyharmadát tanárok, docensek alkotják, a hallgatói képviselet 
aránya 20-25% valamint 1 fő Doktorandusz Hallgatói Önkormányzati képviselő, a további 
tagokat az egyéb oktatók-kutatók, valamint más közalkalmazottak közül kell választani, illetve 
5%-át, de legalább egy főt a reprezentatív szakszervezet delegáltjai adják. 

 
A Kari Tanács feladat- és hatásköre 

37. § 
(1) A Kari Tanács alapvető feladat- és hatáskörét a jelen szabályzat, részletes feladat- és hatáskörét 

a karok feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzatok tartalmazzák. 

 
38. § 

(1) A Kari Tanács feladatkörébe tartozik különösen: 
a) a dékáni, dékánhelyettesi pályázatok véleményezése, illetve rangsorolása,  
b) tanársegédi, adjunktusi, tudományos munkatársi, tudományos segédmunkatársi pályázatok 

véleményezése, illetve rangsorolása, 
c) a kari képzési program, a tantervek és a tantárgyi programok jóváhagyása, a fakultatív és 

speciális tantárgyak körének megállapítása, 
d) az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetői testületének létrehozása, továbbá a tanács 

működését elősegítő bizottságok létrehozása, 
e) a kar költségvetési keretének és más kari pénzforrások felosztása és kari alapok képzése, 
f) a kar képzési munkájával, tudományos tevékenységével, továbbá a kar által szervezett 

továbbképzésekkel kapcsolatos elvi kérdések meghatározása, 
g) a kari szervezeti egységek beszámoltatása képzési és tudományos munkájukról, valamint 

gazdálkodásukról, 
h) a kar humánpolitikai tevékenysége elveinek megállapítása, kari foglalkoztatási terv 

készítése, 
i) a nem szenátusi hatáskörbe tartozó kari szabályzatok megalkotása, 
j) az egész kar kötelezettségvállalását igénylő szerződések jóváhagyása, 
k) kari kitüntetések és más elismerések odaítélése, 
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l) a tiszteletbeli doktori (honoris causa), a Professor Emeritus/Emerita, címzetes egyetemi 
tanár, címzetes egyetemi docens cím kivételével oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó cím 
adományozása, 

m) a Kari Tanács tagjai kétharmadának igenlő szavazatával a dékán visszahívásának 
kezdeményezése, 

n) továbbá minden olyan ügy, amelyet jogszabály, a Szenátus, egyetemi- vagy kari szabályzat 
a testület feladatkörébe utal. 

(2) A Kari Tanács feladatkörében véleményt nyilvánít, illetőleg javaslatot tesz minden, a kart érintő 
és a felettes szervek döntési körébe tartozó ügyben, így különösen: 
a) kari intézet/tanszék létesítésére, elnevezésére, ezek összevonására, megszüntetésére, 
b) intézetigazgatói/tanszékvezetői megbízásra, a megbízás visszavonására, 
c) tanári és docensi pályázatok kiírására, azok kinevezésére, 
d) vendégoktatók meghívására, 
e) tiszteletbeli doktori cím adományozására, 
f) arany-, gyémánt- , rubin-, vas- és gránitoklevél adományozására, 
g) egyetemi kitüntetések adományozására, 
h) nyugdíjba vonult egyetemi tanárnak "Professor Emeritus/ Emerita” cím adományozására, 
i) címzetes egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens cím adományozására, 
j) dékáni hivatalvezető megbízására, felmentésére. 

 
A Kari Tanács működési rendje 

39. § 
(1) A Kari Tanács elnöke a dékán. A Kari Tanács titkárt választhat működési idejének tartamára. 
(2) A szavazati jogú tagok körét a karok feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzatok 

határozzák meg. A meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt a tanács 
munkájában. 

(3) A Kari Tanács feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja. Szükség szerint, de tanévenként 
legalább négy alkalommal ülésezik. 
Kivételesen, halasztást nem tűrő kérdésekben a Kari Tanács tagjai írásbeli szavazásra is 
felkérhetők, a 35.§ (1) a) b) d) e) g) h) l) m) pontjaiban, (2) bekezdésében foglaltakon kívüli 
kérdésekben. Az írásbeli szavazásnál a határozat tervezetét írásban, szükség esetén kellő 
tájékoztatás mellett kell a tagok rendelkezésére bocsátani, akik a kézhezvételtől számított nyolc 
napon belül adhatják le írásbeli szavazatukat. A szavazás eredményét a dékán a Kari Tanács 
soron következő ülésén ismerteti. 

(4) A Kari Tanács működésének további részletszabályaira ügyrendet alkothat. 
 

40. § 
(1) A Kari Tanácsot a dékán hívja össze. Tizenöt napon belül össze kell hívni akkor is, ha erre a 

rektor a dékánt felhívja, továbbá ha azt a Kari Tanács tagjainak egynegyede írásban kéri, vagy 
valamely kari önálló oktatási szervezeti egység oktatói-kutatói értekezlete (tanácsa) javasolja. 

(2) A tanácsülést a napirend megjelölésével és írásbeli előterjesztéssel kell összehívni. Kivételes 
esetben a dékán szóbeli előterjesztést is vitára bocsáthat. 
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(3) Az előterjesztéseket a tanácsülés előtt három nappal meg kell küldeni a tanácstagoknak és a 

meghívottaknak. Az ülés időpontjában előterjesztett napirendi pontot az adott ülésen a Kari 
Tanács egyetértésével lehet tárgyalni. 

(4) A Kari Tanács a tanév első ülésén megvitatja az elmúlt tanév munkájáról szóló beszámolót és 
meghatározza az adott tanév fő feladatait, elfogadja munkatervét. További előterjesztésekkel a 
dékán, illetve a tanács tagjai egyharmadának támogatásával a Kari Tanács tagjai élhetnek. 

(5) A Kari Tanács határozatait nyolc napon belül meg kell küldeni a rektornak. 
 

41. § 
(1) A Kari Tanács határozatképes, ha a szavazati jogú tanácstagok legalább 60%-a jelen van. 

Határozatait egyszerű többséggel hozza. 
(2) A szavazásra bocsátott javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha arra a jelenlévő tanácstagok 

több mint fele „igen”-nel szavazott.  
(3) Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel, vagy „tartózkodás”-sal lehet. 
(4) Eredménytelen szavazás esetén a dékán új szavazást rendelhet el, vagy a Kari Tanács az 

előterjesztést leveszi a napirendről és annak újratárgyalását határozhatja el. 
(5) A Kari Tanács személyi ügyekben – kivéve az arany-, gyémánt-, rubin-, vas-, gránitdiplomák 

adományozását – titkos szavazással határoz. Így határoz akkor is, ha a tanács szavazati jogú 
tagjainak több mint 50%-a ezt kívánja. Egyéb esetekben a tanács nyílt szavazással foglal állást. 

(6) A Kari Tanács ülései, jegyzőkönyvei, határozatai a kar oktatói, kutatói, más beosztású dolgozói 
és a hallgatói számára nyilvánosak, az előterjesztések és határozatok a dékáni hivatalban 
megtekinthetők. Nyilvános ülésen tanácskozási joga csak a Kari SzMSz-ben rögzítetteknek van 
(szavazati jogú tagok, tanácskozási jogú állandó meghívottak, eseti megbízottak). 

(7) A Tanács jelen lévő tagjai több mint 50 %-ának kérésére zárt ülést kell tartani. 
(8) A Kari Tanács által létrehozott testületekre és egyéb bizottságokra döntési hatáskörök is 

átruházhatók. 
(9) A Kari Tanács nem ruházhatja át: 

a) a kar képzési munkáját, szervezetét és fejlődését alapvetően érintő kérdésekben való 
állásfoglalását, a tantervek jóváhagyását, 

b) a kar munkájáról beszámoló jelentés elfogadását, 
c) a költségvetési keret felhasználásának elfogadását, 
d) a kar egészét érintő szabályalkotást, illetve kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás 

jóváhagyását, 
e) az állásfoglalást olyan kérdésekben, amelyekben a rektor vagy a Szenátus a Kari Tanács 

véleményét vagy javaslatát kéri, illetve átruházott hatáskörben jár el, 
f) a felsőbb szervek döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben a véleménynyilvánítást. 

 

42. § 
(1) A Kari Tanács megsemmisítheti a karon vagy kari felügyelet alatt működő tanács, testület, 

közösség által hozott – jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sértő – határozatot és felhívja a 
döntést hozót megfelelő határozat hozatalára. 
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(2) A Kari Tanács a dékán jogszabályt, illetve egyetemi szabályzatot sértő döntésének 

megváltoztatása érdekében felhívja a dékánt döntésének felülvizsgálatára, megváltoztatására, és 
amennyiben ez nem vezetne eredményre, annak megsemmisítése végett korelnöke útján 
előterjesztéssel fordul a rektorhoz. Az előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. 

 
Főiskolai kar 

43. § 
(1) A kar vezetésével kapcsolatos feladatokat 

a) a dékán és 
b) a Kari Tanács 
látja el. 

(2) A dékán munkáját megosztja a helyettesével/helyetteseivel. A dékán helyettesére/helyetteseire 
vonatkozóan irányadóak a 32. §-ban foglaltak. 

(3) A kari igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatok ellátására dékáni hivatal működhet, amelyet 
a dékáni hivatal vezetője vezethet. 

 
A dékán 

44. § 
(1) A kar vezetője a dékán, akit a Miskolci Egyetemen teljes munkaidőben, főállásban 

foglalkozatott egyetemi és főiskolai tanárok, egyetemi docensek közül, pályázat alapján a rektor 
bíz meg. A pályázatokat a Kari Tanács véleményezi, illetve rangsorolja. A dékán visszahívására 
vonatkozóan irányadók a 35. § (1) bekezdésében foglaltak. 

(2) A megbízólevelet a rektor adja ki, a kar tanácsa által javasolt, de legfeljebb öt éves időtartamra. 
A megbízás folyamatosan, pályázat alapján történő újraválasztással egy ízben – a fentiek szerint 
– megismételhető. 
A dékán feladataira, hatáskörére vonatkozóan a 30. §-ban és a 31. § (1)-(2) bekezdéseiben 
rögzítettek irányadóak. 

 
A Kari Tanács 

45. § 
(1) A Kari Tanács összetételére, feladat- és hatáskörére, működési rendjére vonatkozóan a 33-39. 

§-ban rögzítettek irányadóak. 
 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
46. § 

(1) A BBZI vezetésével kapcsolatos feladatokat  
a) az intézetigazgató,  
b) az intézetigazgató-helyettesek és az 
c) Intézeti Tanács látja el. 

(2) A BBZI vezetőjének feladatára és hatáskörére vonatkozóan a 29-32. §-ban rögzítettek 
irányadóak. 
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(3) Az Intézeti Tanács összetételére, feladat és hatáskörére, működési rendjére vonatkozóan a 33-

39. §-ban rögzítettek az irányadóak. 
 

Tanárképző Intézet 
47. § 

(1) A Tanárképző Intézet önálló szervezeti egység a Bölcsészettudományi Kar gazdálkodási 
egységen belül. 

(2) Az Intézet élén főigazgató áll. 
 

48. § 
(1) A karokon, a BBZI-n és a Tanárképző Intézeten belül az oktatási és kutatási tevékenység 

megszervezése érdekében 
a) intézetekből, és 
b) intézeti tanszékekből felépülő struktúra alakítható ki. 

 
Az intézet 

49. § 
(1) Az intézet több intézeti tevékenységet összefogó, valamint több intézeti tanszék feladatait ellátó 

szervezeti egység, azaz egynél több tantárggyal összefüggésben látja el a képzés, a tudományos 
kutatás, az oktatásszervezés feladatait. 

(2) Az intézetek felelősek az oktatási-kutatási feladatok, a működési körükbe tartozó 
tudományterületek műveléséért, az oktatási és nevelési feladatok kitűzéséért, ezek 
megvalósításáért, a hazai és nemzetközi szakmai és ipari kapcsolatokért, projektjeikért, 
gazdálkodási tevékenységükért. 

(3) Intézet létesítéséről, elnevezéséről, illetve megszüntetéséről a Szenátus dönt. 
(4) Az intézeten belül oktatási és/vagy kutatási feladatok ellátására szervezeti egységnek nem 

minősülő intézeti tanszékek és/vagy munkacsoportok hozhatók létre. Ezek létesítése a Kari 
Tanács hatáskörébe tartozik. 
Az intézet felelős vezetője az intézetigazgató, a Tanárképző Intézetben a főigazgató. 

 
Az intézet oktatóinak értekezlete, intézeti értekezlet 

50. § 
(1) Az intézet oktatóinak értekezlete az intézet oktatóinak, tudományos kutatóinak 

véleménynyilvánító testülete, közösségi és tudományos fóruma. 
(2) Az intézet oktatóinak értekezletén részt vehet és szavazati joggal rendelkezik az intézet 

valamennyi teljes és részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatója, 
kutatója, valamint oktatási feladatokat is ellátó – felsőfokú végzettséggel rendelkező – más 
beosztású közalkalmazottja. Tanácskozási joggal részvételre jogosultak a professzor 
emeritusok/emeriták, a doktoranduszok és az akadémiai kutatócsoportok azon tagjai, akik az 
adott intézetben oktatási tevékenységet végeznek. 
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(3) Az intézet vezetője meghatározott kérdésekben kikéri, az intézetet érintő lényeges kérdésekben 

pedig ki kell kérnie az értekezlet véleményét. 
(4) Az intézet teljes állományát érintő kérdések megtárgyalására (például intézetigazgatói 

pályázatok véleményezése) intézeti értekezletet kell összehívni, melyen részvételre és 
szavazásra jogosult az intézet valamennyi teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 
közalkalmazottja. 

(5) Az intézetigazgató az intézetet érintő kérdésekben tájékoztatja az intézeti értekezletet. 
(6) Amennyiben az intézeti értekezlet hallgatókat is érintő kérdéseket tárgyal, meg kell hívni a 

hallgatói önkormányzat képviselőit is. 
(7) Az intézeti értekezletet az intézetigazgató hívja össze félévenként több alkalommal is. 
(8) Az értekezletet össze kell hívni akkor is, ha azt a rektor, a dékán, vagy a szervezeti egység 

szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább egyharmada – az indok megjelölésével – az 
intézetigazgatótól írásban kéri. 

(9) Ki kell kérni az intézeti értekezlet véleményét az intézet 
a) kutatási, személyi és munkaügyi, 
b) költségvetési kereteinek felosztása, 
c) külső kapcsolatainak hosszú távú alakítása, 
d) ügyrendjének meghatározása, továbbá 
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, egyetemi, kari szabályzat meghatároz. 

(10) Az intézeti értekezlet javaslatot tehet az általuk oktatott tantárgyak programjának kialakítása, a 
tananyag és a vizsgakövetelmények meghatározása, valamint az intézet hosszú távú gazdasági 
kérdéseiben. 

(11) Az intézeti értekezlet határozatképes, ha a részvételre jogosultak kétharmada jelen van. 
(12) Vélemény-nyilvánítás és javaslat szavazása esetén az elfogadáshoz a jelen lévők egyszerű 

többségű (50%-nál több) „igen” szavazata szükséges. 
(13) A véleményt nyilvánító és javaslatot tevő intézeti értekezleten jegyzőkönyvet kell vezetni, 

amelyet az értekezlet elején felkért két személy hitelesít. 
(14) A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a rektornak, a dékánnak. 
(15) Az intézeti értekezlet tudományos fórum is, ahol az intézet tagjai és a meghívott szakemberek 

bemutathatják tudományos eredményeiket, és azokról az értekezlet vitát folytathat. 
 

Az intézetigazgató 
51. § 

(1) Az intézetet az intézetigazgató vezeti, akit az egyetemi/főiskolai tanárok és docensek közül a 
rektor bíz meg. A megbízás pályázat alapján legfeljebb öt évre történhet, és ezen időtartamra 
többször megismételhető. Az intézetigazgató megbízására, a megbízás megismétlésére, illetve 
a megbízás visszavonására vonatkozó javaslatról ki kell kérni az intézeti értekezlet, a Kari 
Tanács véleményét is. Az intézetigazgatói pályázatokat a Szenátus véleményezi, illetve 
rangsorolja.  

(2) Az intézetigazgató feladat- és hatásköre: 
a) az intézet képviselete és annak nevében aláírási, kiadmányozási jog gyakorlása, 



MISKOLCI EGYETEM SzMSz I. kötet 
Szervezeti és Működési Rend 

Oldalszám: 34 
 

Változat száma: A1 
 

b) vélemény nyilvánítása és javaslataival döntések kezdeményezése az intézetet érintő, 
hatáskörét meghaladó kérdésekben, 

c) a hozzá beosztott oktatók, kutatók és nem oktató-kutató közalkalmazottak munkájának 
irányítása és ellenőrzése (szabadság kiadása, minősítés, munkaköri leírásra javaslat), 

d) az intézet képzési, tudományos, kutató és más tevékenységének megszervezése, a 
publikációs tevékenység elősegítése és a pályázati tevékenység ösztönzése, 

e) az intézeti értekezlet előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtása, 
f) az intézeti adminisztráció irányítása, 
g) gondoskodás az Egyetem testületi határozatainak végrehajtásáról, továbbá az intézeti 

értekezlet véleményének érvényesítéséről, 
h) döntés e szabályzatban vagy más egyetemi szabályzatban meghatározott, az intézet képzési 

és tudományos kutató munkájával kapcsolatos kérdésekben, 
i) a rendelkezésre bocsátott lehetőségeken belül az intézet oktatóinak, kutatóinak és más 

közalkalmazottainak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, felelős az 
intézethez tartozó közalkalmazottak munkakörülményeinek és munkafeltételeinek 
megfelelő alakításáért, 

j) a lehetőségeken belül a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges szakmai 
feltételek biztosítása, 

k) a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint a külső szervek 
(megbízók, megrendelők) által adott, megbízáson alapuló munkák szervezése, irányítása, 
koordinálása és ellenőrzése, 

l) a kari szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása. 
(3) Az intézetigazgató a nem átruházott hatáskörben gyakorolt jogait a tanszék főállású oktatójára 

átruházhatja, ez azonban felelősségét nem érinti. 
(4) Az intézetigazgató megbízásának lejártakor beszámol a Kari Tanácsnak. 
(5) Az intézetigazgatót távolléte esetén az általa megbízott személy helyettesíti. 
 

A Tanárképző Intézet főigazgatója 
52. § 

(1) A Tanárképző Intézetet a főigazgató vezeti. 
(2) A főigazgató feladata a Tanárképző Intézetben folyó munka tervezése és szervezése, az 

Egyetemen folyó tanárképzés koordinálása. 
(3) A főigazgató a tanárképzésben érintett egységek vezetőivel együttműködve gondoskodik a 

tanárképzés szakmai, tartalmi, tudományos, szervezeti feladatainak összehangolásáról, az 
elméleti és a gyakorlati képzés szervezéséről. 

(4) A főigazgató a feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el, a felügyeletet a 
Bölcsészettudományi Kar dékánja gyakorolja.  

 
 

A KARI SZERVEZETBE NEM TARTOZÓ OKTATÁSI ÉS OKTATÁSI-KUTATÁSI EGYSÉGEK 
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Idegennyelvi Oktatási Központ 
53. § 

(1) Az Egyetemen kari szervezetbe nem tartozó oktatási egységként Idegennyelvi Oktatási Központ 
(továbbiakban: IOK) működik. 

(2) Az IOK az Egyetem gazdálkodási egysége. Felelős vezetője az igazgató, akit pályázat útján, a 
Szenátus véleménye, rangsorolása alapján a rektor bíz meg legfeljebb öt évre és vonja vissza 
megbízását. A kinevezés többször megismételhető. Az igazgató az IOK tevékenységi körébe 
tartozó ügyekben önálló aláírási, kiadmányozási joggal rendelkezik, valamint a gazdálkodási 
szabályzatban foglaltak szerint kötelezettségvállalási jogkört gyakorol. 

(3) Az IOK alapvető feladatát képezi az Egyetem hallgatói számára idegen nyelvi oktatás végzése, 
szakfordítók képzése, külföldi hallgatók magyar nyelvi képzése, az Egyetem által szervezett 
nyelvtanfolyamokon való oktatás, valamint államilag elismert nyelvvizsgáztatás akkreditált, 
illetve bejelentett vizsgahelyként. 

(4) Az IOK működésére vonatkozó részletes szabályokat önálló ügyrend tartalmazza.  
 

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 
54. § 

(1) Az Egyetemen önálló oktatási-kutatási egységként Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 
(továbbiakban: AFKI) működik. 

(2) Az AFKI az Egyetem gazdálkodási egysége, szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint 
a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más tevékenység folytatásának jogával. A 
költségvetésben meghatározott előirányzatokat tekintve teljes jogkörrel rendelkező, kutatási, 
fejlesztési, oktatási és tudományos továbbképzési feladatokat ellátó kutatóintézet. 

(3) Az AFKI felelős vezetője az igazgató. Az igazgatót pályázat útján a Szenátus véleménye, 
rangsorolása alapján a rektor bízza meg és menti fel. A kinevezés határozott időre, legfeljebb öt 
évre szól és többször megismételhető. Az igazgató az AFKI tevékenységi körébe tartozó 
ügyekben önálló aláírási, kiadmányozási joggal rendelkezik, valamint a gazdálkodási 
szabályzatban foglaltak szerint kötelezettségvállalási jogkört gyakorol. Az igazgató munkáját 
igazgatóhelyettes segíti, aki az igazgató távollétében általános helyetteseként jár el. 

(4) Az AFKI közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: tudományos kutatások és fejlesztések 
végzése a természettudomány területén. Az intézet további feladata széles körű innovációs és 
technológia transzfer-tevékenység végzése és azok koordinálása. 

(5) Az AFKI kiemelt feladata – az Egyetem szervezetében működő karok oktatási és képzési 
tevékenységébe integrálódva – speciális oktatási, tudományos továbbképzési és szaktanácsadási 
tevékenység, elsősorban a kihelyezett tanszék keretében. 

(6) Az AFKI a tevékenységi körébe tartozó feladatokat költségvetési támogatásokból, hazai és 
nemzetközi alapítványi és egyéb pályázati forrásokból, valamint gazdálkodó szervezetekkel 
kötött tevékenységi körének megfelelő (megbízási, vállalkozási) szerződések bevételeinek 
felhasználásával teljesíti. 

(7) Az AFKI működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartalmazza.  
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Konfuciusz Intézet 
55.§ 

(1) A Konfuciusz Intézet célja a kínai nyelv és kultúra népszerűsítése és terjesztése, a kínai nyelv 
oktatása, a kulturális kapcsolatok fejlesztése, az ötezer éves kínai kultúra globális 
megismertetése, egy Kínát szerető és ismerő réteg kialakítása, nyelvtanfolyamok, kulturális és 
tudományos programok szervezése, könyvek, tananyagok kiadása, tanácsadással a kínai nyelv 
és kultúra népszerűsítése, a magyar-kínai kapcsolatok fejlődésének elősegítése. 

(2) A Konfuciusz Intézetet a rektor irányítása alatt álló, kínai és magyar igazgató vezeti. 
(3) A Konfuciusz Intézet működésének pénzügyi forrásai: együttműködési megállapodás keretében 

a kínai fél által nyújtott projekt alapú finanszírozás, a Miskolci Egyetem támogatása és saját 
bevétel. 

(4) A Konfuciusz Intézet működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartalmazza. 
 

Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és 
Ipari Együttműködési Központ 

56. § 
(1) Az Egyetemen önálló kutatási egységként Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Fel-

sőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (továbbiakban: FIEK) működik. 
(2) A Szakmai Felügyelő Testület: 

a) A FIEK működést Szakmai Felügyelő (SZFT) Testület felügyeli. 
b) Az SZFT tagjai a támogatási kérelemben szereplő konzorciumi tagok képviselői, valamint 

a támogató (NKFIH) képviselője. 
c) Az SZFT tagok szavazati aránya: a befogadó felsőoktatási intézmény 10%; a többi tag a 

projekt összköltségvetéséhez való hozzájárulás mértékében, amelyből a GINOP-2.3.4-15 
felhívásból származó hozzájárulás (állami támogatásnak minősülő támogatás) arányában 
az NKFIH és az Irányító Hatóság delegál képviselőt. 

d) Az SZFT megtárgyalja a konzorciumi tagok éves szakmai beszámolóit és szavaz azok el-
fogadásáról, valamint dönt az egyes konzorciumi tagok következő évi munkatervének el-
fogadásáról. 

e) A FIEK menedzsment negyedévente írásban beszámol az SZFT-nek. 
(3) A FIEK az Egyetem gazdálkodási egysége, elsődlegesen kutatási, fejlesztési, valamint oktatási 

és tudományos továbbképzési feladatokat ellátó kutatóintézet. 
(4) A FIEK felelős vezetője az igazgató. Az igazgatót pályázat útján, a Szenátus véleménye, rang-

sorolása alapján a rektor bízza meg és menti fel. A kinevezés határozott időre, legfeljebb öt évre 
szól és többször megismételhető. Az igazgató a FIEK tevékenységi körébe tartozó ügyekben 
önálló aláírási, kiadmányozási joggal rendelkezik, valamint az Egyetem gazdálkodási és köte-
lezettségvállalási szabályzatában foglaltak szerint kötelezettségvállalási jogkört gyakorol. Az 
igazgató munkáját részprojekt vezetők segítik, akik közül az igazgató kijelöli a távollétében 
helyettesítésére jogosult személyt. 

(5) A FIEK szervezeti egységei: 
a) FIEK Projektszervezet, 
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b) Elektronikai és Informatikai Kutatóintézet. 
(6) A FIEK Projektszervezet vezetését a FIEK igazgató látja el, míg az Elektronikai és Informatikai 

Kutatóintézetet a Kutatóintézet igazgatója vezeti. 
(7) A FIEK közfeladatként ellátandó tevékenysége alap- és alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesz-

tések végzése a korszerű anyagok és az intelligens technológiák területén. A Központ további 
feladata széles körű innovációs és technológia transzfer-tevékenységek végzése és azok koordi-
nálása. 

(8) A FIEK kiemelt feladata az Egyetem szervezetében működő karok és más szervezeti egységek 
releváns szakmai tevékenységében való közreműködés, ipari partnerekkel együttműködve high-
tech technológiák Egyetemen történő kutatási feltételeinek megteremtése, a kutatási eredmé-
nyek oktatási és tudományos területekre történő bevezetésének elősegítése. 

(9) A FIEK a tevékenységi körébe tartozó feladatokat költségvetési támogatásokból, hazai és nem-
zetközi pályázati forrásokból, valamint gazdálkodó szervezetekkel kötött, tevékenységi körének 
megfelelő (megbízási, vállalkozási) szerződések bevételeinek felhasználásával teljesíti. 

(10) A FIEK működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartalmazza.  
 
 
 

VI. fejezet 
A KANCELLÁR ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÉS FELÜGYELT 

SZERVEZETI EGYSÉGEK 
 

Belső Ellenőrzési Osztály 
57.§ 

(1) Az intézményi belső kontrollrendszer működtetéséről, azon belül a belső ellenőrzés 
kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a kancellár köteles 
gondoskodni. A Miskolci Egyetemen a belső ellenőrzési tevékenységet a Belső Ellenőrzési 
Osztály (BEO) látja el a kancellárnak közvetlenül alárendelve. 

(2) A belső ellenőrzési vezető megbízásának és a megbízása visszavonásának jogát a fenntartó 
előzetes egyetértésével a kancellár gyakorolja. 

(3) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak 
való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva 
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a kancellár részére. A belső ellenőr ezen kívül 
más tevékenységbe nem vonható be. 

(4) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős 
miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. 

(5) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél (szervezeti egységnél) minősített 
adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról 
másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített 
adat védelmére vonatkozó előírások betartásával. 

(6) A Miskolci Egyetem belső ellenőrzésére vonatkozó részletes eljárásrendet a Miskolci Egyetem 
Belső Ellenőrzési Kézikönyve tartalmazza. 
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Kancellária Hivatal 
58. § 

(1) A Kancellária Hivatal a kancellár, mint az Egyetem működtetéséért felelős magasabb vezető 
által működtetett funkcionális szervezeti egység, amelynek tevékenységét a hivatalvezető 
szervezi és irányítja az Egyetem kancellárjának útmutatásai alapján. 

(2) A Kancellária Hivatal fő feladatai az intézményi 
a) jogi és igazgatási, 
b) kommunikációs, 
c) kontrolling és 
d) folyamatfejlesztési tevékenységek ellátása, 
e) hatékony belső és külső szolgáltatási tevékenység koordinálása, 
f)vagyonkezelési és vagyongazdálkodási feladatok, valamint 
g)bérbeadási feladatok ellátása. 
 

(3) A Kancellária Hivatal vezetője: 
a) koordinálja a Kancellária Hivatal feladatellátását, a kancellár által meghatározott jogkörében 

döntési, ellenőrzési, utasítási, javaslattételi jogokat gyakorol, 
b) a kancellár által átruházott hatáskörben, a Kancellária Hivatal tekintetében (dologi, 

megbízási) kötelezettségvállalási jogot gyakorol, valamint a munkaköri leírása szerinti 
feladatok ellátása körében önálló aláírási, kiadmányozási joggal rendelkezik, 

c) irányítja a Kancellária Hivatal titkárságát, 
d) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály és a kancellár meghatároz. 

(4) A Kancellária Hivatal vezetőjét a kancellár nevezi ki és menti fel. 
 

A Kancellária Hivatal szervezete, működése 
59. § 

(1) A Kancellária Hivatal szervezeti felépítése: 
a) központi koordináló szervezeti egység: Kancellária Hivatal titkársága, melynek feladata 

aa) a kancellár munkájával kapcsolatos titkársági teendők ellátása, 
ab) a kancellárra jogszabályok és jelen szabályzat által ruházott jog- és hatásköri 

feladatellátás segítése, különösen 
ac) a kancellár irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása, az 

általuk készített szakmai anyagok kancellári jóváhagyásra történő előkészítése, 
felterjesztése, 

ad) az Egyetem gazdálkodási intézkedéseinek és javaslatainak előkészítésében hatékony 
koordináció, 

ae) a kancellár hatáskörébe tartozó szabályzatok gondozása, azok jogszabályi előírásoknak 
történő megfelelőségének biztosítása, aktualizálása, 

af) határidők figyelése, 
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ae) a folyamatközpontú gondolkodás jegyében az intézményi működési folyamatok 
áttekintése és feltérképezése, a folyamatok elemzése és fejlesztése, munkafolyamatok 
fejlesztése, kapcsolódó feladatok ellátása, 

b) további szervezeti egységek 
ba) Jogi és Igazgatási Osztály, 
bb) ;Kommunikációs Csoport, 
bc) Kontrolling Csoport. 

(2) Az (1) b) szerinti szervezeti egységek élén a kancellár által átruházott jogkörben, a kancellár 
által megbízott osztályvezető, csoportvezető áll, aki felelős a szervezeti egység feladatainak 
ellátásért.  

(3) A Kancellária Hivatal működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartalmazza. 
 

Jogi és Igazgatási Osztály 
60. § 

(1) A Jogi és Igazgatási Osztály ellátja az Egyetem működése során felmerülő jogi és igazgatási 
feladatokat. 

(2) Az osztály feladatai különösen: 
a) az intézményi működés hatályos jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, 
b) jogszabályi változások figyelemmel kísérése tájékoztatás, figyelemfelhívás, javaslattétel 

útján,  
c) aktív részvétel a belső szabályzatok megalkotásában, módosításában, el-, előkészítésében, 
d) jogi tanácsadás, 
e) beadványok készítése, jogi képviselet ellátása, 
f) szerződéstervezetek jogi szempontú véleményezése, 
g) az egyetem tulajdonosi részvételével létrehozandó gazdasági társaságok alapításának 

előkészítése, bírósági ügyintézése,  
h) az egyetem támogatására létrehozott/létrehozandó alapítványok jogászi közreműködést 

igénylő ügyeinek (alapítás, módosítás) bírósági ügyintézése, 
i) az egyetem nevében benyújtandó pályázatok jogi előkészítése, részvétel a megvalósításban, 
j) jogvitás ügyekben peren kívüli egyeztetés, perbeli képviselet, felülvizsgálati eljárásokban 

részvétel, 
k) Szerződéstár működtetése, 
l) központi iratkezelési, minősített ügyiratkezelői feladatok ellátása, 
m) a bélyegzőkészítés rendjére és a belső szabályzatalkotás rendjére vonatkozó belső 

szabályozásból eredő nyilvántartási, ügyintézési feladatok ellátása. 
 

 

Kommunikációs Csoport 
61. § 

(1) A Kommunikációs Csoport feladata egyrészt az Egyetemen belüli egységes kommunikáció 
megteremtése, másrészt az Egyetem külső kommunikációjának szervezése, lebonyolítása. 

(2) A Kommunikációs Csoport feladatai: 
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a) Külső kommunikáció körében a kormányzati kommunikációs hatósággal és az irányító ha-
tóság kommunikációs szervével való kapcsolattartás. 
aa) nem beiskolázási célú és hatású sajtótájékoztatók, információs napok, kommunikációs 

workshopok szervezése és lebonyolítása. 
b) Belső kommunikáció: 

ba) intézményi belső információs csatornák kialakítása, megszervezése és engedélyeztetése 
(hírlevelek, körlevelek, Neptun üzenetek) 

bb) a magasabb vezetők, vezetők kommunikációjának támogatása, 
bc) egyetemi kártyarendszer kialakítása, gondozása,  
bd) hirdetések, reklámtevékenységek koordinálása, 
be) hirdetési felületek valamint belső információs felületek gondozása, karbantartása, frissí-

tése. 
c) Egyetemi kommunikációs és PR tevékenységhez kapcsolódó beszerzések koordinálása. 
d) A nem beiskolázási pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. 

 
Kontrolling Csoport 

62. § 
(1) A Kontrolling Csoport feladata az Egyetem egésze szempontjából fontos tevékenységek 

együttes, rendszerszemléletű operatív tervezése, elemzése, teljesítmények és ráfordítások 
nyomon követése, a környezeti változásokhoz igazodó intézményi irányítás, működés 
érdekében. 

(2) A Kontrolling Csoport feladata az intézményi gazdálkodás tekintetében különösen: 
a) a gazdasági igazgatóval együttműködve, a kancellár iránymutatásai szerint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által elfogadott elemi költségvetés, valamint a Szenátus 
határozatai alapján a költségvetés  

b) alapján az Egyetem belső költségvetésének kidolgozása, az éves tervkészítő munka 
intézményi koordinálása, a gazdálkodási egységek terveinek konszolidálása. 

c) Az éves költségvetés alakulásának folyamatos nyomon követése, beszámolók, elemzések 
készítése, a meghatározó gazdálkodási adatok egyetemi és kari szintű kimutatása, elemzése, 
és rendszeres időközönként a költségvetés teljesítéséről való beszámolás (Adattáralapú 
Vezetői Információs Rendszer). 

d) Belső költségelszámolások továbbfejlesztése 
e) az intézményfejlesztési terv keretei között fejlesztési feladatok ellátásának koordinálása és 

nyomon követése, 
f) az Egyetem vezetői döntéshozatali munkájának folyamatos támogatása, gazdasági döntések 

előkészítése, 
g) a gazdálkodásra vonatkozó kontrolling koncepció kialakítása az egyetemi sajátosságok 

figyelembevételével,  
h) az intézményi belső kontrollrendszer kötelezettségével összefüggő feladatok ellátása, 
i) eseti és rendszeres adatszolgáltatás. 

(3) A Kontrolling Csoport feladatainak ellátása során rendszeres kapcsolatot tart a szakterületi 
igazgatókkal, különösen a gazdasági igazgatóval, együttműködik az Egyetem valamennyi 
gazdálkodási egységével. 
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SZAKTERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK 
 

63. § 
(1) A kancellár, mint az Egyetem működtetéséért felelős magasabb vezető jogszabályban és jelen 

szabályzatban meghatározott feladatai ellátása érdekében szakterületi igazgatóságokként 
működő szolgáltató és funkcionális szervezeti egységeket irányít. 

(2) A szakterületi igazgatóságok fő feladatai: 
a) működési keretek biztosítása – „szolgáltató egyetem” 

aa) pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, 
ab) HR, bér- és munkaügyi tevékenység ellátása, 
ac) (köz)beszerzési feladatok ellátása , 
ad) biztonságszervezési feladatok ellátása,  
ae) Könyvtár, Levéltár, Múzeum működtetése, 
af) Hallgatói Központ működtetése, 
ag) Kollégium működtetése, 
ah) műszaki és üzemeltetési feladatok ellátása, 
ai) intézményi logisztikai szolgáltatás biztosítása, 
aj)Sportközpont működtetése, 
ak) informatikai feladatok ellátása. 

b) koncentrált saját bevételszerzési tevékenység végzése – „vállalkozó egyetem” 
ba) tudástranszfer tevékenység, 
bb) pályázati koordináció, 
bc) innovációmenedzsment, 

 (3) Szakterületi igazgatóságok: 
a) Gazdasági Igazgatóság: 

aa) Számviteli Osztály, 
ab) Pénzügyi Osztály, 
ac) Humángazdálkodási Osztály, (HR, bér- és munkaügy), 
ad) Beszerzési Osztály, 

b) Könyvtár, Levéltár, Múzeum, 
c) Üzemeltetési Igazgatóság: 

ca) Létesítmény Ellátási Osztály,  
cb) Létesítmény Fejlesztési és Karbantartási Osztály, 

d) Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság: 
da) Pályázati és  Tudástranszfer Központ, 
db) Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ, 

e)Informatikai Szolgáltató Központ 
f) Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság: 

fa) Hallgatói Központ, 
fb) Bolyai Kollégium, 
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fc) Sportközpont. 
(4) A szakterületi igazgatóságok tevékenységük során az Egyetem valamennyi szervezeti 

egységével kapcsolatot tartanak, azokkal együttműködnek, különösen a Rektori és Kancellária 
Hivatallal, a dékáni hivatalokkal. 

(5) A szakterületi igazgatóságok, gazdálkodási egységek közalkalmazottai felett a munkáltatói 
jogok gyakorlója a kancellár. 

(6) A szakterületi igazgatóságokat a kancellár által átruházott jogkörben, a kancellár által megbízott 
szakterületi igazgatók, valamint főigazgató irányítják, akik felelősek a szervezeti egységek 
feladatainak ellátásáért. 

(7) A szakterületi igazgató, főigazgató: 
a) koordinálja a szolgáltató (szakterületi) szervezeti egység feladatellátását, a kancellár által 

meghatározott jogkörében döntési, ellenőrzési, utasítási, javaslattételi jogokat gyakorol, 
b) a kancellár által átruházott hatáskörben, a szolgáltató szervezeti egység tekintetében 

kötelezettségvállalási jogot gyakorol, valamint a munkaköri leírása szerinti feladatok 
ellátása körében önálló aláírási, kiadmányozási joggal rendelkezik, 

c) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály és a kancellár meghatároz. 
(8) A megbízott szakterületi igazgatók, főigazgató tevékenységükről a kancellárt vagy megbízottját 

folyamatosan tájékoztatják, félévente írásban kötelesek beszámolni, teljesítményüket a 
kancellár évente értékeli.  

(9) A szakterületi igazgatóságok működésére, vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartal-
mazza. 

 
Gazdasági Igazgatóság 

64. § 
(1) A Gazdasági Igazgatóság fő feladatai: 

a) a Kontrolling Csoporttal együttműködve közreműködés a Szenátus, a rektor, a kancellár és 
a karok, valamint a kari szervezetbe nem tartozó egységek folyamatos tájékoztatását 
szolgáló gazdasági információs rendszer kialakításában és működtetésében, 

b) az Egyetem alap- és egyéb feladatainak ellátásához szükséges gazdasági feladatok ellátása,  
c) az oktató és kutató munka gazdálkodási területre kiterjedő támogatása,  
d) az Egyetem humánerőforrás, bérgazdálkodási tevékenységének koordinálása, 
e) könyvvezetési, adóügyi, pénzügyi, számviteli, bér- és munkaügyi, valamint 

társadalombiztosítási feladatok kialakítása, működtetése és dokumentálása, 
f) az intézmény beszerzési (közbeszerzési), raktározási feladatainak koordinálása és ellátása, 
g) az intézményi belső kontrollrendszer kötelezettségével összefüggő feladatok ellátása. 

(2) A Gazdasági Igazgatóság belső szervezeti egységei: 
a) Számviteli Osztály, 
b) Pénzügyi Osztály, 
c) Humángazdálkodási Osztály (HR, bér- és munkaügy), 
d) Beszerzési Osztály. 

(3) A Gazdasági Igazgatóságot vezető szakterületi igazgató a gazdasági igazgató. 
(4) A gazdasági igazgató fő feladatai: 
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a) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé készítendő adatszolgáltatások elkészítése, 
különösen az elemi költségvetés és beszámoló, havi költségvetési jelentés, negyedéves 
mérlegjelentés, stb. elkészítése, 

b) a Kontrolling Csoporttal együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
elfogadott elemi költségvetés, valamint a Szenátus határozatai alapján a költségvetés és 
egyéb pénzügyi és anyagi források tervezése, ezek jogszabályban és belső utasításokban 
meghatározott módon való teljesítése, a gazdálkodási egységek gazdálkodásának 
funkcionális irányítása, 

c) a Kontrolling Csoporttal együttműködve az előző évi belső költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámoló elkészítése, 

d) megfelelő szabályozással és felügyelettel az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerű, 
gazdaságos és célszerű felhasználásának biztosítása, 

e) a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtása, betartása, illetve az arra vonatkozó 
intézkedések megtétele,  

f) az egész Egyetemre vonatkozóan a bér- és munkaügyi tevékenység lebonyolításának 
koordinálása, irányítása, a HR- és bérgazdálkodás koordinálása,  

g) az Egyetem gazdasági-pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése, követeléseinek 
érvényesítése, 

h) a tervezés, a gazdálkodás, a számvitel, az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszer és az ezzel 
kapcsolatos ügyvitel megszervezése és ellenőrzése, a kötelezettségvállalás rendjének kialakítása, 

i) az Egyetem és külön a rájuk bízott keretekkel gazdálkodó egységek naprakész pénzügyi 
nyilvántartásának megszervezése és kérésre az illetékes vezető tájékoztatása, 

j) az Egyetem készletgazdálkodási feladatainak irányítása, felügyelete, koordinálása 
(közbeszerzés, beszerzés), közreműködés a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos 
feladatok ellátásában, 

k) minden egyéb olyan gazdasági, ellátási és közbeszerzési feladat ellátása, amivel a kancellár 
megbízza. 

(5) A gazdasági igazgató a Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei felett utasítási, ellenőrzési, 
javaslattételi és véleményezési jogköröket gyakorol. A szervezeti egységek osztályvezetőit 
rendszeresen beszámoltatja, melyről jelen szabályzat szerint beszámol a kancellár részére.  

(6) A gazdasági igazgató feladatai ellátása során együttműködik a rektorhelyettesekkel. 
 

Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
65. § 

(1) A Könyvtár, Levéltár, Múzeum szervezeti egység három, egyenként főhatósági engedéllyel 
működő közcélú tevékenységet végez: 
a) Egyetemi Könyvtár, 
b) Egyetemi Levéltár, 
c) Egyetemi Múzeum (Egyetemtörténeti Gyűjtemény). 

(2) Az Egyetemi Könyvtár: 
a) nyilvános könyvtár, 
b) feladata a képzés és kutatás szakirodalmi ellátása, ehhez kapcsolódó szakirányú tájékoztatás 

nyújtása, a könyvtárhasználati és szakirodalmi ismeretek megalapozásának elősegítése, a 
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szükséges irodalom biztosítása, valamint a doktori és habilitációs anyagok, gyűjtése, őrzése 
és feltárása, az egyetemi kiadói és a házi nyomdai tevékenység ellátása, 

c) egyetemi feladatait hálózat útján látja el, melynek módszertani központja, tagjai a karok és 
a BBZI által fenntartott könyvtárak, 

d) országos és regionális feladatokat is ellát. 
(3) Az Egyetemi Levéltár az Egyetem selmecbányai, soproni és miskolci történetére vonatkozó írásos 

dokumentumok, diplomamunkák, szakdolgozatok gyűjtése, őrzése és föltárása mellett ellátja az 
egyetemi szervezeti egységek iratkezelésének ellenőrzését is a jogszabályokban előírtak szerint. 

(4) Az Egyetemi Múzeum (Egyetemtörténeti Gyűjtemény) az Egyetem történetének 
dokumentumait gyűjti, feltárja és őrzi. 

(5) A Könyvtár, Levéltár, Múzeum egységen belül Egyetemi Kiadó, Sokszorosító Üzem, E-
Learning Centrum és MEMOOC Képzési Központ működik. 

(5) A Könyvtár, Levéltár, Múzeum élén főigazgató áll. A főigazgató a szakmai tevékenységének 
ellátása során együttműködik a rektorral.  

(6) A Könyvtár, Levéltár, Múzeum működésére vonatkozó részletes szabályokat önálló szabályzat 
határozza meg. 

 
Üzemeltetési Igazgatóság 

66. § 
(1) Az Üzemeltetési Igazgatóság fő feladatai: 

a) az Intézmény műszaki, beruházási, felújítási, karbantartási feladatainak koordinálása és 
ellátása, 

b) létesítményüzemeltetéssel,  feladatok ellátása,  
c) gépkocsi szolgálat üzemeltetése, szállítási feladatok ellátása, 
d) biztonságszervezési feladatok ellátása (munka-, tűz-, polgári-, környezet-, vagyonvédelem), 
e) a Szenátus, a rektor, a kancellár és a karok, valamint a kari szervezetbe nem tartozó egységek 

folyamatos tájékoztatása. 
(2) Üzemeltetési Igazgatóság szervezeti egységei: 

a) Létesítmény Ellátási Osztály, 
b) Létesítmény Fejlesztési és Karbantartási Osztály. 

(3) Az Üzemeltetési Igazgatóságot vezető szakterületi igazgató az üzemeltetési igazgató. 
(4) Az üzemeltetési igazgató az Üzemeltetési Igazgatóság szervezeti egységei felett utasítási, 

ellenőrzési, javaslattételi és véleményezési jogköröket gyakorol. A szervezeti egységek vezetőit 
rendszeresen beszámoltatja, melyről beszámol a kancellár részére.  

(5) Az üzemeltetési igazgató legfontosabb feladatai: 
a) megfelelő szabályozással és felügyelettel az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerű, 

gazdaságos és célszerű felhasználásának biztosítása, gondoskodás az állami vagyon 
megőrzéséről, tulajdonában lévő épületek és eszközök hasznosításáról, bérbeadásáról,  

b) gondoskodás az egyetemi beruházások, beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlások, 
felújítások döntés-előkészítéséről, és az illetékes testület, a kancellár döntéshozatalát 
követően a szakszerű végrehajtásról, továbbá az Egyetem épületeinek állagmegóvásáról és 
karbantartásáról, 
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c) biztonságszervezési tevékenység (munka-, tűz-, polgári-, környezet-, vagyonvédelem) 
közvetlen irányítása és felügyelete, 

d) gépkocsi szolgálati, szállítási tevékenység felügyelete, 
e) minden egyéb olyan műszaki, szolgáltatási és szervezési jellegű feladat ellátása, amivel a 

kancellár megbízza, 
f) az intézményi belső kontrollrendszer kötelezettségével összefüggő feladatok ellátása, 
g) központi iratkezeléssel kapcsolatos logisztikai feladatok ellátása. 

 
Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság 

67.§ 
(1) A Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság legfontosabb feladatai: 

a) a Miskolci Egyetem kutatás-fejlesztési eredményeinek bemutatása, terjesztése, az 
eredmények hasznosításának elősegítése, kis- és középvállalkozásoknak innovációt segítő 
szolgáltatások nyújtása, 

b) külső partnerekkel kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködés kialakítása, 
c) szabadalmaztatás segítése, üzletfejlesztés, 
d) technológiatranszfer hálózat kialakítása, technológia transzfer szolgáltatások, tudásportfólió 

közvetítése, 
e) helyi, regionális és nemzetközi technológiai együttműködés segítése, 
f) technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítő 

támogatása,  
g) egyetemi tudástérkép megalkotása, 
h) fejlett tudásvagyon transzfer szolgáltatások és ügyviteli szolgáltatások kialakítása és 

bevezetése, 
i) kiemelt (stratégiai) kutatási területek értékelésére szolgáló objektív értékelési rendszer 

kidolgozása, 
j) pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázati menedzsment szolgáltatás, korszerű pályázati 

nyilvántartás vezetése a benyújtott pályázatokról, ezekről rendszeres tájékoztatás az 
egyetemi vezetők részére, 

k) hatékony módszerek kidolgozása a vállalkozások innovációs, K+F projektjei gazdasági, 
piaci hasznosulásának támogatására, a Miskolci Egyetem vonatkozó kutatási erőforrásainak, 
kompetenciáinak hatékony és céltudatos felhasználásával, 

l) innovációmenedzsment modellek, módszertanok kidolgozása. 
(2) Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság szervezeti egységei: 

a) Pályázati és Tudástranszfer Központ, 
b) Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ, 

(3) A Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóságot vezető szakterületi igazgató a tudásvagyon 
hasznosítás igazgató. 

(4) A tudásvagyon igazgató a Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság szervezeti egységei felett 
utasítási, ellenőrzési, javaslattételi és véleményezési jogköröket gyakorol. A szervezeti 
egységek vezetőit rendszeresen beszámoltatja, melyről a 61.§ (8) bekezdés szerint beszámol a 
kancellár részére.  

(5) A tudásvagyon hasznosítás igazgató legfontosabb feladatai: 
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a) a tudásvagyon hatékony hasznosítása tevékenység végzése,  
b) hazai és külföldi partnerkapcsolatok fejlesztése, 
c) pályázati források felkutatása, egyetemi aktivitás növelése. 
d) az Egyetem kompetenciáinak, kutatási erőforrásainak hatékony és céltudatos 

felhasználásával elősegíteni a partner vállalatok, valamint a régió kis- és középvállalatait az 
innovációs és K+F tevékenységük gazdasági, piaci eredményességük növelésében, 

e) a Pályázati és Tudástranszfer Központ, az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási 
Központ,  felügyelete, működésének folyamatos nyomon követése, az optimalizálás 
érdekében hatékonysági vizsgálatok végzése, 

f) minden egyéb olyan tudásvagyon hasznosítási jellegű feladat ellátása, amivel a kancellár 
megbízza. 

(6) A tudásvagyon hasznosítás igazgató feladatai ellátása során együttműködik a szakterületileg 
illetékes rektorhelyettessel, a dékánokkal, az FRK és az AFKI igazgatójával.  

 
Informatikai Szolgáltató Központ 

68. § 
(1) Az Informatikai Szolgáltató Központ feladata: 

a) az oktatással, kutatással, igazgatással, általános működéssel, szolgáltatásokkal összefüggő 
informatikai szolgáltatás megszervezése, ellátása és fejlesztése, 

b) az Egyetem központi informatikai eszközeinek működtetése, azok beszerzésének 
véleményezése, előkészítése, 

c) központi adatbázisok, nyilvántartási, ügykezelési, kommunikációs informatikai rendszerek 
üzemeltetése, karbantartása, védelmének biztosítása, 

d)  IT kutató-fejlesztő, alkalmazó, szolgáltatói és szaktanácsadói tevékenység végzése, 
e) oktatástechnikai támogatása, 
f) az egyetem informatikai laborinfrastruktúrájának koordinálása, 
g) a Beiskolázási Központ informatikai és oktatástechnikai támogatása. 

(2) Az Informatikai Szolgáltató Központ az Egyetem gazdálkodási egysége. Felelős vezetője az 
igazgató, akit pályázat útján, a Szenátus véleménye, rangsorolása alapján a kancellár bíz meg 
legfeljebb öt évre és vonja vissza megbízását. A kinevezés többször megismételhető.  

(3) Az Informatikai Szolgáltató Központ működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tar-
talmazza. 

 
Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság 

69. § 
(1) A Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság legfontosabb feladatai: 

a) hallgatói központ működtetése, 
b) hallgatói igények folyamatos nyomon követése, megfelelő minőségű kiszolgálása, 

hallgatókat érintő valamennyi tevékenység elvégzése, kapcsolódó folyamatok kiszolgálása,  
c) hallgatókat érintő rendezvények, hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezésében 

közreműködés, 
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d) NEPTUN tanulmányi rendszer működtetése, FIR-hez kapcsolódó feladatok teljes körű 
ellátása, 

e) hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatszolgáltatások biztosítása, 
f) hallgatói önkormányzat tevékenységének adminisztratív támogatása, 
g) kollégiumi elhelyezés biztosítása, 
h) magas színvonalú kollégiumi szolgáltatások nyújtása, 
i) kollégiumi igények nyomon követése, kezelése,  
j) Sportközpont feladat ellátásainak biztosítása, 
k) hallgatói, dolgozói sport szolgáltatások folyamatos fejlesztése és biztosítása, 
l) sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, utókövetése. 

(2) A Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság szervezeti egységei: 
a) Hallgatói Központ, 
b) Bolyai Kollégium, 
c) Sportközpont. 

(3) A hallgatói szolgáltatások igazgató fő feladatai: 
a) gondoskodni a megfelelő színvonalú és minden hallgató számára elérhető hallgatói 

szolgáltatások nyújtásáról, 
b) pályázati lehetőségek és egyéb források felkutatása a hallgatói szolgáltatások elősegítése 

céljából,  
c) meghatározza a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezésének rendjét, 
d) a Hallgatói Központ, a Bolyai Kollégium, Sportközpont felügyelete, működésének 

folyamatos nyomon követése, az optimalizálás érdekében hatékonysági vizsgálatok 
végzése, 

e) az évenként felülvizsgálatra kerülő Sport Koncepcióban meghatározott feladatok ellátásának 
koordinálása, 

f) minden egyéb olyan hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladat ellátása, amivel a 
kancellár megbízza. 

(4) A Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság működésére vonatkozó ügyrendbe foglalt rendelkezé-
sek mellett a Bolyai Kollégium és a Hallgatói Központ működésére vonatkozó szabályokat az 
SZMSZ III. kötete tartalmazza, a Sportközpontra vonatkozóan ügyrend készült..  

(5) A hallgatói szolgáltatások igazgatót távollétében az általa meghatalmazott személy helyettesíti. 
(6) A hallgatói szolgáltatások igazgató együttműködik a szakmai felügyeletet ellátó 

rektorhelyettessel és a Hallgatói- és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat elnökével. 
 
 
 

VII. fejezet 
EGYETEMI SZINTŰ TESTÜLETEK 

 

70. § 
(1) Az Egyetemen működő központi állandó testületek: 

a) Rektori Kabinet, 
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b) Tudományos Tanács, 
c) Egyetemi Doktori Tanács, 
d) Professzorok Tanácsa, 
e) Kreditátviteli Bizottságok, 
f) Hallgatói Jogorvoslati Bizottságok, 
g) Kollégiumi Bizottság, 
h) Esélyegyenlőségi Bizottság, 
i) Minőségbiztosítási Bizottság, 
j) Szociális és Ösztöndíj Bizottságok, 
k) Lakásügyi Bizottság, 
l) Egyetemi Habilitációs Fellebbviteli Tanács, Egyetemi Habilitációs Bizottság, 
m) Intézményi Érdekegyeztető Tanács, 
n) Pedagógusképzési Tanács, 
o) Kitüntetési Bizottság, 
p) AVIR Kompetencia Központ, 
q) Kiválósági Központok, 
r) Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács, 
s) Etikai Bizottság, 
t) Stratégiai Bizottság, 
u) Élsportolói Mentorprogram Koordináló Bizottság, 
v) Beiskolázási Bizottság. 

(2) A Szenátus, a rektor és a kancellár további egyetemi szintű állandó és ideiglenes testületeket 
hívhat össze, melyek működéséről itt nem szabályozott külön utasítás, ügyrend vagy szabályzat 
rendelkezik. 

 
Rektori Kabinet 

71. § 
(1) Az Egyetem vezetésével járó feladatok döntés-előkészítésére, végrehajtásának megszervezésére 

a rektor Rektori Kabinetet alakít. 
(2) A Rektori Kabinet javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkező testület. Munkarendjét 

és összehívásának idejét a rektor állapítja meg. 
(3) A Rektori Kabinet elnöke a rektor, titkára a Szenátus titkára, tagjai a kancellár, a 

rektorhelyettesek, a karok vezetői, a BBZI igazgatója, a Rektori Hivatal vezetője, a kancellár-
helyettes, a gazdasági igazgató, az üzemeltetési igazgató, a tudásvagyon hasznosítás igazgató,  
a hallgatói szolgáltatások igazgató, a jogi és igazgatási osztályvezető, a rektor és a kancellár 
által meghívott más egyetemi vezetők és a reprezentatív szakszervezet, valamint a Miskolci 
Egyetem Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: ME-HÖK) elnökei. 
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Tudományos Tanács 
72. § 

(1) A Tudományos Tanács rendszeresen értékeli a Egyetem tudományos teljesítményét, 
véleményezi tudományos kutatási stratégiáját és annak megvalósítását, javaslatot tesz az 
Egyetem tudományos teljesítményeit mérő mutatószámokra és nyomon követi azok alakulását.  

(2) A Tudományos Tanács figyelemmel kíséri az Egyetem minősített oktatóinak életpályáját, a 
Doktori Iskolák működését és az Egyetem tudományos diákköri tevékenységét. 

(3) A Tudományos Tanács tagjai:  
a) a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes, 
b) az egyetemi habilitációs bizottság elnöke, 
c) doktori iskolák vezetői, 
d) tudományági doktori tanácsok elnökei 
e) karok tudományos dékánhelyettesei, 
f) akadémikusok, 
g) Tudományos Diákköri Tanács elnöke, 
h) tudásvagyon hasznosítás igazgató, 
i) tudománymetriai referens. 
A Tanács elnökét a tagok közül, a rektor választja ki és bízza meg. A Tudományos Tanács 
alelnöke a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes. A tagok mandátuma a vezetői, illetve 
testületi megbízatás ellátásáig, akadémikusok esetén élethosszig tart. 
A Tudományos Tanács ülésére meghívott a rektor, a kancellár, a Doktoranduszhallgatói 
Önkormányzat elnöke, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója. 

(4) A Tudományos Tanács elnöke saját hatáskörben rendelkezik a Tanács működéséről. 
 

Egyetemi Doktori Tanács 
73. § 

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács feladata a doktori képzés szervezése és a doktori fokozat 
odaítélése, a doktori eljárás lefolytatása. 

(2) A doktori tanács valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A doktori 
tanács tagjainak kiválasztásánál biztosítani kell, hogy legalább két olyan tagja legyen, aki az 
Egyetemmel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban. A doktori tanács egy tagját a doktori 
képzésben részt vevő hallgatók maguk közül választják. 

(3) Az Egyetemi Doktori Tanács tudományterületenkénti tagozódására, tagjainak megválasztására, 
hatáskörére és működésére a Szenátus által elfogadott, Az Egyetem doktori képzés és a doktori 
(PhD) fokozatszerzés szabályzata rendelkezései vonatkoznak. 

 
Professzorok Tanácsa 

74. § 
(1) A Professzorok Tanácsának tagjai az Egyetem alkalmazásában álló kinevezett egyetemi 

tanárok, a kutató professzorok, a professzor emeritusok és a kinevezett habilitált főiskolai 
tanárok. Elnöke a tagok által – maguk közül – kétéves időtartamra választott professzor. 
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(2) A Tanács javaslattevő és tanácsadó testület, véleményt alkothat minden olyan oktatást, kutatást, 

az Egyetem jövőjét érintő kérdésben, amelyben megítélése szerint kezdeményezésre van 
szükség, vagy amelyben az Egyetem rektora vagy a Szenátus állásfoglalásra kéri fel. 

 
Kreditátviteli Bizottságok 

75. § 
(1) A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság 

koordinálására az Egyetem Kreditátviteli Bizottságokat működtet. 
(2) Az Kreditátviteli Bizottságok összetételére, hatáskörére és működésére az SzMSz III. kötete (a 

Hallgatói Követelményrendszer) rendelkezései vonatkoznak. 
 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságok 
76. § 

(1) A hallgató által az Egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének 
elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a Hallgatói Jogorvoslati 
Bizottságok járnak el. 

(2) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság létszámáról, összetételéről, működéséről az SzMSz III. 
kötete (a Hallgatói Követelményrendszer) rendelkezik. 

 
Kollégiumi Bizottság 

77. § 
(1) A hallgatók kollégiumi felvételi ügyeiről, lakhatási támogatás felosztásáról, valamint 

kollégiumokkal kapcsolatos egyéb kérdésekről a Kollégiumi Bizottság határoz. 
(2) A Kollégiumi Bizottság létszámáról, összetételéről, működéséről az SzMSz III. kötete (a 

Hallgatói Követelményrendszer) rendelkezik.  
 

Esélyegyenlőségi Bizottság 
78. § 

(1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú 
személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. 

(2) A törvényben foglaltak érvényre juttatása érdekében az Egyetem Szenátusa Esélyegyenlőségi 
Bizottság létrehozását rendelte el, amellyel meg kívánta teremteni az esélyegyenlőség 
intézményi koordinációjának szervezeti kereteit. 

(3) Az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökére és tagjaira – a szakszervezettel történő konzultációt 
követően – a rektor tesz javaslatot. Törekedni kell arra, hogy a Bizottságon belül a nemek aránya 
kiegyenlített legyen. 

(4) Az Esélyegyenlőségi Bizottság létszámáról, összetételéről, működéséről az esélyegyenlőségi 
tervben, valamint az annak alapján maga alkotta ügyrendben kell rendelkezni. 
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Minőségbiztosítási Bizottság 
79. § 

(1) A Minőségbiztosítási Bizottság feladata az Egyetem képzési programjának (alap-, mester- és 
doktorképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés) végrehajtása és kutatási tevékenysége 
során, azzal összefüggésben a minőségpolitika, minőségcélok meghatározása. Döntés-
előkészítési, javaslattételi jogkör gyakorlása a partnerközpontúság megteremtése, és az 
oktatásszervezés és a partnereknek nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása, a támogató 
tevékenység minőségi fejlesztése, az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének megalapozására 
és kialakítására irányuló feladatok összehangolása érdekében. 

(2) A Minőségbiztosítási Bizottság összetételéről és működéséről a minőségbiztosítási rendszer 
keretében kell rendelkezni. 

(3) A Minőségbiztosítási Bizottság elnöke a minőségbiztosításért felelős rektorhelyettes. 
 

Szociális és Ösztöndíj Bizottságok 
80. § 

(1) A hallgatók szociális, térítési és juttatási ügyeinek elintézésére, kérelmeik elbírálására Szociális 
és Ösztöndíj Bizottságok működnek. 

(2) A Szociális és Ösztöndíj Bizottságok hatáskörére és működésére az SzMSz III. kötete (a 
Hallgatói Követelményrendszer) rendelkezései vonatkoznak. 

 
Lakásügyi Bizottság 

81. § 
(1) A Lakásügyi Bizottság feladata a lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása. A Lakásügyi 

Bizottság a rektor döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező szerveként működik. 
(2) A Lakásügyi Bizottság összetételéről és működéséről a Kollektív Szerződés rendelkezik. 
 

Egyetemi Habilitációs Fellebbviteli Tanács 
Egyetemi Habilitációs Bizottság 

82. § 
(1) A Tanács és Bizottság tagjainak megválasztására, hatáskörére és működésére - a Szenátus által 

az SzMSz II. kötete (a Foglalkoztatási Követelményrendszer) részeként elfogadott - Habilitációs 
Szabályzat vonatkozik. 

 
Intézményi Érdekegyeztető Tanács 

83. § 
(1) A törvényi előírásoknak megfelelően az Egyetemen a reprezentatív szakszervezet 

kezdeményezésére Intézményi Érdekegyeztető Tanács működik.  
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Pedagógusképzési Tanács 
84. § 

(1) Az egyetemen a pedagógusképzést folytató szervezeti egységek oktatómunkájának 
összehangolására Pedagógusképzési Tanács működik. Elnöke az oktatásfejlesztési ügyekért fe-
lelős rektorhelyettes, tagjai a Bölcsészettudományi Kar dékánja, Tanárképző Intézet 
főigazgatója, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója, és a ME-HÖK elnöke, továbbá a 
tanárképzésben részt vevő karok képviselői. 

(2) A Tanács működési szabályait maga alkotta ügyrendben állapítja meg. 
 

Kitüntetési Bizottság 
85. § 

(1) A Kitüntetési Bizottság elnöke az intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 
rektorhelyettes. Tagjai lehetnek az egyetem korábbi rektorai, Professor Emeritusok, egyetemi 
és főiskolai tanárok, nem oktató, kutató dolgozók képviselője és állandó tagja a 
humángazdálkodási osztályvezető, a reprezentatív szakszervezet elnöke. A Bizottság létszáma 
maximum 10 fő, tagjait a rektor bízza meg és menti fel. 

(2) A Bizottság működési szabályait maga alkotta ügyrendben állapítja meg. 
 

AVIR Kompetencia Központ 
86. § 

(1) Az Egyetem Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszere – továbbiakban AVIR – megfelelő 
működtetésére, a felsőszintű koordinációs feladatok ellátására AVIR Kompetencia Központot 
tart fenn. 

(2) Az AVIR Kompetencia Központ feladata az AVIR-hez kapcsolódó stratégia kidolgozása, és a 
Rektori Kabinet, Szenátus elé terjesztése, az intézményi stratégia teljesülésének figyelemmel 
kísérése, az intézmény fejlesztési tervben és a három éves finanszírozási szerződésben vállalt 
mutatók alakulásának nyomon követése. A Központ figyelemmel kíséri az alrendszerek 
működését, beszámoltatja az alrendszerek adattartalmáért felelősöket, segíti a felhasználókat az 
AVIR használatában, kijelöli a rendszer továbbfejlesztésének útjait. 

(3) Az AVIR Kompetencia Központ működését a kancellár felügyeli. A Központ tagjai a gazdasági 
igazgató, a Kontrolling csoport vezetője, a rektorhelyettesek és az Informatikai Szolgáltató 
Központ vezetője. 

(4) Az AVIR Kompetencia Központ működését a gazdálkodási egységek képviselőiből álló AVIR 
szervezet véleményező munkája támogatja, az AVIR szervezet tagjait a gazdálkodási egység 
vezetők delegálják. 

(5) Az AVIR-hez kapcsolódóan a főbb folyamatok és felelősségi körök, adatvédelmi kérdések, 
jogosultságok önálló szabályzatban kerülnek szabályozásra. 
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Kiválósági Központok 
87. § 

(1) A Kiválósági Központok az Egyetem kiemelt stratégiai kutatási területein folytatnak 
kutatómunkát. A Kiválósági Központok élén egy-egy szakmai vezető áll, akit a Szenátus 
véleménye alapján a rektor bíz meg.  

(2) A Kiválósági Központok (KK) – összhangban Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési tervével 
– a következők:  
I. Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ, 
II. Korszerű Anyagok és Technológiák Kiválósági Központ, 
III. Mechatronikai, Logisztikai és Informatikai Kiválósági Központ, 
IV. Innovatív Járműipari, Gépészeti, Energetikai Tervezés és Technológiák Kiválósági 

Központ, 
V. Társadalmi Innovációk és Regionális Felzárkóztatás Kiválósági Központ. 

(3) A szakmai munka a Kiválósági Központokhoz tartozó Karokon, Intézetekben és Tanszékeken 
folyik.  

(4) A Kiválósági Központok feladatai: 
a) feltérképezik és kihasználják az intézményen belüli infrastrukturális és kutatási kapacitásban 

meglévő szinergia lehetőségeket, 
b) stratégiai partnerséget építenek a régió kulcsszereplőivel, 
c) feltételeket teremtenek a régióbeli fiatal kutatók helyben tartására, magas színvonalú 

kutatási környezet és tudományos vezetés biztosításával, 
d) feltételeket teremtenek más régióbeli, határon túli vagy külföldre távozott doktoranduszok, 

posztdoktorok és elismert szeniorkutatók régióbeli letelepítésére, 
e) fiatalokból álló kutatócsoportokat hoznak létre kimagasló tudományos teljesítménnyel 

rendelkező szeniorkutatók köré, 
f) megalapozzák a tudományos hatásuk növekedését. 

 
Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács 

88.§ 
(1) Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban: ETDT) tagjai a kari tudományos 

Diákköri Tanács (továbbiakban: TDT) elnökei és titkárai, valamint a kari TDT elnökének 
javaslata alapján a kari HÖK által delegált egy-egy hallgató. 

(2) Az ETDT elnökét a TDK munkában nagy tapasztalatokkal rendelkező egyetemi, főiskolai 
tanárok, egyetemi docensek közül, titkárát a TDK munka szervezésében jártas oktatók, kutatók 
közül az ETDT tagjai választják két év időtartamra. 

(3) Az ETDT a tudományos diákköri feladatokra rendelkezésre álló források elosztására, a TDK 
tevékenység koordinálására, elősegítésére létrehozott testület. 
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Etikai Bizottság 
89.§ 

(1) Az Etikai Bizottság az etikai szempontból megítélhető vitás helyzetekben és a benyújtott 
panaszok tárgyában foglal állást. 

(2) A Bizottság öt tagból áll, két tagját az ME-HÖK jelöli, három tagjára a Rektori Kabinet tesz 
javaslatot. A tagokat a Szenátus választja meg. 

(3) A Bizottság működésére az Etikai Kódex rendelkezései az irányadóak. 
  

Stratégiai Bizottság 
90.§ 

(1) A Stratégiai Bizottság közreműködik az egyetemi stratégiai irányok meghatározásában, a 
pályázati, felnőttképzési stratégia kialakításában.  

(2) A Bizottság figyelemmel kíséri az egyetemi tulajdonú gazdasági társaságok működését. 
(3) A Bizottság tagja a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, a dékánok és a szakterületi igazgatók. 
(4) A Stratégiai Bizottság vezetője az intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 

rektorhelyettes. 
(5) A Bizottságnak javaslattételi joga van a Szenátus és a szakterületi igazgatók felé. 
 

Élsportolói Mentorprogram Koordináló Bizottság 
91. § 

(1) Az Élsportolói Mentorprogram Koordináló Bizottság feladata a Miskolci Egyetemen tanuló 
élsportoló hallgatók tanulmányainak és sporttevékenységének elősegítése élsportolói 
mentorprogram működtetésével.  

(2) A Bizottság 5 főből áll. Elnöke az oktatásfejlesztési ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjai a 
hallgatói szolgáltatások igazgató, a Sportközpont igazgató, az ME - Hallgatói Önkormányzat 
elnöke és a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club elnöke.  

(3) Az Élsportolói Mentorprogram Koordináló Bizottság hatáskörére az SzMSz III. kötete (a 
Hallgatói Követelményrendszer) rendelkezései vonatkoznak, működését a Bizottság ügyrendje 
szabályozza. 

 
Beiskolázási Bizottság 

92. § 
(1) A Beiskolázási Bizottság alapvető célja a Miskolci Egyetemen meghirdetett felsőoktatási szak-

képzések, alap- és mesterképzések, osztatlan képzések népszerűségének, illetve a Miskolci 
Egyetemre jelentkezők számának növelése. 

(2) A Beiskolázási Bizottság feladata az éves Beiskolázási Tervben meghatározott feladatok és a 
kari szintű beiskolázási tevékenységek összehangolása, végrehajtása. 

(3) A Beiskolázási Bizottság 11 főből áll. Elnöke a Beiskolázási Központ igazgatója, tagjai az Egye-
tem oktatási egységeinek delegáltjai, a kancellár által delegált személy és a ME-HÖK képvise-
lője. 
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(4) A Bizottság működését a saját maga által elfogadott ügyrend szabályozza. 
 
 
 

VIII. fejezet 
AZ EGYETEM MŰKÖDÉSI RENDJE 

 
Az egyetemi irányítás és vezetés jogi és más eszközei 

93. § 
(1) Az egyetemi irányítás és vezetés – jogszabályokon túli – jogi eszközei: 

a) szabályzatok és ügyrendek, 
b) szenátusi határozat, 

ba) szabályzatot alkotó határozat, 
bb) egyedi határozat, 

c) kari tanácsi, önálló intézeti tanácsi határozat,  
ca) szabályzatot alkotó határozat, 
cb) egyedi határozat, 

d) szabályzatban felhatalmazott testületek határozatai, 
e) magasabb vezetői ügyviteli és egyéb utasítás, 
f) vezetői ügyviteli és egyéb utasítás. 

(2) Az egyetemi irányítás és vezetés más eszközei: 
a) magasabb vezetők, vezetők által kiadott körlevelek, tájékoztatók, 
b) magasabb vezetők és vezetők koordinációs értekezletei, 
c) intézményi, kari, intézeti, igazgatósági szintű, összoktatói, összdolgozói értekezletek. 

(3) E rangsornak megfelelően, alacsonyabb szintű jogi vagy más eszköz nem lehet ellentétes 
magasabb szintű jogi és más eszközzel. 

(4) A belső jogi normák gondozásáért felelős magasabb vezetőket, vezetőket a rektor és a 
kancellár jelöli ki. 

(5) A belső jogi normák előkészítésének, elfogadásának, kibocsátásának és nyilvántartásának 
rendjét jelen Szabályzat rendelkezései mellett a „Belső jogi normák megalkotásának rendje a 
Miskolci Egyetemen” című szabályzat tartalmazza. 

 

94. § 
(1) A magasabb vezetői megbízással, illetve a vezetői megbízással rendelkező egyetemi vezetőt a 

közvetlenül alárendelt szervezeti egység, illetve személyek tekintetében megilleti az utasítás 
adásának a joga. Az utasítás csak a közvetlenül alárendelt szervezeti egység működésére, illetve 
személy feladatvégzésére vonatkozhat. 

(2) A magasabb vezetőket és a vezetőket feladataik ellátásában kinevezett helyettesek segíthetik. A 
helyetteseket átruházott hatáskörben, vagy tartós helyettesítés során utasítási jog illeti meg, 
amelynek hatálya – amennyiben jogszabály, vagy szabályzat másképpen nem rendelkezik – 
megegyezik az átruházó, illetve a tartósan távollevő vezető utasításának hatályával. 
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(3) A vezetői utasítások visszavonásáról a kibocsátással megegyező módon értesíteni kell az 

érintetteket. 
(4) Az Egyetem magasabb vezetői és vezetői a feladatkörükben körleveleket, tájékoztatókat, 

adhatnak ki, amelyekben értesítik a szervezeti egységeket a hatályba lépő jogszabályok, 
egyetemi rendelkezések alkalmazásáról, a szükséges intézkedésekről, illetve az egységes 
egyetemi eljárási rendről.  

(5) A reprezentatív szakszervezet, illetve a ME-HÖK elnökét a hatáskörébe tartozó ügyekben 
megilleti tájékoztatók, körlevelek kiadásának joga. 

 
Kapcsolattartás rendje 

95. § 
(1) Az Egyetem szervezeti egységei között a zavartalan működés biztosítása, az esetleges 

párhuzamosságok elkerülése érdekében olyan munkakapcsolatot, hatékony belső 
kommunikációs csatornákat kell kialakítani, amelyek segítik az egymásra épülő feladatok 
legmagasabb szintű megoldását.  

(2) A szervezeti egységek és az Egyetem alkalmazottai eljárásuk során kötelesek megtartani a 
jogszabályok és az Egyetem belső szabályzatainak rendelkezéseit. Hatáskörüket a 
jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és 
méltányossági jogkörüket a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és 
az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolják.  
Az Egyetem alkalmazottjai hatáskörük gyakorlásával nem élhetnek vissza, hatáskörük 
gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és a munkatársakkal, valamint a hallgatókkal 
való együttműködés követelményeinek megfelelően, a jóhiszeműség, költségtakarékosság és 
hatékonyság elvére figyelemmel kötelesek eljárni. 

(3) A szervezeti egységek segítik egymás munkáját határidőre történő adatszolgáltatással, 
feladataik maradéktalan teljesítésével. 

(4) A szervezeti egységek közötti kapcsolat – írásban, szóban és írásbelinek nem minősíthető 
elektronikus úton – vezetői- és ügyintézői szinten egyaránt létrejöhet az intézményi szervezeti 
és döntési hierarchia rendjének megfelelően, és az ügyviteli, iratkezelési szabályok betartásával. 
Az ügyintézői szinten létrejövő kapcsolatról a vezető tájékoztatása szükséges. 

(5) Adatszolgáltatásra csak írásbeli vagy elektronikus kérelem alapján, az adott szervezeti egység 
vezetője – távollétében a helyettesítésére kijelölt személy – hozzájárulásával kerülhet sor. Az 
adatszolgáltatás az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi és szabályzati előírások maradéktalan 
betartásával kerülhet sor. 

(6) Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül az Egyetem a költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjai alapján választ, előnyben részesítve az elektronikus utat. 

 
Az Egyetemen folytatott képzések alapításának, indításának és folytatásának rendje 

96. § 
(1) Az Egyetem alapképzést (BA/BSc), mesterképzést (MA/MSc), egységes, osztatlan képzést, 

doktori képzést, szakirányú továbbképzést, felsőoktatási szakképzést, a korábban hatályos 
képzés szerinti egyetemi és főiskolai képzést, felsőfokú szakképzést folytat, valamint ezeken 
felül felnőttképzést folytathat magyar és idegen nyelven. 



MISKOLCI EGYETEM SzMSz I. kötet 
Szervezeti és Működési Rend 

Oldalszám: 57 
 

Változat száma: A1 
 
(2) A doktori képzés kivételével az (1) bekezdésben meghatározott képzések előkészítésének, 

megszervezésének, indításának és folytatásának szabályait a jelen fejezetben foglalt 
szempontok alapján elkészített és a Szenátus által elfogadott, a jelen Szabályzat mellékletét 
képező képzési szabályzat rögzíti. A doktori képzésről A Miskolci Egyetem doktori képzés és a 
doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában kell rendelkezni. 

(3) A képzési szabályzatban kell rögzíteni különösen: 
a) a képzés indítása és megszüntetése kezdeményezésének szabályait alapképzésben, 

mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben, 
b) a képzési és szakképzési program kidolgozásának szabályait, 
c) az a)-b) pontokba nem tartozó képzések (felnőttképzés) indítása feltételeinek 

meghatározását, 
d) az a)-c) pontokba tartozó képzések indításának, szervezésének és lebonyolításának 

szabályait, 
e) az előterjesztések formai követelményeit. 

 

97. § 
(1) Alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben és szakirányú továbbképzésben a 

képzési és kimeneti követelmények módosítását, illetve új követelmények meghatározását, 
valamint képzés indítását az Egyetem bármely oktatási szervezeti egysége kezdeményezheti az 
illetékes kar/önálló intézet tanácsánál. 

(2) A kari/önálló intézeti tanács döntése alapján a kar/önálló intézet vezetője kezdeményezi az 
általános helyettesi feladatokat ellátó rektorhelyettesnél – az előterjesztés és a kari/ önálló 
intézeti tanács határozatának egyidejű megküldésével – a javaslat Szenátus elé terjesztését. 

(3) A jelen szakasz rendelkezései megfelelően irányadók a szakképzési program meghatározása 
esetén is. 

(4) A Szenátus hozzájárulhat ahhoz, hogy megállapodás alapján más felsőoktatási intézménnyel, 
annak szervezeti egységével, vagy nem felsőoktatási intézménnyel közösen folytassák a 
képzést. A képzési szabályzatban kell meghatározni a megállapodás tartalmát. 

 

Az Egyetemen folytatott kutatási tevékenység rendje 
98 § 

(1) Az Egyetem az oktatók, kutatók, hallgatók számára biztosítja a tudományos kutatás, művészeti 
alkotótevékenység szabadságát, támogatja feltételeinek megvalósítását. 

(2) Az Egyetem oktatóinak, kutatóinak a jelen Szabályzat keretei között kötelessége tudományos 
munka folytatása, illetve az oktatók, kutatók jogosultak tudományos (művészeti) célú 
pályázatok benyújtására, a munkaköri feladataikból származó feladatok mellett a maguk 
választotta tudományos téma kutatására.  

(3) Az oktatók és kutatók tudományos kutatási eredményeik közzétételére a szellemi tulajdon 
kezeléséről szóló szabályzat rendelkezései szerint jogosultak. 

(4) Az Egyetem tudományos kutatási tevékenysége minél magasabb színvonalú gyakorlása és a 
fentiek támogatása céljából doktori iskolákat és tudományos diákköröket működtet. 

(5) A tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység finanszírozásának forrásai: 
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a) pályázatok, 
b) normatív támogatás, 
c) szerződéses tevékenységből származó bevételek. 

(6) A kutatási pályázatok részletes szabályairól a Pályázati Szabályzat rendelkezik. 
 

Az Egyetem együttműködése más szervezetekkel 
99. § 

(1) Az Egyetem az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátása céljából a feladatai 
ellátásában érdekelt hazai vagy külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel 
megállapodás alapján együttműködhet. 

(2) Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködés irányulhat különösen: 
képzési programok vagy más programok, tantervek kidolgozására, képzés, gyakorlati képzés 
megszervezésére, a tanulmányok beszámítására, pályázatok kidolgozására, lebonyolítására, 
kutatási és fejlesztési feladatok megoldására. 

(3) Az Egyetem megállapodhat különösen: 
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel, 
b) másik felsőoktatási intézménnyel,  
c) szakközépiskolával, 
d) közoktatási intézménnyel, 
e) gazdálkodó szervezettel, alapítvánnyal, kamarával, 
f) önkormányzatokkal, 
g) egyéb állami szervekkel. 

 
Adatkezelés és továbbítás szabályai 

100. § 
(1) Az adatkezelés és továbbítás szabályait önálló szabályzat tartalmazza. 

 
 
 

IX. fejezet 
AZ EGYETEM GAZDÁLKODÁSA 

 

101. § 
(1) Az Egyetem jóváhagyott költségvetésének forrásai:  

a) költségvetési támogatás, 
b) saját bevételek. 

(2) Az Egyetem gazdasági tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést 
megtehet, amely hozzájárul az Alapító Okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, 
feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és 
közvagyon hatékony felhasználását. Ennek keretében szerződést köthet, társulhat, gazdálkodó 
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szervezetet alapíthat, a rendelkezésére bocsátott vagyont használhatja és a vagyonkezelési 
szerződésében foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja. 

(3) A gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért és végrehajtásáért a kancellár felelős. 
(4) Az Egyetem gazdálkodásának részletes szabályairól a gazdálkodási és kötelezettségvállalási 

szabályzat rendelkezik. 
 

Az Egyetem vagyonkezelési szabályai 
102. § 

(1) Az Egyetem kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos 
felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. 

(2) Az Egyetem vagyongazdálkodására a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás elveit és 
feltételrendszerét meghatározó jogszabályok az irányadók. 

(3) Az Egyetem vagyonát, valamint a rendelkezésére bocsátott ingó – ideértve szellemi terméket és 
más vagyoni értékű jogot is – és ingatlan vagyont az alapító okiratban meghatározott 
feladatainak ellátásához használhatja. 

(4) Az Egyetem által létrehozott gazdasági társaság alapítására, részesedésszerzésre, működésére, 
illetve a vezető tisztségviselőjének felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági 
társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(5) Ha az Egyetem szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi 
társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító 
vállalkozást hozhat létre. A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett 
intézményi társaságra egyebekben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és a technológiai 
innovációról szóló törvényt kell alkalmazni. 

(6) Az Egyetem vagyongazdálkodási feladatait vagyongazdálkodási és intézményfejlesztési 
terveinek keretei között látja el. 

(7) Az állami és a saját vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A 
vagyonkezelésbe átadott vagyontárgyak kezelésének szabályait a Gazdálkodási és kötelezett-
ségvállalási szabályzat tartalmazza. Az állami vagyonnal való gazdálkodás részlet szabályait a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Egyetem között létrejött Vagyonkezelési Szerződés 
szabályozza. 

 
 
 

X. fejezet 
AZ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 

 

103. § 
(1) Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó rendelkezéseket a Minőségügyi 

Kézikönyv tartalmazza. 
(2) Az Egyetem minőségbiztosítási rendszeréhez minőségfejlesztési program kapcsolódik. A 

minőségfejlesztési programban kell meghatározni az Egyetem működésének folyamatát, ennek 
keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok 
végrehajtását. Az Egyetem a minőségbiztosítási tevékenységeinek szabályozására kialakította a 
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minőségügyi dokumentációk rendszerét. Az Egyetem minőségbiztosításához kapcsolódó 
információk az Egyetem honlapján megtalálhatók. Az Egyetem évente – az éves költségvetési 
beszámoló keretében – áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és 
megállapításait központi honlapján nyilvánosságra hozza. 

 
 
 

XI. fejezet 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK 

 
Szakszervezet 

104. § 
(1) Az Egyetemen a törvényben biztosított szakszervezeti jogosultságokat a mindenkori 

reprezentatív szakszervezet gyakorolja. 
(2) A jogosultságok részletezését, gyakorlását és az Egyetem vezetésének a szakszervezettel való 

kapcsolatrendszerét a Kollektív Szerződés tartalmazza. 
 

A Hallgatói Önkormányzat 
105. § 

(1) A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata az Egyetem önkormányzatának részeként a 
hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el az Egyetem döntéselőkészítő és döntéshozó 
testületeiben. 

(2) Az ME-HÖK tisztségviselőit az Egyetem hallgatói választják, amely során minden hallgató 
választó és választható. A választás rendjét a ME-HÖK szervezeti és működési szabályzata (a 
továbbiakban: ME-HÖK SzMSz) tartalmazza. 

(3) Az ME-HÖK-nek kari és egyetemi szintű testületei vannak. 
(4) Az ME-HÖK szervezeti felépítését, működésének rendjét, feladatkörét és a feladatok 

ellátásának szintjét az ME-HÖK SzMSz tartalmazza, melyet az ME-HÖK saját keretei között – 
ezen szabályzat, valamint a jogszabályok alapján – maga alkotja meg és a Szenátus hagyja jóvá. 

(5) A rektor és a kancellár kifogást emelhet az ME-HÖK SzMSz-nek a jogszabállyal, vagy egyetemi 
szabályzattal ellentétes rendelkezése ellen, illetőleg azt meg is semmisítheti. Az ME-HÖK a 
rektor és a kancellár ilyen határozata ellen panasszal fordulhat a fenntartóhoz. 

(6) Az ME-HÖK működéséhez, a jogkörébe tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges tárgyi és 
anyagi feltételeket az Egyetem biztosítja, amelynek jogszerű felhasználásáról beszámol az ME-
HÖK elnöke. 

(7) Az ME-HÖK az Egyetem más szerveivel együttműködve látja el feladatát. 
 

A ME-HÖK feladata és jogköre 
106. § 

(1) Feladata: 
a) az ME-HÖK SzMSz kidolgozása, elfogadása, módosítása és jóváhagyásra bemutatása a 

Szenátusnak, 
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b) a hallgatói önkormányzati képviselői választások lebonyolítása és koordinálása, 
c) képviselők küldése és részvétel az egyetemi szintű döntés-előkészítő és döntéshozó 

testületek munkájában, 
d) közreműködni a kollégium vezetésében, 
e) a kari szinten működő hallgatói önkormányzati testületek munkájának támogatása és 

koordinálása, 
f) az adminisztráció és a kapcsolódó irodák működésének irányításában való részvétel, a 

Diákközpont vezető által, 
g) öntevékeny hallgatói csoportok, kezdeményezések támogatása, 
h) nemzetközi és hazai felsőoktatási, szakmai és érdekképviseleti szervezetek munkájában való 

részvétel, 
i) hagyományápoló és diákrendezvények (Gólyabál, Gólyatábor, Miskolci Egyetemi Napok, 

Állásbörze, Szarvasűzők, stb.) szervezése. 
(2) Dönt: 

a) az ME-HÖK SzMSz elfogadásában és módosításában, 
b) az Egyetem által az ME-HÖK működésének biztosítására átadott pénzeszközök 

felhasználásáról, 
c) minden egyetemi szabályzat és a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésben. 

(3) Egyetértési jogot gyakorol: 
a) a hallgatók által fizetendő díjak és térítések (a költségtérítéses képzés kivételével) 

mértékének megállapításában, valamint az SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 
(„Felvételi eljárás rendje”, „A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének 
rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálása, és a 
jogorvoslat rendje”, „Tanulmányi és vizsgaszabályzat”, „Térítési és juttatási szabályzat”, „A 
kollégiumok működésére vonatkozó szabályok”, „A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek 
elbírálásának rendje”, „A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett 
balesetek esetén követendő előírások”) elfogadásakor, módosításakor, 

b) a lakhatási támogatás keretösszegéből bérelt kollégiumi férőhelyeket igénybevevő 
kollégisták által befizetett kollégiumi díj felhasználásában, 

c) a nyári hallgatói kollégiumi bentlakás feltételeinek és szabályainak meghatározásában, 
d) a kollégium igazgatójának kinevezésében, 
e) a Hallgatói Központ igazgatójának kinevezésében, 
f) a hallgatókat érintő jóléti, kulturális, sport célú ingatlanok létesítése, funkció változtatása, 

ezen létesítmények hasznosítása és az abból származó bevételek felhasználása 
vonatkozásában, ide nem értve a kollégiumok szorgalmi és vizsgaidőszakon túli 
hasznosításának bevételét (a létesítmények felsorolását az Alapító Okirat 2. sz. melléklete 
tartalmazza), 

g) az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
h) az oktatói munka hallgatói véleményezésére alkotott szabályzat elfogadásában, 
i) a jogszabály keretein belül a hallgatói jogviszonyon alapuló egyes jogok és kötelezettségek 

körének meghatározásában, amelyek a jogviszony szünetelése alatt is megilletik a hallgatót, 
j) az SzMSz hallgatókat érintő pontjainak megváltoztatásában. 

(4) Fenti kérdésekben az egyetértési jog gyakorlása oly módon történik, hogy az illetékes egyetemi 
vezető az ME-HÖK-öt elnöke útján a szabályzat-, pályázati kiírás-, szerződés tervezet 
előkészítésébe bevonja. A végleges tervezetet csak akkor írják alá a jogosultak, ha a tervezettel 
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kapcsolatban az ME-HÖK már kifejezte előzetes egyetértését, melyet a dokumentumok 
ellenjegyzésével, vagy írásbeli nyilatkozat előzetes megtételével nyilvánít ki.  

(5) Képviselő útján véleményt nyilvánít és javaslatot tesz: 
a) az Egyetem költségvetésének hallgatókat érintő részeire, 
b) az egyetemi vezetők megbízására, 
c) az intézményen belüli szervezeti egységek létrehozására, 
d) az oktatói és kutatói követelményrendszer megalkotásakor, 
e) minden egyéb hallgatókat érintő kérdésben. 

(6) Az ME-HÖK a szociális, kulturális, sport, és más szabadidős tevékenység szervezésében, 
valamint a kollégium vezetésében részt vesz, a részvétel módja a Miskolci Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Követelményrendszerben részletesen szabályozott. 

(7) Az ME-HÖK tájékoztatást nyújt a hallgatókat az Egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, a 
pályázatokról, az ösztöndíj és álláslehetőségekről. 

(8) Az ME-HÖK évente beszámol a Szenátusnak, illetve alacsonyabb szinten a Kari Tanácsnak. 
 
 
 

XII. fejezet 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
Hallgatói öntevékeny csoportok 

107. § 
(1) A hallgatók öntevékeny csoportokat (kör, klub, stb.) alakíthatnak tanulmányi, tudományos, 

közművelődési, sport és egyéb jogszabályokban megengedett célból. 
(2) Az öntevékeny csoportok munkájában – működésük szerint – részt vehetnek az egyetemi 

oktatók-kutatók, egyéb közalkalmazottak, más intézmények hallgatói, dolgozói, amennyiben a 
csoport célkitűzéseit és működési rendjét elfogadják. 

(3) Az öntevékeny csoport 
a) tagsága önkéntes, 
b) maga választja meg vezetőjét és képviselőit, 
c) maga határozza meg tevékenysége tartalmát és formáját, 
d) belső ügyeiben önállóan dönt. 

(4) Az öntevékeny csoport megalakulásához legalább tíz hallgató szükséges. Megalakulását a karon 
működő csoport esetében a kar vezetőjének, a kari Hallgatói Önkormányzatnak, karon kívüli 
vagy karközi csoport esetében a rektornak és az egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak be kell 
jelenteni. A bejelentésnek tartalmazni kell a tevékenység célját, formáját, a vezetők nevét, 
lakcímét és a csoport működési helyének megjelölését, amennyiben van, alapító okiratát és 
működési szabályzatát. Vezetője csak egyetemi hallgató, oktató-kutató vagy egyéb 
közalkalmazott lehet. 

(5) Az öntevékeny csoport működésének szüneteltetését vagy megszüntetését az ilyen elhatározást 
követő három napon belül be kell jelenteni a rektornak, a kancellárnak és a kar, valamint a ME-
HÖK vezetőjének. 
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(6) A rektor, a kancellár illetve a kar vezetője felfüggesztheti vagy feloszlathatja az öntevékeny 

csoportot jogszabályt vagy egyetemi belső szabályzatot sértő működése esetén. 
(7) Az öntevékeny csoport különböző erőforrásokért a rektorhoz, a kancellárhoz, a kar vezetőjéhez 

és a ME-HÖK-höz fordulhat. A részére így biztosított összeggel, anyagi eszközökkel 
(elszámolási kötelezettséggel) és a külső forrásból származó támogatásokkal – a jogszabályok, 
egyetemi szabályzatok és működési rendje szerint – maga gazdálkodik. 

(8) Az öntevékeny csoportokra vonatkozó döntések meghozatala előtt véleményüket meg kell 
hallgatni. 

(9) A Miskolci Egyetemen a selmeci diákhagyományok ápolása, megtartása, továbbadása céljából 
kari Valéta Bizottságok működnek. A kari Valéta Bizottságok a végzős hallgatókból álló 
speciális öntevékeny csoportok, működésük részletes feltételeit a Valéta Bizottságok javaslatára 
a kari HÖK SzMSz mellékleteként, vagy a kari HÖK javaslatára más kari szintű szabályzatban 
kell rögzíteni. 

 
Jubileumi oklevelek 

108. § 
(1) Az Egyetem Szenátusa arany, gyémánt, vas, rubin, illetve gránit díszoklevelet adományoz an-

nak, aki ötven, hatvan, hatvanöt, hetven, vagy hetvenöt éve szerezte meg az oklevelét az Egye-
temen, illetve az Egyetem jogelődjénél, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. 

(2) A jubileumi oklevél adományozására az érintett írásbeli kérelme alapján kerülhet sor, mely ké-
relmet a képzés szerint illetékes kar dékáni hivatalába lehet benyújtani. Az adományozásról az 
illetékes kar tanácsának véleménye alapján a Szenátus dönt. 

(3) A jubileumi oklevelek átadására a Szenátus ünnepi ülésén kerül sor. 
 
 
 

XIII. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, ÁTMENETI SZABÁLYOK 

 
Átmeneti szabályok 

109. § 
(1) A jelen Szabályzattal ellentétes belső szabályzatok értelmezése, használata során – annak 

módosításáig – a jelen SzMSz, mint magasabb szintű belső szabályzat rendelkezései az 
irányadók.  
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Miskolci Egyetem hozzájárulásával vagy közreműködésével létrehozott, 
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