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A szabályzatok megvitatása és elfogadása (SZMSZ, Foglalkoztatási
követelményrendszer, Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat).
5. Döntés a keresztféléves képzések indításáról.
6. Döntés a Master szakok indításáról.
7. Ajánlás a szóbeli vizsgáztatás előtérbe helyezéséről.
8. Állásfoglalás az oktatói alkalmazások kiemelt (preferált) szempontjairól.
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1.
2.
3.
4.

Dr. Bayer József köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a Szenátus
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására,
melyet a jelenlévők nem kifogásoltak
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1. napirendi pont: a Szenátus új tagjainak beiktatása
Dr. Bayer József előadta, hogy bár a Főiskolai Tanács a Felsőoktatási Törvény
rendelkezéseinek megfelelően 2006. március 1-jétől már Szenátusként működik
tovább, azonban a törvényben meghatározott képviseleti rendszernek megfelelő
szervezeti kialakításhoz szükséges választásokra csak október hónapban került sor. A
lebonyolított szavazások eredményeit ismertette, tájékoztatta a Szenátus tagjait arról,
hogy a KMI részéről dr. Thoma Lászlót, az NPTI részéről dr. Szatmári Pétert, a GVI
részéről pedig dr. Sipos Zoltánt választották az Intézetek oktatói és kutatói
képviselővé. Az Idegennyelvi Lektorátust Berczelédi Zsolt lektorátusvezető képviseli.
A HÖK választások alapján, a részvételi arányra tekintettel a HÖK egy képviselő
delegálására jogosult, a HÖK képviseletében Szalai Zsófia elnök jár el.
2. napirendi pont: döntés Master szakok indításáról
Dr. Bayer József ismertette, hogy a Főiskola hosszú távú terveiben szerepel az új
képzési rendszer szerinti Master szakok létesítése, illetve indítása, majd doktori iskola
létrehozása. Felkérte az egyes intézetek képviselőit, hogy az általuk gondozott Master
szakok akkreditációs anyagának készültségi fokáról számoljanak be. Előadta, hogy a
Politikatudomány MA akkreditációs anyaga a következő héten benyújtásra kész
állapotban lesz, a Nemzetközi tanulmányok MA akkreditációs anyaga pedig
előrehaladott állapotban van.
Dr. Thoma László előadta, hogy az Andragógia leágazásaként létrejövő MA szakok
közül az Andragógia MA szak akkreditációs anyaga konzorciumban készül a pécsi
központtal, az anyag előkészítése folyamatban van, állandó a kapcsolat a
konzorciummal. Ebben a körben még szóba jött az Emberi erőforrás fejlesztő és
tanácsadó MA szak, valamint a Kulturális mediátor MA szakok létesítése. A
Kommunikáció és Média (Tudomány) MA szak akkreditációs anyaga kidolgozásának
felelőse Dr. Fehér Katalin volt, aki külföldön tartózkodása miatt személyesen nem tud
beszámolni a szakindításról, de az akkreditációs anyag elkészült.
Dr. Juhászné Belatiny Katalin előadta, hogy a Kommunikáció és Média
(Tudomány) MA szak szakindítási anyaga készen van. A benyújtást késlelteti még a
konzorcium általi szaklétesítési kérelem előterjesztése is.
Dr. Szatmári Péter előadta, hogy a Nemzetközi tanulmányok MA szak olyan
speciális tárgyakat is tartalmaz, melyek oktatását csak kevesen végzik, ezért nehéz az
adott tantárgyak oktatására megfelelő oktatót találni, de a tárgyalások folyamatban
vannak.
Dr. Sipos Zoltán előadja, hogy korábban hét üzleti mesterszak létesítésének
kezdeményezése történt konzorcium keretében, majd több egyeztetést követően
egyelőre kettő mesterszak, a Turizmus-menedzsment és a Vállalati kommunikáció
mesterszakok létesítéséről született döntés. Az egyéb intézetek által indításra kerülő
MA szakok gazdasági részének kidolgozásához az Intézet minden segítséget megad.
A vezetői értekezlet döntése alapján újra be kell nyújtani a MAB észrevételeinek
megfelelően átdolgozva az Emberi Erőforrások BA szak akkreditációs anyagát, amely
elkészült, ehhez is kéri a Szenátus támogató döntését.
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Dr. Bayer József javasolta, hogy a Master szakok létesítése és indítása tárgyában a
Szenátus hozzon önálló határozatokat. Ezt követően a Szenátus meghozta az alábbi
határozatokat:
18/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja a Politikatudomány
Mesterszak indítására vonatkozó kérelem benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
19/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja a Nemzetközi tanulmányok
Mesterszak indítására vonatkozó kérelem benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
20/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja a Nemzetközi igazgatás
Mesterszak indítására vonatkozó kérelem benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
21/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja az Emberi erőforrások BA
szak akkreditációs anyagának ismételt benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
22/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja a Kulturális mediátor
Mesterszak létesítésére vonatkozó kérelem benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
23/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja az Andragógia Mesterszak
létesítésére vonatkozó kérelem benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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24/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja az Emberi erőforrás
fejlesztő és tanácsadó Mesterszak létesítésére vonatkozó kérelem benyújtását.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
3. A hálótervek szenátusi jóváhagyása
Dr. Bayer József: a vezetői értekezleten elhangzott anyanyelvi felzárkóztató program
kapcsán előterjesztettekre tekintettel előadta, hogy a benyújtott hálóterveket azzal a
módosítással javasolja elfogadni, hogy minden hálótervben szerepeljen a
felzárkóztató program keretében pótlólagos szolgáltatásként bevezetésre kerülő
anyanyelvi fejlesztés. Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a most elfogadásra
kerülő hálótervek további módosítása csak szenátusi jóváhagyással lehetséges.
25/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy a benyújtott hálóterveket elfogadja
azzal a módosítással, hogy minden hálótervnek tartalmaznia kell a magyar
nyelvi felzárkóztató programot is, és a hálótervek további módosítása csak és
kizárólag szenátusi döntés alapján történhet.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
4. Az éves oktatásszervezési program elfogadása
Molnár Mónika oktatásszervezési főreferens előadja, hogy a korábban benyújtott
programhoz szóbeli hozzátennivalója nincs, ezt a programot az intézeti titkárokkal, az
ETR felelősökkel, a rendszergazdákkal és a Tanulmányi Osztállyal is egyeztette, ezért
azt a jelenlegi formában elfogadásra javasolja. Kéri azonban az intézetvezetőket, hogy
az intézetüknél dolgozó oktatókat nyomatékosan hívják fel a programban foglalt
határidők betartására.
Szalai Zsófia HÖK elnök felvetette, hogy korábban a B vizsgák közül több egy napra
esett.
Molnár Mónika válaszként előadta, hogy a vizsgaidőszak rövidsége miatt azt
megoldani nem lehet, hogy minden tárgy B vizsgája külön napra essen, de a
vizsgarend összeállítása arra figyelemmel történt, hogy lehetőség szerint a B vizsgák
napon belüli ütközését elkerüljék. Figyelemmel volt továbbá a vizsgarend arra is,
hogy az évközi számonkéréseknél 2 vizsga ne essen egy napra. Azt garantálni nem
tudja, hogy nem fog előfordulni olyan eset, amikor előfeltételként szabott tárgy C
vizsgaidőpontja a szigorlat A időpontja utánra esik.
Dr. Juhász István felkérte a HÖK elnökét arra, hogy a hallgatók körében végezzen
felmérést arról, hogyan fogadnák az évközi, szorgalmi időszakban lebonyolítandó
elővizsgákat, vagy egyes tantárgyakból a zárthelyi dolgozatok értékelése alapján
történő jegymegajánlást.
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Szalai Zsófia HÖK elnök előadja, hogy ezt már több tanár jelenleg is alkalmazza, s ez
a hallgatók körében nagyon népszerű.
Dr. Bayer József ezt követően szavazásra bocsátotta az éves oktatásszervezési
program elfogadását.
26/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy a benyújtott éves oktatásszervezési
programot elfogadja.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
5. A szabályzatok megvitatása és elfogadása
Dr. Bayer József a Szervezeti és működési szabályzat tekintetében előadta, hogy az
már többszöri egyeztetésen ment át, ezért azt a Vezetői értekezleten megtárgyalt, és az
előterjesztésben is szerepeltetett módosítások átvezetése mellett elfogadásra javasolja.
27/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
elfogadja.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Dr. Bayer József a Foglalkoztatási követelményrendszerrel kapcsolatban felvetette,
hogy a Haladási napló intézményével kapcsolatban több olyan észrevétel érkezett,
mely alapján nem javasolja annak bevezetését.
Dr. Juhász István javasolta, hogy a Haladási napló kiváltásaként a tantárgyak
oktatásával kapcsolatos ellenőrző feladatokat az intézetvezetők végezzék, mely
javaslat az intézetvezetők körében kedvező fogadtatásra talált.
Dr. Sipos Zoltán álláspontja szerint a Szabályzatban ellentmondásos az oktatók
kötelező óraszámának lefektetése.
Dr. Belatiny-Kenéz Attila: sajnos a törvény szövege ad többes értelmezésre
lehetőséget, amennyiben a törvény szövegének részleges alkalmazásával rendelkezne
a Szenátus ezen kérdésről, már azzal is törvénysértést követne el, ezért azt javasolta,
hogy a témában folytasson a Főiskola az illetékes szervekkel további egyeztetéseket, s
annak eredményeként szükség szerint hozzon akár rendkívüli szenátusi határozatot, de
ezt a szövegezést a Szenátus fogadja el, mert mást nem tehet.
Dr. Bayer József javasolta, hogy a korábban javasolt változtatások beiktatása mellet
a Szenátus fogadja el a Foglalkoztatási követelményrendszert.
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28/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás
nélkül,
egyhangúan
úgy
határozott,
hogy
a
Foglalkoztatási
Követelményrendszert elfogadja.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Dr. Szántó Attila a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat kapcsán előadta, hogy
a szabályzat a törvény szövegének megfelelően került kidolgozásra, s kevés eltérést
mutat a korábbi szabályozáshoz képest, a hallgatói képviselők részvételével történő
kétfokú eljárást és a bírósági jogorvoslat lehetőségét tartalmazza.
Szalai Zsófia HÖK elnök előadja, hogy a szabályzatot nem tudta előzetesen
megtekinteni a számítógépük hibája miatt, ezért jelen szabályzat elfogadása során a
szavazástól tartózkodik.
29/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus ellenszavazat nélkül, egy
tartózkodással úgy határozott, hogy a Hallgatói fegyelmi és kártérítési
szabályzatot elfogadja.
(A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
6. Döntés a keresztféléves képzések indításáról
Dr. Juhász István kérte a Szenátus egyetértő döntését arról, hogy a Főiskola a
szükségleteknek megfelelően indíthassa és meghirdethesse jelenlegi képzéseit
keresztféléves képzésként.
Dr. Bayer József rektor támogatta a javaslatot.
30/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Főiskola által folytatott képzések
meghirdethetők keresztféléves képzésként is.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
7. Ajánlás a szóbeli vizsgáztatás előtérbe helyezéséről
Dr. Juhász István előadta, hogy összhangban az anyanyelvi kurzusok bevezetésével
egyfajta folyamatos tréningnek is felfogható a szóbeli vizsgáztatás, és kisebb létszámú
csoportok esetén célszerű a klasszikus kollokvium visszavezetése, mely a tanár és a
hallgató kapcsolatát is megalapozottabbá teszi.
Dr. Bayer József támogatta a javaslatot, előadta, hogy az oktatói terhelések is jobban
tervezhetők ezáltal, és a vizsgaidőszak is könnyebben és gyorsabban lebonyolíthatóvá
válna.
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Szalai Zsófia a felvetésre előadja, hogy a szóbeli vizsgáztatás talán kevésbé
ellenőrizhető, mégis érdemes figyelemmel lenni azokra is, akik esetleg szóban jobban
tudnak vizsgázni, a HÖK-nek ezzel kapcsolatban nincs kialakult testületi álláspontja,
de nem is ellenzi a javaslatot.
31/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül azt az ajánlást fogalmazta meg az Intézetek számára, hogy a
számonkérések és vizsgáztatások során, elsősorban a hallgatók kisebb létszámú
csoportjai esetében igyekezzenek a szóbeli vizsgáztatási tevékenységet előtérbe
helyezni. Az ajánlás alapján a vizsgáztatási rend átdolgozása az intézetvezetők
feladata.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
8. Állásfoglalás az oktatói alkalmazások kiemelt szempontjairól
Dr. Bayer József előadja, hogy az oktató gárda minőségének biztosítása érdekében
szükséges az oktatói feladatok ellátásának folyamatosságát is biztosítani.
Akkreditációs szempontokból is elsődleges cél kell, hogy legyen, hogy a Főiskola
olyan oktatói gárdát tudjon létrehozni, akik a Főiskolát tekintik munkahelyüknek.
Dr. Juhász István szerint az azonos minősítésű oktatók közül is preferálni kell azt,
aki többféle tantárgy oktatására is képes.
Dr. Belatiny Kenéz Attila szerint alapvető szempontként kell figyelembe venni az
oktatói gárda kiépítésekor azt az alapelvet, hogy elsősorban olyan oktatóink legyenek,
akik a Főiskolával állnak munkaviszonyban, és legfeljebb más intézményeknél
óraadók, és ez az arány ne forduljon meg.
Dr. Szatmári Péter és Dr. Thoma László is előadta, hogy célszerűnek tartanák azt,
ha a főállású alkalmazást megelőzően az oktatókat először csak óraadóként
alkalmazná a Főiskola.
Dr. Bayer József előadta, hogy bár az oktatói gárda kiválasztásában nagy szerepe van
az intézetvezetőknek és a szakfelelősöknek, továbbra is fenntartja magának a jogot
arra, hogy ezeket a döntéseket felülbírálja. A Főiskola távlati érdeke a színvonalas
oktatói gárda kialakítása, mely többek között mind az iskola presztízsét, mind a
diploma értékét tovább növeli, de előfordulhat, hogy a Főiskolának olyan oktatókra is
szüksége van a megfelelő szintű oktatáshoz, akik nem kötelezik el magukat állandó
jogviszony keretében. A helyzet megoldására javaslatként veti fel, hogy főállású
kutatókat is alkalmazzon az iskola, ez egyrészt akkreditációs szempontból is
szükséges és kielégítő, másrészt a kutatói szférában dolgozók is szívesen bevállalnák
a Főiskolát első helyes munkahelynek. Az oktatói gárda kiépítésénél célszerű a saját,
meglévő oktatói gárda fejlesztése, stabilizálása is, de úgy hogy az ne eredményezze az
oktatás színvonalának romlását.
Javasolja, hogy a Szenátus ez alkalommal fogalmazzon meg egy ajánlást, mely az
intézeteken belüli előzetes vitákat követő vezetői értekezleten kerüljön végleges
formába, amit majd a Szenátus elfogadhat a következő ülésén.
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32/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül azt az ajánlást fogalmazta meg az Intézetek számára, hogy az
oktatói foglalkoztatások során törekedni kell olyan oktatók alkalmazására, akik
első főállású munkaviszony keretében kívánnak a Főiskolán dolgozni. Előnyben
kell részesíteni az alkalmazás során az azonos végzettségű, minősítésű oktatók
közül azokat, akik több tantárgy színvonalas oktatására is képesek. A részletes
szempontokat a vezetői értekezlet dolgozza ki, és terjesszen ezzel kapcsolatos
határozati javaslatot a Szenátus elé.
(A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
9. A HÖK Alapszabály vitája és elfogadása
Dr. Szántó Attila tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a HÖK által megküldött
Alapszabály teljes átdolgozását elvégezte, a HÖK vezetése áttekinti a visszaküldött
anyagot, így annak jóváhagyására egy következő szenátusi ülésen kerülhet sor.
Dr. Juhász István javasolja, hogy a Szenátus a HÖK minden bizottságban, és
testületi szervben történő képviseletének biztosítása mellett kérje fel a HÖK-öt a
hallgatók érdekeit megfelelően szolgáló Alapszabály elkészítésére, hogy ennek
jóváhagyásáról egy rendkívüli szenátusi ülésen minél hamarabb döntést lehessen
hozni.
Dr. Bayer József fentieknek megfelelően kérte a HÖK képviselőjét Alapszabályuk
mielőbbi, megtárgyalásra alkalmas verziójának eljuttatására.
10. Egyebek
Dr. Bayer József ismertette a vezetői értekezlet javaslatát, amely arra vonatkozik,
hogy a Főiskola iránti elkötelezettsége, sokoldalú érdeklődése, a már régóta fennálló
kapcsolat megerősítése érdekében dr. Bakonyi Tibor részére a Szenátus főiskolai
magántanári címet adományozzon. Ennek megfelelően a Szenátus az alábbi
határozatot hozta:
33/2006. sz. Szenátusi határozat:
Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Dr. Bakonyi Tibor részére főiskolai magántanári címet
adományoz. (A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Egyéb javaslat és észrevétel hiányában Dr. Bayer József megköszönte a részvételt, és
az ülést berekesztette.
kmf.
Dr. Bayer József
rektor, a Szenátus elnöke

Dr. Belatiny-Kenéz Attila
főtitkár, hitelesítő tag

Dr. Járdánházy Monika
Rektori hivatalvezető, jegyzőkönyvvezető
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