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Szavazati joggal: 

Dr. Bayer József rektor  

Dr. Juhászné Belatiny Katalin gazdasági főigazgató 

Dr. Thoma László intézetvezető, a KMI oktatói-kutatói képviselője  

Dr. Szatmári Péter intézetvezető, az NPTI oktatói-kutatói képviselője  

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető, a GVI oktatói-kutatói képviselője 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila főtitkár, az egyéb munkakörben foglalkoztatottak képviselője 
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Dr. Juhász István elnök, a fenntartó képviselője 

Dr. Járdánházy Monika rektori hivatalvezető, a Szenátus titkára, jegyzőkönyvvezető  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Személyi kérdések 

2. Turizmus-menedzsment Mesterszak 

3. Szabályzatok 

4. Teendők a MAB látogatás kapcsán 

5. Kommunikáció és Média(Tudomány) Mesterszak 

6. Egyebek 

 

 

Dr. Bayer József: köszöntötte a szenátusi ülés résztvevőit és felkérte Dr. Járdánházy Monika 

rektorihivatal-vezetőt, hogy állapítsa meg a határozatképességet. A Szenátus határozatképes, 

minősített többséget igénylő döntések meghozatalára alkalmas.  

A határozatképesség megállapítását követően Dr. Bayer József röviden tájékoztatta a 

résztvevőket a napirendi pontokról. 

 

1. Személyi kérdések 

 

Dr. Szatmári Péter: a Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének vezetője, a 

fenntartó képviselőjének egyetértésével Dr. habil. Szénási Éva határozatlan időre szóló 

egyetemi tanári kinevezését terjesztette elő, s ismertette szakmai életrajzát.  

 

Dr. Bayer József javaslatára a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan úgy 

határozott, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján támogatja. A Zsigmond Király Főiskola 

Szenátusa úgy ítéli meg, hogy a jelölt a törvényben megfogalmazott követelményeknek és a 

kinevezési feltételeknek minden tekintetben megfelel. A Szenátus kéri a Fenntartót, hogy a 

kinevezési javaslatát az Oktatási Miniszter útján a Köztársasági Elnöknek tegye meg. 



A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. (12/2006. (IX.06.) számú Szenátusi 

határozat) 

 

2. Turizmus-menedzsment Mesterszak 

 

Dr. Sipos Zoltán főiskolai tanár, a Gazdaság és Vezetéstudományi Intézet vezetője 

előterjesztette a Turizmus-menedzsment Mesterszak átdolgozott létesítési anyagát, a korábbi 

hiányosságok pótlásával és hibák kijavításával.  

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy a korábbiakhoz képest átdolgozott szaklétesítési anyag alapján 

támogatja a Turizmus-menedzsment Mesterszak létesítésére vonatkozó anyag benyújtását. 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. (13/2006. (IX.6.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

3. Szabályzatok 

 

A Szenátus tagjainak korábban írásban megküldésre került a módosított Tanulmányi- és 

Vizsgaszabályzat és a Térítési és Juttatási Szabályzat, azokat a Vezetői értekezlet 

jóváhagyásra bocsátotta a Szenátus elé. A Szenátus résztvevőinek a szabályzatokhoz 

kiegészítése és módosító javaslata nem volt. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot elfogadta. 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. (14/2006. (IX.6.) számú Szenátusi 

határozat) 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a Térítési és Juttatási Szabályzatot elfogadta. 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. (15/2006. (IX.6.) számú Szenátusi 

határozat) 

 

4. Teendők a MAB látogatás kapcsán 

 

Dr. Bayer József a MAB Intézményi Akkreditációs Jelentése és az abban megfogalmazott 

észrevételek alapján, s ezek figyelembevételével ismertette a jelenlévőkkel a főiskola 

intézkedési tervét, mely egyrészt az általános célokat és feladatokat, másrészt a kiemelt 

jelentőségű feladatokat tartalmazza. 

Általános célok és feladatok: 

- a főiskolán képzési, oktatási, oktatásszervezési minőségi rendszer működtetése; 

- kiegyensúlyozott képzés, oktatás, kutatás biztosítsa a hallgatók felkészítését; 

- célorientált intézményműködés; 

- versenyképes képzés, piacképes diploma; 

- megbízható partneri együttműködés a hallgatókkal, a gazdasági élet képviselőivel; 

- korrekt, megfelelő tájékoztatás, a tájékozottság feltételeinek a biztosítása; 

- minőségbiztosítási rendszer működtetése; 

- a törvényi szabályozások és az európai normák maradéktalan betartása; 

- a kor legmagasabb szakmai és tudományos színvonalnak megfelelő oktatás, képzés, 

kutatás; 

- az oktatók és alkalmazottak minőségi munka iránti elkötelezettsége; 



- a partnerek igényeinek és elvárásainak megfelelés; 

- a személyi és infrastrukturális erőforrások kiaknázása a minőségbiztosítás érdekében; 

- a munkakörnyezet fejlesztése és karbantartása. 

 

Az általános célokon és feladatokon túlmenően az intézmény kiemelt feladatának tekinti 

- olyan, kellő körültekintéssel kiválasztott oktatói állomány kialakítását, mely a 

tudományos minősítési követelményeknek is megfelel; 

- a Könyvtár fejlesztése terén: 

- az állomány dinamikus fejlesztése az egyes szakok speciális elvárásainak 

figyelembe vételével; 

- a magyar és a nemzetközi szakirodalom legfrissebb köteteinek folyamatos 

elérhetőségének biztosítása; 

- minősített folyóiratok beszerzése; 

- a könyvtárközi kapcsolatok fejlesztése; 

- gyűjtemények befogadása. 

 

Dr. Bayer József az előadottak alapján javasolta, hogy az intézmény a megfogalmazott 

intézkedési tervben foglaltakat szem előtt tartva végezze további tevékenységét.  

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúan, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az intézmény általános és kiemelkedő céljait és feladatait  elfogadta. 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. (16/2006. (IX.6.) számú Szenátusi 

határozat) 

 

5. Kommunikáció és Média(Tudomány) Mesterszak 

 

Dr. Thoma László, a Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézet vezetője előterjesztette 

a Kommunikáció és Média(Tudomány) Mesterszak indítására vonatkozó anyagát. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a Szenátus egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a Kommunikáció és 

Média(Tudomány) Mesterszak indítására vonatkozó kérelem benyújtását. A Zsigmond Király 

Főiskola Szenátusa úgy ítéli meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag 

megalapozott, és megfelel a szak indításához szükséges előfeltételeknek. 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. (17/2006. (IX.6.) számú Szenátusi 

Határozat 

 

Egyéb javaslat és észrevétel hiányában Dr. Bayer József megköszönte a részvételt, és az ülést 

berekesztette. 

kmf. 

 

 

 

Dr. Járdánházy Monika 

Rektori hivatalvezető, jegyzőkönyvvezető 

 


