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Időpont: 2007. július 29., 10 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Jelen vannak: 

 

Szavazati joggal: 

Dr. Bayer József     Rektor, a Szenátus elnöke 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin  Gazdasági Főigazgató 

Dr. Sipos Zoltán   Intézetvezető, oktatói-kutatói képviselő 

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető, oktatói-kutatói képviselő 

Dr. Szatmári Péter   Rektor-helyettes, Intézetvezető,  

Berczelédi Zsolt    Idegennyelvi Intézet vezetője 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila   Főtitkár, az egyéb alkalmazottak képviselője   

  

Meghívott: 

Dr. Juhász István    Elnök, az Alapító képviseletében  

Dr. Járdánházy Monika   Rektori Hivatalvezető, a Szenátus titkára 

 

Napirendi pont: 

 

1. Személyi kérdések 

2. TVSZ, TJUSZ módosítása 

3. Intézményfejlesztési program 

 

 

Dr. Bayer József rektor úr köszöntötte a szenátusi ülés résztvevőit. A határozatképesség 

megállapítását követően a résztvevők aláírták a jelenléti ívet. 

 

Ezt követően Dr. Bayer József rektor úr felkérte Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes urat, 

hogy vezesse le a szenátusi ülést. Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr ezt követően 

ismertette a napirendi pontokat a résztvevőkkel, melyet (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

elfogadtak. 

1. Személyi kérdések 

 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa Dr. Thoma László szenátusi tag elhunyta okán Dr. 

Jászberényi József Szenátusba való kooptálását tárgyalta.  

 

A Szenátus Dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) Dr. Jászberényi József kooptálása mellet 

döntött. (12/2007. sz. Szenátusi Határozat) 
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2. TVSZ, TJUSZ módosítása 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításait 

tárgyalta.  

 

A Szenátus Dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatot a szenátusi ülésen tárgyalt módosítások átvezetésével elfogadja, 

azzal, hogy a módosított Szabályzat a tanévkezdésig kerüljön kihirdetésre. (13/2007. sz. 

Szenátusi Határozat) 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa a Térítési és juttatási szabályzat módosításait 

tárgyalta.  

 

A Szenátus Dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a Térítési és juttatási 

szabályzatot a szenátusi ülésen tárgyalt módosítások átvezetésével elfogadja, azzal, hogy 

a módosított Szabályzat a tanévkezdésig kerüljön kihirdetésre. (14/2007. sz. Szenátusi 

Határozat) 

 

3. Intézményfejlesztési program 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a szak 

indításához szükséges előfeltételeknek. 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján támogatja a Kultúra mediátor Mesterszak létesítésére 

vonatkozó kérelem benyújtását. (15/2007. sz. Szenátusi Határozat) 

 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy az NPTI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a 

szakirányú továbbképzés indításához szükséges előfeltételeknek. 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján a javasolt módosításokkal támogatja a Közigazgatási 

menedzser szakirányú továbbképzés elindítására vonatkozó javaslatot. (16/2007. sz. 

Szenátusi Határozat) 

 

 



 
Zsigmond Király Főiskola Rektori Hivatal 

Szenátusi ülés emlékeztetője 
 

5/4 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy az NPTI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a 

szakirányú továbbképzés indításához szükséges előfeltételeknek.  

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján a javasolt módosításokkal támogatja a Sportdiplomácia és 

sportmenedzsment szakirányú továbbképzés elindítására vonatkozó javaslatot. (17/2007. 

sz. Szenátusi Határozat) 

 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a 

szakirányú továbbképzés indításához szükséges előfeltételeknek.  

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján a javasolt módosításokkal támogatja a Politikai 

szakújságírás szakirányú továbbképzés elindítására vonatkozó javaslatot. (18/2007. sz. 

Szenátusi Határozat) 

 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a 

szakirányú továbbképzés indításához szükséges előfeltételeknek. 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján a javasolt módosításokkal támogatja a Gazdasági 

szakújságírás szakirányú továbbképzés elindítására vonatkozó javaslatot. (19/2007. sz. 

Szenátusi Határozat) 

 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a szak 

indításához szükséges előfeltételeknek. 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján támogatja a Kultúra mediátor Mesterszak indítására 

vonatkozó kérelem benyújtását. (20/2007. sz. Szenátusi Határozat) 
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A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a 

szakirányú továbbképzés indításához szükséges előfeltételeknek. 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján a javasolt módosításokkal támogatja az Elektronikus 

újságírás szakirányú továbbképzés elindítására vonatkozó javaslatot. (21/2007. sz. 

Szenátusi Határozat) 

 

 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az Intézmény fejlesztési programját tárgyalta és úgy 

ítélte meg, hogy a KMI által előterjesztett szakmai anyag megalapozott, és megfelel a 

szakirányú továbbképzés indításához szükséges előfeltételeknek. 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy 

a benyújtott anyagok alapján a javasolt módosításokkal támogatja az Önkormányzati 

kommunikáció szakirányú továbbképzés elindítására vonatkozó javaslatot. (22/2007. sz. 

Szenátusi Határozat) 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén dr. Bayer József rektor az ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

 

  

 Dr. Bayer József 

 rektor 

  


