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Időpont: 2007. december 19. (szerda) 10 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Résztvevők: 

 

Dr. Bayer József rektor  

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes, intézetvezető 

Dr. Belatiny Kenéz Attila, főtitkár 

Dr. Jászberényi József intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető 

Berczelédi Zsolt, idegen-nyelvi lektorátus vezető 

Dr. Hazafi Zoltán Rektori Hivatal-vezető 

Dr. Kálmán Anita főmunkatárs 

 

 

Dr. Bayer József rektor úr köszöntötte a szenátus ülés résztvevőit és felkérte Dr. Hazafi 

Zoltán hivatalvezető urat, hogy állapítsa meg a határozatképességet. 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 – mely jelen emlékeztető 1. számú melléklete – a 

résztvevőkkel, melyet (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadtak. 

 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr felkérte Dr. Hazafi Zoltán hivatalvezető urat, hogy 

ismertesse a Rektori Hivatal előterjesztéseit. 

 

Dr. Hazafi Zoltán hivatalvezető úr ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítani kívánt rendelkezéseit, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {26/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Hazafi Zoltán hivatalvezető úr ismertette a Demonstrátori Szabályzattal 

kapcsolatos előterjesztést, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. {27/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Hazafi Zoltán hivatalvezető úr ismertette a főiskolai tananyag kiadás részletes 

szabályairól szóló előterjesztést, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {28/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Hazafi Zoltán hivatalvezető úr ismertette a Főiskola béren kívüli juttatásairól szóló 

Cafeteria Szabályzatról szóló előterjesztést, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {29/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi 

határozat} 

 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr felkérte Dr. Sipos Zoltán intézetvezető urat, hogy 

ismertesse a Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet hálómódosítási javaslatait.  
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Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ismertette a gazdálkodás és menedzsment szak 

hálómódosítási javaslatát, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. {30/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ismertette a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak 

hálómódosítási javaslatát, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. {31/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ismertette a pénzügyi és számviteli szak hálómódosítási 

javaslatát, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett) elfogadott. {32/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ismertette az emberi erőforrás menedzsment szak 

hálómódosítási javaslatát, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. {33/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr ezt követően ismertette a Nemzetközi és Politikai 

Tanulmányok Intézete nemzetközi tanulmányok alapszak hálómódosítási javaslatait, melyet a 

Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. 

{34/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr ismertette a nemzetközi kapcsolatok sportdiplomácia 

szakirány hálómódosítási javaslatait, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {35/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr ismertette a nemzetközi tanulmányok és politológia 

alapszak tárgykör bővítési javaslatait, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {36/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr felkérte Dr. Jászberényi József 

intézetvezető urat, hogy ismertesse a Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézet 

előterjesztéseit. 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette a kompetencia képzéssel kapcsolatos 

előterjesztését, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett) elfogadott. {37/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette a társadalom és piackutatás megnevezésű 

szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos előterjesztését, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {38/2007. (XII. 19.) számú 

Szenátusi határozat} 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette az európai esélyegyenlőség-kutatás 

megnevezésű szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos előterjesztését, melyet a Szenátus 

megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {39/2007. (XII. 

19.) számú Szenátusi határozat} 
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Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette dokumentumfilm-készítés megnevezésű 

szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos előterjesztését, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {40/2007. (XII. 19.) számú 

Szenátusi határozat} 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette a kommunikáció a kommunikáció- és 

médiatudomány alapszak filmszakirányos képzésével kapcsolatos előterjesztését, melyet a 

Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. 

{41/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette a történelem alapszak akkreditációjával 

kapcsolatos előterjesztését, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. {42/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi határozat}, egyúttal 

elfogadta Dr. Hubai László szakfelelős személyére vonatkozó előterjesztését és megbízta Dr. 

Pesthy Mónikát az akkreditációs anyag kidolgozásában való részvételre. 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr ismertette a vallástudományi doktori iskola 

akkreditációjával kapcsolatos előterjesztését, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {43/2007. (XII. 19.) számú Szenátusi 

határozat}, egyúttal megbízta Dr. Pesthy Mónikát az akkreditációs anyag kidolgozásával. 

 

 

 

  

 Dr. Bayer József 

 rektor 
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1. számú melléklet 

Napirendi pontok 

 

Napirendi pontok Előterjesztő 

Szabályzatok [SZMSZ 6. § 2.1. d.) pontja] 

SZMSZ módosítás 

Rektori Hivatal 

Demonstrátori Szabályzat 

A főiskolai tananyag kiadás részletes 

szabályairól 

Cafeteria Szabályzat 

Hálómódosítási javaslatok [SZMSZ 6.§ 2.1. c.) pontja] 

Gazdálkodás és menedzsment szak 

GVI 
Nemzetközi gazdálkodás szak 

Pénzügyi és számviteli szak 

Emberi erőforrás menedzsment szak 

Nemzetközi tanulmányok 

NPTI Nemzetközi kapcsolatok sportdiplomácia 

szakirány 

Tárgykörbővítési javaslatok [SZMSZ 6. § 2.1. c.) pontja] 

Nemzetközi tanulmányok és politológia NPTI 

Képzés indításának kezdeményezése [SZMSZ 6. § 2.3. g.) pontja] 

Kompetencia képzés 

KMI 
Szakirányú továbbképzések 

Szakirányok kommunikáció szakon 

Történelem BA szak 

Doktori iskola létesítéséről [SZMSZ 6.§ 2.3. e.) pontja 

Vallástudományi Doktori Iskola KMI 

Főiskola szervezetének átalakítása [SZMSZ 6. § 2.3. a.) pontja] 

KOC, KAC beintegrálása Az Elnöki és Rektori 

Hivatalba 
Rektori Hivatal 

 


