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Időpont: 2008. február 8. (péntek) 14 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Résztvevők: 

 

Dr. Bayer József rektor 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin, gazdasági főigazgató asszony  

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 

Kiss Dániel, rendszerigazgató 

Dr. Hazafi Zoltán Rektori Hivatal-vezető 

 

 

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 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. {1/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Bayer József rektor úr ismertette Dr. Lindner Sándor docens úr címzetes 

főiskolai tanári  cím adományozására vonatkozó előterjesztést, melyet a Szenátus 

megvitatatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {2/2008. (II. 

8.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Bayer József rektor úr ismertette Medvegy Iván vendégoktató úrnak mesteroktatói cím-

adományozására vonatkozó előterjesztését, melyet a Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {3/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Bayer József rektor úr javaslatot tett Dr. Belatiny Kenéz Attila főtitkár úr kancellárrá 

történő kinevezésére, melyet a Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) támogatott. {4/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat} 
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Dr. Bayer József rektor úr javaslatot tett Dr. Szatmári Péter intézetvezető úr általános rektor-

helyettessé történő kinevezésére, melyet a Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett) támogatott. {5/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Belatiny Kenéz Attila főtitkár úr kezdeményezte Koch Márta Tanulmányi Osztály 

vezetőjének, valamint Kiss Dániel rendszerigazgató úrnak a Zsigmond díj adományozását, 

melyet a Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

elfogadott. {6/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat; 7/2008. (II. 8.) számú Szenátusi 

határozat} 

  

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr kezdeményezte Dr. Hubai László főiskolai tanár 

úrnak a Zsigmond díj adományozását, melyet a Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {8/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Bayer József rektor úr ismertette – Dr. Juhászné Belatiny Katalin gazdasági főigazgató 

asszony által kezdeményezett – Berczelédi Zsolt idegen-nyelvi lektorátus vezetőjének 

mestertanári cím adományozását, melyet a Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {9/2008. (II. 8.) számú Szenátusi határozat} 

 

 

 

 Dr. Bayer József 

 rektor 

  

 


