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Időpont: 2008. május 22. (csütörtök) 10 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Résztvevők: 

 

Dr. Bayer József rektor 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin, elnök asszony  

Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes, intézetvezető 

Dr. Belatiny Kenéz Attila, kancellár 

Dr. Jászberényi József intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető 

Berczelédi Zsolt, idegen-nyelvi lektorátus vezető 

Kiss Dániel, rendszerigazgató 

Dr. Kálmán Anita, főmunkatárs 

 

 

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

Anita főmunkatársat, 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. Belatiny-Kenéz Attila kancellár urat, 

hogy terjessze elő a Főiskola éves közhasznú jelentését. 

 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila kancellár úr ismertette a Főiskola éves közhasznú jelentését, 

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

elfogadott. {12/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr felkérte Dr. Kálmán Anita 

főmunkatárs asszonyt, hogy ismertesse a Rektori Hivatal előterjesztéseit. 

 

Dr. Kálmán Anita főmunkatárs asszony ismertette az Alapító Okirat – Oktatási Hivatallal 

történő egyeztetésnek megfelelően – a módosítani kívánt rendelkezéseket, melyet a Szenátus 

megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {13/2008. (V. 

22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Majd főmunkatárs asszony ismertette a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a módosítani kívánt 

rendelkezései, valamint annak indokait, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {14/2008. (V. 22.) számú Szenátusi 

határozat} 
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Főmunkatárs asszony ismertette – ezt követően – a Térítési és Vizsgaszabályzat módosítási 

irányait, azok indokoltságát, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. {15/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Főmunkatárs asszony – ezt követően – a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítani 

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

nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {16/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Főmunkatárs asszony – ezt követően – a Főiskolai tananyag kiadás általános szabályairól 

szóló Szabályzat módosítási irányait ismertette, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {17/2008. (V. 22.) számú Szenátusi 

határozat} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr rátért az egyes Intézetek által 

előterjesztett hálómódosítási, illetve kredit-, és tantárgy-felelősmódosítási javaslatokra és 

sorrendben felkérte Dr. Jászberényi József, valamint Dr. Sipos Zoltán intézetvető urakat, 

hogy előterjesztésük indokait ismertessék a jelenlévőkkel.  

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr röviden ismertetett az Andragógia BA szak 

hálómódosítással kapcsolatos előterjesztést,, melyet Szenátus megvitatatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {18/2008. (V. 22.) számú Szenátusi 

határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr röviden ismertetett a Gazdálkodás és menedzsment szak 

(pénzügyi-adózási szakirány) „Biztosítások és kockázatelemzés” megnevezésű tantárgy 

kredit-módosításával kapcsolatos előterjesztést,, melyet Szenátus megvitatatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {19/2008. (V. 22.) számú 

Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ezt követően ismertette a Pénzügyi és Számvitel szakon a 

„Nemzetközi pénzügyek és pénzügyi intézmények” megnevezésű tantárgy tantárgy-felelős 

személyének módosításával kapcsolatos előterjesztést, melyet Szenátus megvitatatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {20/2008. (V. 22.) számú 

Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ezt követően ismertette a Gazdálkodás és Menedzsment 

szakon (Marketing szakirány) tantervében szereplő „Oktatásmarketing” és „Kulturális 

marketing” megnevezésű tantárgyak összevonásával kapcsolatos előterjesztést, melyet 

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

{21/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr ismertette a jelenlévőkkel a Nemzetközi 

Tanulmányok és Politológia MA szak hálómódosítási javaslatával kapcsolatos előterjesztést, 

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

elfogadott. {22/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 
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Ezt követően Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes úr felkérte Dr. Bayer József rektor urat, 

hogy ismertesse a Professor Emeritus és Professor Emerita címre felterjesztett oktatókkal 

kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

Dr. Bayer József rektor úr röviden ismertette a résztvevőkkel a professor Emeritus, illetve 

Professor Emerita címadományozással kapcsolatos előterjesztések indokait, majd a Szenátus 

az alábbi sorrendben megvitatta és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

elfogadta azokat: 

 

Elsőként Dr. Luft Ulrich Professor Emeritus címadományozásával kapcsolatos előterjesztést 

vitatta meg a Szenátus és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta. 

{23/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követte Dr. Simon Róbert Professor Emeritus címadományozásával kapcsolatos 

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

mellett) elfogadta. {24/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Bencze Lóránt Professor Emeritus címadományozásával kapcsolatos 

előterjesztést vitatta meg a Szenátus és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

elfogadta. {25/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Dovala Márta Professor Emerita címadományozásával kapcsolatos 

előterjesztés következett, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadta. {26/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

  

Végezetül Dr. Iványi Tamás Professor Emeritus címadományozásával kapcsolatos 

előterjesztés következett, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadta. {27/2008. (V. 22.) számú Szenátusi határozat} 

  

 

 

 

Dr. Bayer József 

 rektor 


