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Időpont: 2008. szeptember 24. (szerda) 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 

Dr. Botos Balázs,  Tankönyvkiadó Bizottság elnöke 

Berczelédi Zsolt, idegen-nyelvi lektorátus vezető 

Kiss Dániel, rendszerigazgató 

Vasas Zsófia, HÖK elnök 

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 ezt követően ismertette a napirendi pontokat 

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

felkérte Dr. Kálmán Anita főmunkatárs asszonyt, hogy ismertesse a Rektori Hivatal 

előterjesztéseit. 

 

Majd főmunkatárs asszony ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat a 

módosítani kívánt rendelkezései, valamint annak indokait, melyet a Szenátus 

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

{28/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi határozat} 

 

Főmunkatárs asszony ismertette – ezt követően – a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer módosítási irányait, azok indokoltságát, melyet a Szenátus 

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

{29/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi határozat} 

 

Főmunkatárs asszony – ezt követően – a Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatát ismertette, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {30/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi 

határozat} 
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Ezt követően Dr. Bayer József rektor úr rátért az egyes Intézetek által előterjesztett 

képzés indítási, hálómódosítási, illetve tárgykörbővítési javaslatokra és sorrendben 

felkérte Dr. Jászberényi József, Dr. Szatmári Péter, valamint Dr. Sipos Zoltán 

urakat, hogy előterjesztésük indokait ismertessék a jelenlévőkkel.  

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr röviden ismertetett a Kulturális mediátor MA 

szak indításával kapcsolatos előterjesztést, melyet Szenátus megvitatatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {31/2008. (IX. 24.) 

számú Szenátusi határozat} 

 

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

Nemzetközi Tanulmányok és Politológia BA, illetve MA szakok hálómódosítási 

javaslatával kapcsolatos előterjesztéseit, melyet a Szenátus sorrendben megvitatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {32/2008. (IX. 24.) 

számú Szenátusi határozat; 33/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi határozat } 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr röviden ismertetette a Gazdálkodás és menedzsment 

szak kapcsolatos hálómódosítási javaslatával kapcsolatos előterjesztést,, melyet 

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

elfogadott. {34/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr röviden ismertetette a Nemzetközi gazdálkodás szak 

hálómódosítási javaslatával kapcsolatos előterjesztést,, melyet Szenátus megvitatatott 

és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {35/2008. (IX. 24.) 

számú Szenátusi határozat} 

 

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

szak hálómódosításával kapcsolatos előterjesztést, melyet Szenátus megvitatatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {36/2008. (IX. 24.) 

számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Sipos Zoltán intézetvezető úr ezt követően ismertette az Emberi erőforrás 

menedzsment szak hálómódosításával kapcsolatos előterjesztést, melyet Szenátus 

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

{37/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr röviden ismertetette a Kommunikáció- és 

Médiatudomány BA szak hálómódosításával kapcsolatos előterjesztést, melyet 

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

elfogadott. {38/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi határozat} 

 

Dr. Jászberényi József intézetvezető úr röviden ismertetette a Vallástudomány MA 

szak hálómódosításával kapcsolatos előterjesztést, melyet Szenátus megvitatatott és 
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egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {39/2008. (IX. 24.) 

számú Szenátusi határozat} 

 

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

Nemzetközi Tanulmányok és Politológia BA szak tárgykörbővítési javaslatával 

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

nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. {40/2008. (IX. 24.) számú Szenátusi 

határozat} 

 

Végül Dr. Bayer József, rektor úr megköszönte a részvételt és berekesztette a 

szenátus ülését. 

 

Dr. Bayer József 

 rektor 


