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Időpont: 2009. április 3. (péntek) 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 

Vasas Zsófia, HÖK elnök 

Dr. Kálmán Anita, főmunkatárs 

 

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

Kálmán Anita főmunkatársat, hogy állapítsa meg a határozatképességet. A 

határozatképesség megállapítását követően a résztvevők aláírták a jelenléti ívet. Dr. 

Bayer József, rektor úr röviden tájékoztatta a résztvevőket a napirendi pontokról, 

majd az első napirendi pont ismertetése előtt átadta a szót Dr. Szatmári Péter, rektor-

helyettes úrnak. Ezt követően – a rektori megbízásra vonatkozó személyi 

előterjesztésre tekintettel – elhagyta a Tanácstermet. 

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr ismertette Dr. Juhászné Belatiny Katalin 

elnök asszony Dr. Bayer József ismételt rektori megbízására vonatkozó javaslatát, 

melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag támogatott(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett) elfogadott. {1/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozat}  

 

Ezt követően Dr. Bayer József, rektor úr visszatért a Tanácsterembe és kérte Dr. 

Kálmán Anita, főmunkatárs asszonytól az SZMSZ mellékletét képező Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat módosításainak ismertetését. Főmunkatárs asszony röviden 

ismertette a módosítás tartalmát és felkérte Kiss Dániel, rendszerigazgató urat, hogy 

röviden foglalja össze a résztvevőknek – különös tekintettel Vasas Zsófia, HÖK 

elnökre – a módosítás előzményeit, indokait. A Szenátus a módosítást megvitatta és 

egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) {2/2009. (IV. 3.) számú 

Szenátusi határozat} 

 

Ezt követően Dr. Bayer József, rektor úr átadta a szót Dr. Jászberényi József, 

intézetvezető úrnak, hogy ismertesse a KMI előterjesztéseit. 

Dr. Jászberényi József, intézetvezető úr röviden ismertette a KMI 2009-2010. 

tanévtől kezdődő hálómódosítási javaslatait. 
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A Szabad bölcsész BA, Szociológia BA, Andragógia BA, valamint a Kommunikáció 

és Médiatudomány BA szakok hálómódosítási javaslatait a Szenátus megtárgyalta és 

egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) {3/2009. (IV. 3.) számú, 

4/2009. (IV. 3.) számú, 5/2009. (IV. 3.) számú, 6/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi 

határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Jászberényi József, intézetvezető úr röviden ismertette a KMI új 

képzés indításaira vonatkozó javaslatait. 

 

A nonprofit management szakirányú továbbképzés, valamint a protokoll és 

rendezvényszervezés szakirányú továbbképzés indítására vonatkozó előterjesztéseket a 

Szenátus megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett) {7/2009. (IV. 3.) számú, 8/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Bayer József, rektor úr a KMI főiskolai tanári kinevezésekre 

vonatkozó előterjesztései kapcsán – a személyes érintettségre figyelemmel – Dr. 

Jászberényi József főiskolai tanári kinevezésére vonatkozó előterjesztést röviden 

ismertette a résztvevőkkel, melyet a Szenátus megtárgyalt és egyhangúlag támogatott 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) {9/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi 

határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Jászberényi József, intézetvezető úr röviden ismertette a KMI 

további, Dr. Zachár László főiskolai tanári kinevezésére vonatkozó előterjesztését, 

melyet a Szenátus megtárgyalt és egyhangúlag támogatott (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) {10/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Bayer József, rektor úr átadta a szót Dr. Szatmári Péter, rektor-

helyettes úrnak, hogy ismertesse a NPTI előterjesztéseit. 

 

Dr. Szatmári Péter, rektor-helyettes úr röviden ismertette az NPTI 2009-2010. 

tanévtől kezdődő hálómódosítási javaslatait. 

 

A Nemzetközi Tanulmányok BA, valamint a Politológia BA szakok hálómódosítási 

javaslatait a Szenátus megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) {11/2009. (IV. 3.) számú, 12/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi 

határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Szatmári Péter,  rektor-helyettes úr röviden ismertette az NPTI Dr. 

Teszler B. István főiskolai tanári kinevezésére vonatkozó előterjesztését, melyet a 

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

{13/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 



 
Zsigmond Király Főiskola Rektori Hivatal 

Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

3/3 

Ezt követően Dr. Bayer József, rektor úr átadta a szót Dr. Sipos Zoltán, intézetvezető 

úrnak, hogy ismertesse a GVI előterjesztéseit. 

 

Dr. Sipos Zoltán, intézetvezető úr röviden ismertette a GVI 2009-2010. tanévtől 

kezdődő hálómódosítási javaslatait. 

 

Az Emberi erőforrások BA, a Gazdálkodási és menedzsment BA, a Nemzteközi 

gazdálkodás BA, valamint a Pénzügy és számvitel BA szakok hálómódosítási 

javaslatait a Szenátus megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) {14/2009. (IV. 3.) számú, 15/2009. (IV. 3.) számú, 16/2009. (IV. 

3.) számú, 17/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Sipos Zoltán, intézetvezető úr röviden ismertette a GVI főiskolai 

tanári kinevezésére vonatkozó előterjesztéseit. 

 

Dr. Cser József főiskolai tanári kinevezésére vonatkozó előterjesztését a Szenátus 

megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{18/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Luxné Dr. Vincze Judit főiskolai tanári kinevezésére vonatkozó előterjesztését a 

Szenátus megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett) {19/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Ezt követően Dr. Sipos Zoltán, intézetvezető úr röviden ismertette a GVI új képzés 

indításaira vonatkozó javaslatait. 

 

A Gazdasági informatika BA képzés indítására vonatkozó előterjesztést a Szenátus 

megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{20/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

Az Emberi erőforrások MA képzés indítására vonatkozó előterjesztést a Szenátus 

megtárgyalta és egyhangúlag támogatta (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

{21/2009. (IV. 3.) számú Szenátusi határozatok} 

 

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

szenátus ülését. 

 

Dr. Bayer József 

 rektor 


