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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

Időpont: 2010. szeptember 29. (szerda) 11 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

Dr. Bayer József  Rektor, a Szenátus elnöke 

Dr. Szatmári Péter  Rektor-helyettes, intézetvezető  

Dr. Belatiny-Kenéz Attila  Kancellár 

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán  Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel  Rendszerigazgató 

 

Tanácskozási joggal rendelkező résztvevők: 

Koch Márta  Tanulmányi osztály vezetője 

Berczelédi Zsolt  Idegennyelvi Lektorátus vezetője 

Bakonyi László Főtitkár-jelölt 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

2. Az Alapító Okirat módosítása 

3. Új szakirányú továbbképzések 

4. Személyi változások (új főtitkár, Vallástudomány MA szakfelelős személyének 

változása) 

5. HÖK új vezetőségének bemutatkozása, a választás eredményének és jegyző-

könyvének bemutatása 

6. Egyebek 

 

 

Dr. Bayer József: köszöntötte a szenátusi ülés résztvevőit és felkérte Dr. Járdánházy Monika 

jogtanácsost, hogy állapítsa meg a határozatképességet. A HÖK képviselőjének távolléte 

ellenére a Szenátus határozatképes, minősített többséget igénylő döntések meghozatalára 

alkalmas.  

A határozatképesség megállapítását követően Dr. Bayer József röviden tájékoztatta a 

résztvevőket a napirendi pontokról. 

A jelenlévő szenátusi tagok egyhangúan hozzájárultak ahhoz, hogy önálló napirendi pontként 

kerüljön tárgyalásra az Adatvédelmi Szabályzat módosító rendelkezéseinek megtárgyalása. 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Dr. Bayer József: ismertette az SZMSZ tervezett módosítását. 

 

Dr. Szatmári Péter: kérte, hogy a Vezetői értekezlet állandó résztvevői között kerüljön 

felsorolásra a Tanulmányi osztály vezetője. 

Jászberényi József: Kérte, hogy a KMI tanszékei teljes körűen kerüljenek felsorolásra. 
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Dr. Bayer József: javasolta, hogy a jelen ülésen elhangzott kiegészítésekkel a módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szenátus fogadja el,  melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. (12/2010. (IX.29.) számú 

Szenátusi határozat)  

 

 

2. Az Alapító Okirat módosítása 

 

Dr. Bayer József: ismertette az Alapító Okirat módosításaira vonatkozó javaslatot, melyet a 

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

(13/2010. (IX.29.) számú Szenátusi határozat)  

 

 

3. Új szakirányú továbbképzések 

 

Dr. Bayer József: ismertette az újonnan indítandó szakirányokat: 

- Közösségi—új  média szakirány (Kommunikáció- és médiatudomány BA),  

- Informatikai biztonság szakirány (Gazdaságinformatikus BSc) 

- Üzleti intelligencia szakirány (Gazdaságinformatikus BSc) 

- Képzési vezető szakirány (Andragógia MA) 

- Geronto-andragógus szakirány (Andragógia MA) 

- Politikai kommunikáció szakirány (Kommunikáció- és médiatudomány MA) 

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

támogatta az indításukat. (14/2010. (IX.29.) számú Szenátusi határozat)  

 

 

4. Személyi változások  

(új Főtitkár, Vallástudomány MA szakfelelős személyének változása) 

 

Dr. Bayer József: a Szenátus ülését megelőzően tartott vezetői értekezleten a jelenlévők már 

megismerkedhettek Bakonyi Lászlóval, ezért javasolta a Szenátusnak, hogy járuljanak hozzá 

főtitkárként való alkalmazásához, mely javaslatot a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatott. (15/2010. (IX.29.) számú Szenátusi 

határozat)  

 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila: tájékoztatta a Szenátust, hogy a Vallástudomány MA szak új 

szakfelelősére S. Szabó Péter személyében tett javaslatot, aki mind szakmailag, mind a 

törvény által meghatározott feltételeknek megfelel, így a feladat ellátására alkalmas. 

Dr. Bayer József: javasolta, hogy a Vallástudomány MA szak új szakfelelősének személyére 

tett előterjesztést a Szenátus fogadja el, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. (16/2010. (IX.29.) számú Szenátusi határozat)  
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5. HÖK új vezetőségének bemutatkozása,  

a választás eredményének és jegyzőkönyvének bemutatása 

 

Tekintve, hogy a HÖK képviseletében a szenátusi ülésen senki nem jelent meg, így ezen 

napirendi pont nem került tárgyalásra. 

Mindazonáltal a HÖK képviselőivel való kapcsolatfelvételre kérték fel Bakonyi Lászlót, s 

kérték a HÖK legitimitásának vizsgálatára. 

 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila: javasolta, hogy amennyiben a HÖK nem tudja legitimitását hitelt 

érdemlően bizonyítani, úgy döntési jogosultságát a Vezetői értekezlet vegye át. 

 

Dr. Bayer József: javasolta, hogy a HÖK legitimitásának hiánya esetén a Vezetői 

értekezletre ruházzák át a döntési jogosultságot, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. (17/2010. (IX.29.) számú 

Szenátusi határozat)  

 

 

6. Adatvédelmi Szabályzat módosítása 

 

Kiss-Kálmán Dániel: Ismertette a jelenlévőkkel az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos 

módosítási javaslatait, melyeket a vezetői információs rendszer tett szükségessé. 

 

Dr. Bayer József: javasolta, hogy az Adatvédelmi Szabályzat módosítása kerüljön 

elfogadásra, mely javaslatot a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. (18/2010. (IX.29.) számú Szenátusi határozat)  

 

 

Egyebek 

 

Koch Márta: tájékoztatta a Szenátust a 2010-2011/II. félév előkészítéséről, így többek között 

arról, hogy a félév január 31-vel kezdődik; a tavaszi szünet (az OTDK megrendezése okán) az 

április 11-ével kezdődő héten lesz; az MA felvételik május 16-18-ig lesznek. 

 

Dr. Szatmári Péter: Koch Márta kérdésére rektor-helyettesi minőségében engedélyezte, 

hogy a kurzustörlési kérelmek ne legyenek időben bekorlátozva, tehát a félév során 

bármeddig benyújthatóak, hiszen minden kérelem úgyis egyedi elbírálást igényel. 

 

Dr. Sipos Zoltán: tapasztalata szerint az ILIAS felületének kezelése mind a hallgatók, mind 

az oktató széles körében problémát okoz, ezért kérte, hogy a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően a HIK felülettel történő párhuzamos alkalmazást tegyék ismét lehetővé. 

 

Kiss-Kálmán Dániel: 3 év alatt folyamatosan került ki a HIK felülete az oktatási 

segédanyagok terén. Az informatika oktatás része az ILIAS felülettel való megismerkedés, sőt 

a tananyag is kizárólag ezen a felületen érhető el. Tapasztalata szerint a hallgatók és az 

oktatók szeretik és szívesen használják az ILIAS felületét, ezért nem javasolja a HIK régi 

funkciójának visszaállítását. Természetesen amennyiben akár az oktatók, akár a hallgatók 
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részéről igény merül fel a felület alkalmazásának további ismertetésére, munkatársaikkal 

segítenek. 

Dr. Szatmári Péter: javasolta, hogy Sipos Zoltán a hallgatói körében mérje fel az igényeket, 

s ennek eredményét függően tárgyalják majd tovább a témát. 

 

Egyéb kérdés nem lévén dr. Bayer József a Szenátus ülését befejezettnek nyilvánította, s 

megköszönte a részvételt. 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 


