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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

Időpont: 2010. október 29. (szerda) 8:30 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. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán  Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel  Rendszerigazgató 

 

Tanácskozási joggal rendelkező résztvevők: 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin Elnök 

Berczelédi Zsolt  Idegennyelvi Lektorátus vezetője 

Bakonyi László Főtitkár 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

2. TVSZ módosítás 

3. HÖK választások kiírása 

4. Hálótervek módosítása 

5. Új szakirányok jóváhagyása 

6. Egyebek 

 

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

jogtanácsost, hogy állapítsa meg a határozatképességet. A Szenátus határozatképes, minősített 

többséget igénylő döntések meghozatalára alkalmas.  

A határozatképesség megállapítását követően Dr. Bayer József röviden tájékoztatta a 

résztvevőket a napirendi pontokról. 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Dr. Bayer József: ismertette az SZMSZ tervezett módosítását: az újonnan létrejött Vietnami 

Kulturális és Kutató Központ szabályzatba foglalását. 

 

Dr. Bayer József: javasolta, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a 

Szenátus fogadja el,  melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. (19/2010. (X.29.) számú Szenátusi határozat)  
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2. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 

 

A Vezetői értekezlet korábban már megtárgyalta, s ennek alapján a Szenátus tagjaival 

előzetesen írásban ismertetésre került a TVSZ módosítására vonatkozó javaslat:  

Bakonyi László: A szakdolgozatok elkészítésére, benyújtására és értékelésére vonatkozó 

szabályok egyértelműsítése érdekében az alábbi módosítási javaslatot terjesztette elő: 

A Szenátus 2010. november 1-jei hatállyal 

1.  hatályon kívül helyezi a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 28. §-ának (9)-(10) 

bekezdéseit; 

2.  a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 28. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(8) A szakdolgozati konzultációk közül az első alkalomra legkésőbb a szakdolgozat tervezett 

benyújtását fél évvel megelőző időpontban, a harmadik alkalomra legkésőbb a szakdolgozat 

tervezett benyújtása előtt három héttel kell sort keríteni.” 

3.  a következő új 28/A. §-sal egészíti ki a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot: 

„28/A. § A szakdolgozat benyújtása és értékelése 

(1) A szakdolgozatot a témavezető engedélyével lehet benyújtani. Amennyiben  

a) a dolgozat készültségi foka alacsony, vagy 

b) a dolgozat nem felel meg az alapvető formai követelményeknek (azaz: idézési technikája 

elfogadhatatlan, fejezetei nem követhetők, tartalomjegyzéke vagy felhasznált irodalmi része 

nincs meg vagy hiányos), vagy 

c) helyesírási szempontból elfogadhatatlan, 

a témavezető a benyújtást nem engedélyezi. Az ezen okok miatt védésre nem bocsátott 

szakdolgozat a következő félévben javított formában újra beadható.  

(2) A szakdolgozat a TO-n ügyfélfogadási időben hivatalos átvételi elismervény ellenében 

adható le. A benyújtáskor leadandó 

a) a formai követelményeknek megfelelő bekötött dolgozat két példánya, 

b) mindkét dolgozat hátsó borítójának belső oldalán rögzített tokban a dolgozat elektronikus 

– word vagy pdf formátumú – változatát tartalmazó egy-egy CD, 

c) a szakdolgozat tartalomjegyzéke elé bekötötten a HIK felületén közzétett 

formanyomtatványon tett saját szellemi termékről szóló nyilatkozat, 

d) a konzultációk végrehajtásának és a szakdolgozat benyújthatóságának tényéről szóló, a 

HIK felületén közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kiállított igazolás, 

e) amennyiben megtörtént, a 28. § szerinti jóváhagyás a titkosításról, 

melyek bármelyikének hiányában a TO az átvételt megtagadja. 

(3) A szakdolgozatot tavaszi szemeszter végén történő védés esetén április 15-ig, míg az őszi 

szemeszter végén történő védés esetén november 15-ig kell leadni. Amennyiben ez a nap 

olyan napra esik, amikor a TO-n nincs ügyfélfogadás, akkor a határidő a megadott napot 

követő első olyan nap, melyen van ügyfélfogadás. 

(4) A témavezető a szakdolgozatot benyújtása után egy héten belül a HIK felületén ötfokozatú 

osztályzattal és szövegesen is értékeli. Az értékelés a szakdolgozat írója számára a HIK 

felületén hozzáférhető. 

(5) A szakdolgozatot a képzés szerint illetékes intézet vezetője által kijelölt bíráló (opponens) 

is értékeli. Szakdolgozatot a Főiskola egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi és adjunktusi 

besorolású oktatói, valamint az adott szakma elismert képviselői bírálhatnak. A bíráló olyan 

szakdolgozat bírálatát nem vállalhatja el, amelynek előkészítésében, konzultálásában részt 
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vett. Különösen indokolt esetben az intézetvezető engedélyével tanársegéd is bírálhat 

szakdolgozatot, ebben az esetben a szakdolgozati bírálatot az intézetvezető is ellenjegyzi. 

(6) A bíráló pontozással és szövegesen is értékeli a szakdolgozatot és a pontozás alapján 

ötfokozatú érdemjeggyel minősíti azt. A bíráló a dolgozathoz kapcsolódó kettő kérdést is 

feltesz, melyekre a szakdolgozat írójának a védésen kell válaszolnia. 

(7) Amennyiben a bíráló elégtelenre és a konzulens legalább közepesre értékeli a 

szakdolgozatot, a képzés szerint illetékes intézet vezetője köteles második bírálót kijelölni, aki 

a (6) bekezdés szerint jár el. A képzés szerint illetékes intézet vezetője más esetben – például 

hallgatói panasz, elfogultság jogos felmerülése stb. – is jogosult második bírálót kijelölni. 

Második bíráló kijelölése esetén a védésen mind a két bíráló által feltett kérdésekre 

válaszolnia kell a szakdolgozat írójának. 

(8) Az opponensi értékelést a bírálók a HIK felületén kötelesek rögzíteni a benyújtási 

határidőt követő öt héten belül. A (7) bekezdés szerinti újabb bírálat esetén a bíráló 

értékelését két héten – a benyújtási határidőt követő hét héten – belül köteles a HIK felületén 

rögzíteni. 

(9) A szakdolgozat értékelése a témavezető által adott, a bíráló által adott és a szakdolgozat 

védésére kapott érdemjegyek két tizedes jegyre kerekített (ötszáz ezredtől felfelé) átlaga. 

Amennyiben két bíráló értékelte a dolgozatot, akkor az ő általuk adott érdemjegyek két 

tizedes jegyre kerekített (ötszáz ezredtől felfelé) átlagát kell figyelembe venni a szakdolgozat 

értékelésének megállapításakor. A szakdolgozat érdemjegye a szakdolgozat értékelése egész 

számra kerekítve (ötven századtól felfelé). 

(10) Az idézés szabályait be nem tartó, más szerzőtől való átvétel (plágium), illetve a szerzői 

jog szabályait megsértő szakdolgozat esetén értékelése – a (9) bekezdéstől eltérően – 

elégtelen, függetlenül attól, hogy a jogsértés tényére a bírálat vagy a védés során, esetleg 

más alkalommal derül fény. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a szakdolgozatot vagy annak 

részét, illetve a szakdolgozatnak vagy annak egy részének benyújtott tervezetét, vázlatát stb. 

nem a hallgató írta, a szakdolgozat elégtelen értékelése mellett az intézetvezető fegyelmi 

eljárást kezdeményezhet. A fegyelmi eljárást a szakdolgozat írása idején is lehet 

kezdeményezni. 

(11) A (10) bekezdés szerinti plágium megállapítását az erre szolgáló informatikai program 

adatainak segítségével végzi a Főiskola.” 

4.  a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „a 

záróvizsga két tizedes pontosságú érdemjegyének” szövegrészt „a záróvizsga két tizedes 

pontosságú eredményének” szövegrészre változtatja; 

5.  a 2010 májusában elfogadott „Záróvizsga-eljárásrend” című dokumentumot 

hatályon kívül helyezi, egyben felkéri a főtitkárt, hogy a szakdolgozatok elkészítésével, 

benyújtásával, értékelésével valamint a záróvizsgával kapcsolatos szabályokat bemutató 

tájékoztatót készítse el. 

 

Az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem érkezett, így 

Dr. Bayer József a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításaira vonatkozó előterjesztést 

elfogadásra javasolta, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadott. (20/2010. (X.29.) számú Szenátusi határozat)  
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3. HÖK választások kiírása 

 

 

Bakonyi László: ismertette a választások rövid menetét, melynek részleteiről előzetesen 

írásban a Szenátus tagjait tájékoztatták. A Főiskola törvényes működéséhez elengedhetetlen a 

Hallgatói önkormányzat képviselőtestületének megválasztása, ezért a következőket javasolja: 

1. A Szenátus írja ki a Hallgatói önkormányzat képviselőtestületének megválasztását. 

2. A választási eljárásra a Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabálya, így különösen annak az 1. számú – a Hallgatói Képviselőtestület 

megválasztásáról szóló – melléklete szerint kerüljön sor azzal az eltéréssel, hogy 

a. a szabályzatban a hallgatói önkormányzat elnöke hatásköreként meghatározott 

kérdésekben a főtitkár járjon el a 2009. évi időközi választáson megválasztott 

képviselőtestületi tagokkal konzultálva; 

b. a választást megelőző közgyűlés időpontja 2010. november 12. 1230 legyen; 

c. a szavazásra 2010. november 13-án 10 órától november 21-én éjfélig kerüljön sor a 

HIK felületén; 

d. eredménytelen választás esetén újabb közgyűlés megtartása nélkül, ugyanazokkal a 

jelöltekkel 2010. november 26-án 10 órától december 5-én éjfélig kerüljön sor az 

újabb szavazásra a HIK felületén; 

e. a megválasztott hallgatói képviselőtestület mandátuma 2010. december 1-jétől 2012. 

november 30-ig tartson. 

 

Dr. Bayer József: javasolta, hogy a Szenátus a Hallgatói önkormányzat választásának 

kiírására vonatkozó előterjesztést fogadja el, melyet a Szenátus megvitatott és egyhangúlag (5 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatott. (21/2010. (X.29.) számú Szenátusi 

határozat)  

 

 

4. Hálótervek módosítása 

 

Az intézetvezetők előzetesen a Szenátus résztvevőinek megküldték a hálóterv módosítási 

javaslataikat, melyek célja a képzés ökonomikusabbá tétele s a racionalizálás. A 

változtatásokat a keresztféléves képzésekben már érvényesíteni kívánják.  

Dr. Juhászné Belatiny Katalin: javasolta, hogy a Társadalombiztosítási ismeretek és az 

Adózási ismeretek kurzusok a gazdasági szakokon ne csak a szakirányok, hanem az 

alapképzés kötelezői tárgyai legyenek. 

Dr. Sipos Zoltán: átalakítják a hálóterveket ennek megfelelően. 

Dr. Szatmári Péter javasolta, hogy a jogi alapismeretekre vonatkozó tárgyak előfeltételként 

szerepeljenek valamennyi kommunikációs képzés hálótervében, mely javaslatnak 

megfelelően az intézet vezetője a hálótervek módosítását elvégzi. 

 

Dr. Bayer József: javasolta a Szenátusnak, hogy a hálóterv-módosítási javaslatokat a tárgyalt 

módosítási indítványoknak megfelelő átvezetéssel fogadja el, mely javaslatot a Szenátus 

megvitatott és egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatott. (22/2010. 

(X.29.) számú Szenátusi határozat)  
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5. Új szakirányok jóváhagyása 

 

A Szenátus tagjainak korábban írásban előterjesztésre került a GVI részéről, hogy a 

nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon „sportdiplomácia” elnevezéssel, az emberi 

erőforrások alapképzési szakon „karriertanácsadás – coaching” elnevezéssel új szakirányok 

jönnek létre. 

 

Dr. Bayer József: javasolta, hogy az előterjesztett Sportdiplomácia és Karriertanácsadás – 

coaching új szakirányok kerüljenek elfogadásra, melyet a Szenátus megvitatott és 

egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadott. (23/2010. (X.29.) számú 

Szenátusi határozat) 

 

 

6. Egyebek 

 

Dr. Szatmári Péter javasolta, hogy további hálóterv-módosítási javaslatokat februárban 

tartandó szenátusi ülés elé egyben terjesszék elő, hogy megtárgyalásuk egyben történhessen 

meg, s további módosítások már csak a szeptemberben kezdődő félévek tekintetében 

jelentsenek változtatást. 

 

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

megköszönte a részvételt. 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


