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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

Időpont: 2011. december 21. (szerda) 9:30 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila Kancellár 

Dr. Szatmári Péter  Rektor-helyettes, intézetvezető  

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán  Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel  Rendszerigazgató 

Szilágyi Dániel HÖK elnök 

 

Tanácskozási joggal rendelkező résztvevők: 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin  Elnök 

Bakonyi László Főtitkár 

Berczelédi Zsolt Idegennyelvi Lektorátus vezető 

S. Szabó Péter ÜT elnök 

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ módosítása 

2. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása 

3. Keresztféléves hálótervek 

4. Egyebek 

 

 

1. SZMSZ módosítása 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa az SZMSZ módosítására tett javaslatokat tárgyalta. 

 

Dr. Szatmári Péter kérte a 2012. január 1-jén hatályba lépő Alaptörvény rendelkezéseire és a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium ehhez kapcsolódó figyelemfelhívására előterjesztett SZMSZ 

módosítási javaslat elfogadását. 

 

Dr. Szatmári Péter levezető elnök javaslatára a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) elfogadta a Szervezeti és Működési 

szabályzat módosítására tett javaslatot 2012. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint: 

 

1.) 

a) az 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 

„A Főiskola államilag elismert, szakmailag önálló – önkormányzattal rendelkező – magán 

felsőoktatási intézmény. A Főiskola közhasznú szervezetként működik.” 

b) a 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
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„A Főiskola hivatalos – kötelezően nem meghatározott átmérőjű – körbélyegzőjének mértani 

középpontjában a koronás kiscímer áll, amit a ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 

*BUDAPEST* felirat vesz körbe, ezzel a lenyomattal szárazbélyegző is alkalmazható. 

Hivatalos levezésben használható a beosztást (pl. Elnök, Rektor, Kancellár stb.) feltüntető 

lenyomatú bélyegző is, ez esetben a beosztást a „BUDAPEST” felirat helyén kell elhelyezni. 

Az elnöki bélyegző kivételével valamennyi körbélyegző nyomatán is feltüntetett sorszámmal 

van ellátva.” 

 

2.) 

a) 11. § 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„A Vezetői Értekezlet szavazati jogú állandó tagjai: a Rektor, a Rektorhelyettes(ek), a 

Kancellár, a Főtitkár, az egyes Intézetek vezetői, a Rendszerigazgató és a főkönyvelő. 

Tanácskozási jogú állandó meghívott az Elnök. Az értekezlet ülésére a napirendtől függően 

az érintett szervezeti egységek, testületek, bizottságok vezetői illetve képviselői is meghívást 

kaphatnak.” 

b) 14. §-ának 2) bekezdése hatályát veszti és egyben új 14/B. §-sal egészül ki: 

 

„Kutatási célú szervezetek 

14/B. § 

A Főiskolán a Vezetői Értekezlet által meghatározott nevű, feladatú pályázati és kutatási 

feladatokat ellátó, szervezeti egységnek nem minősülő projektszervezetek működhetnek.” 

(11/2011. (XII.21.) számú Szenátusi határozat) 
 

 

2. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 

tett javaslatot tárgyalta. 

 

Dr. Szatmári Péter kérte az előterjesztett Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására 

tett javaslat elfogadását. 

 

Dr. Szatmári Péter levezető elnök javaslatára a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) elfogadta a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer módosítására tett javaslatot, s a javaslat alapján egységes 

szerkezetbe foglalást. (12/2011. (XII.21.) számú Szenátusi határozat) 

 

 

3. Keresztféléves hálótervek 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa a keresztféléves hálótervekre tett javaslatot tárgyalta. 
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Dr. Szatmári Péter kérte az előterjesztett keresztféléves hálótervekre tett javaslatának 

elfogadását. 

 

 

Dr. Szatmári Péter levezető elnök javaslatára a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) elfogadta a keresztféléves hálótervekre 

tett javaslatot. (13/2011. (XII.21.) számú Szenátusi határozat) 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


