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Szenátusi ülés jegyzőkönyve 

 

 

Időpont: 2012. december 19. (szerda) 9:30 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

Dr. Bayer József Rektor 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila Kancellár 

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 

Bakonyi László Főtitkár 

Dr. S. Szabó Péter ÜT elnök 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Hálótervek 

2. Szabályzatok 

3. Személyi kérdések 

4. Egyebek 

 

Dr. Bayer József megállapította, hogy a Szenátus 6, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 

1. Hálótervek 

 

Dr. Sipos Zoltán ismertette a korábban írásban is megküldött hálóterv módosítási javaslatait, 

melyek alapvetően a Gazdaságinformatika Szak Informatikai Biztonsági Szakirányának 

beindulásával kapcsolatosan váltak szükségessé. 

 

 

Dr. Bayer József javasolta, hogy a Szenátus fogadja el az előterjesztett javaslatot a hálóterv 

módosításáról. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta az előterjesztett hálóterv 

módosítási javaslatot, s ennek alapján a 2012-2013. tanév II. félévétől a Gazdaságinformatika 

Szak Informatikai Biztonsági Szakirányon belül 
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- az Informatikai Biztonság Alapjai II. tárgy a 6. félévből az 5. félévre; 

- a Szervezet Informatikai Biztonsága tárgy a 6. félévből az 5. félévre; 

- az Alkalmazói Rendszerek Biztonsága tárgy az 5.félévből a 6. félévre; 

- az Adatok és Hálózatok Biztonsága tárgy az 5. félévből az 6. félévre; 

- az E-Business tárgy az 5. félévről a 7. félévre  

kerül áthelyezésre. (7/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

2. Szabályzatok 

 

Bakonyi László: Ismertette a jelenlévőkkel az SZMSZ azon módosításait, melyek a nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény hatályba lépésével vált szükségessé, illetve azon változtatásokat, 

melyekre a módosított jogszabályi környezet adott lehetőséget. A módosítási javaslatait a 

Szenátus tagjainak előzetesen írásban megküldte, így csak a legfontosabb elemeket emelte ki: 

- a KMI-ben megszűnt a Nyelvtudományi Tanszék; 

- az OMHV elemzése kikerült a PRMC hatásköréből; 

- változtak és konkretizálódtak az Elnöki és Rektori Hivatal feladatai; 

- egyes szenátusi jogkörök átadása; 

- a HÖK-kel kapcsolatban: amennyiben nincs szabályszerűen megválasztott HÖK, az érintett 

testületeknél figyelmen kívül kell hagyni, s a választásokat mindig a rektor írja ki; 

- a nemzetközi kapcsolatok koordinálása kizárólagosan az NPTI feladata lesz. 

Változik a Szenátus létszáma és összetétele is: a Szenátusnak 2 választott tagja lesz – 1 fő az 

oktatók kutatók képviseletében (megválasztásáig felkérték dr. S. Szabó Pétert a tisztség 

betöltésére), 1 fő a nem-oktatói-kutatói körből (megválasztásáig felkérték Kiss-Kálmán 

Dánielt a tisztség betöltésére). Javasolta, hogy a választott tagok tényleges megválasztására 

tavasszal írjon ki szavazást a főiskola. 

A javasolt változtatások 2013. január 1. napjától lépnek életbe. 

 

Dr. Bayer József javasolta, hogy a Szenátus fogadja el az SZMSZ módosításáról 

előterjesztett javaslatot. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta az SZMSZ módosításait, 

2013. január 1. napjától történő életbe léptetéssel. (8/2012. (XII.19.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

3. Személyi kérdések 

 

Dr. Bayer József kezdeményezte a Vezetői értekezlet által elfogadott, korábban írásban is 

megküldött személyi javaslatokat, azzal a kiegészítéssel, hogy további javaslatként kezdem 

dr. Tóth Péter docensi kinevezését is. Javasolta, hogy a Szenátus fogadja el az előterjesztett 

javaslatokat. 

 

Dr. Bayer József rektor előterjesztésére a főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta az alábbi személyi 

javaslatokat: 
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a)  főiskolai docens munkaköri cím adományozását  

- Malkovics Tibor (a doktori cím odaítélését követő hónappal) (9/2012. (XII.19.) számú 

Szenátusi Határozat);  

- Dr. Tóth Péter (10/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozat);  

részére; 

b) magántanári cím adományozását  

- Standeisky Éva a Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézet megbízott óraadója 

részére (11/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozat); 

- Dr. Rácz Lajos a Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete megbízott óraadója részére 

(12/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozat) 

megbízott óraadói részére; 

c)  címzetes főiskolai docensi cím adományozását 

- Kállai Gyöngyi a Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézet (13/2012. (XII.19.) 

számú Szenátusi Határozat) 

- Jakab Tamás a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet (14/2012. (XII.19.) számú 

Szenátusi Határozat) 

- Dr. Szabó Endre a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet (15/2012. (XII.19.) számú 

Szenátusi Határozat) 

megbízott óraadói részére; 

d)  professor emerita cím adományozását 

- Luxné dr. Vincze Judit nyugállományú főiskolai tanár (16/2012. (XII.19.) számú 

Szenátusi Határozat) 

- Dr. Varsányi Judit nyugállományú főiskolai tanár (17/2012. (XII.19.) számú Szenátusi 

Határozat) 

részére; 

e)  professor emeritus cím adományozását 

Dr. Sár László nyugállományú főiskolai tanár (18/2012. (XII.19.) számú Szenátusi 

Határozat) 

részére. 

 

 

Egyéb kérdés nem lévén dr. Szatmári Péter a Szenátus ülését befejezettnek nyilvánította, s 

megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


