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Szenátusi ülés jegyzőkönyve 

 

 

Időpont: 2013. április 3. (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 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. HÖK Ideiglenes Alapszabály elfogadása 

2. Személyi kérdések 

3. Egyebek 

 

 

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

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 

1. HÖK Ideiglenes Alapszabály elfogadása 

 

Dr. Bayer József: Tekintettel arra, hogy a HÖK Alapszabályának életbe lépéséhez a Szenátus 

jóváhagyása szükséges, felkérte Bakonyi Lászlót a napirendi ponthoz kapcsolódó anyag 

előterjesztésére. 

 

Bakonyi László: Az előterjesztett HÖK Ideiglenes Alapszabályt a Hallgatói Önkormányzat 

Közgyűlése 2013. március 22-én elfogadta. Az új Alapszabály elsődleges célja egy olyan 

Küldöttgyűlés létrehozása, mely a HÖK működőképességét folyamatosan biztosítani tudja. 

Ennek érdekében a Küldöttgyűlés 10 tagjából 5 képviselőt a páros, 5 képviselőt a páratlan 

évben választanak meg – első alkalommal azonban mind a 10 képviselő megválasztásra kerül, 

kijelölve, hogy képviseleti jogukat kik gyakorolják a páros és kik a páratlan évtől. A 

képviselőjelöltek április 13-ig jelentkezhetnek, a szavazás április 18-ól zajlik a HIK felületén. 

Újdonságként került bevezetésre, hogy a megválasztott képviselőknek nyilatkozniuk kell 

arról, hogy mandátumuk lejártáig részt vesznek a HÖK munkájában. 
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A jelen Alapszabály ideiglenes, ezért a HÖK Közgyűlésének legkésőbb 2013. szeptember 30-

ig felül kell vizsgálnia annak rendelkezéseit és ismételten a Szenátus elé kell terjeszteniük 

jóváhagyásra. 

Megegyezés született arról, hogy a főiskola az ETR-en keresztül hívja fel a hallgatók 

figyelmét a szavazáson való részvételre. 

 

Dr. Bayer József javasolta, hogy a Szenátus hagyja jóvá az előterjesztett Alapszabályt.   

 

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

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) jóváhagyta a HÖK Ideiglenes 

Alapszabályát. (1/2013. (IV.03.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

2. Személyi kérdések 

 

Dr. Bayer József javasolta a fenntartónak, hogy kezdeményezze az emberi erőforrások 

minisztere útján a miniszterelnöknél dr. Kállai Gábor részére főiskolai tanári cím 

adományozását, s az adományozást követően főiskolai tanári munkakörben való 

továbbfoglalkoztatását. A fenntartó a javaslattal egyetértett. 

 

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

 

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

nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadta, hogy a fenntartó 

kezdeményezze az emberi erőforrások minisztere útján a miniszterelnöknél dr. Kállai Gábor 

részére főiskolai tanári cím adományozását, s az adományozást követően a Zsigmond Király 

Főiskola főiskolai tanári munkakörben továbbfoglalkoztassa. (2/2013. (IV.03.) számú 

Szenátusi Határozat) 

 

Dr. Juhászné Belatiny Katalin: Javasolta dr. Bayer József jelenlegi rektor megbízatásának 

meghosszabbítását 2016. február 29. napjáig terjedő időszakra. Javaslatának alapja az volt, 

hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében 2013. június 30. napjával megszűnik 

azon rektorok megbízatása, akik a korábbi felsőoktatási törvény alapján második alkalommal 

meghosszabbított megbízatásukat töltik, vagy életkoruk meghaladja a 65. életévet. A 

jogszabály azonban a magán felsőoktatási intézmények részére az intézmény SZMSZ-ében 

ettől való eltérést engedélyez, így az érvényben lévő szabályzataink alapján javasolta a rektori 

megbízatás meghosszabbítását. 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila: a meghosszabbítás dr. Bayer József 70. életévének betöltéséig 

szól, így a javaslat ebben is megfelel a jogszabályoknak. Az államnak tehát jogszabályi 

lehetősége nincs arra, hogy a fenntartó javaslatát ne fogadja el. 

 

Dr. Bayer József kérte a Szenátust, hogy rektori megbízatására tett javaslatról szavazzon, 

személyes érintettsége okán azonban a szavazásban nem vesz részt. 

 

A főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) támogatta dr. Bayer József jelenlegi rektor megbízására vonatkozó 
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javaslatot a 2013. július 1. és 2016. február 29. közötti időszakra, s kéri a fenntartót, hogy 

javaslatát terjessze a miniszterelnök elé. (3/2013. (IV.03.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


