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Szenátusi ülés jegyzőkönyve 

 

 

Időpont: 2014. május 21. (szerda) 9:00 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 
Dr. Szatmári Péter Rektor-helyettes, intézetvezető  

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel Rendszerigazgató 

Dr. Kállai Gábor Üzemi Tanács elnöke 

 

Tanácskozási joggal rendelkező résztvevő: 

Bakonyi László Főtitkár 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.  Személyi kérdések 

2.  Egyebek 

 

 

Dr. Szatmári Péter megállapította, hogy a Szenátus 5, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 
 

1. Személyi kérdések 

 

Dr. Szatmári Péter: Javasolta dr. Bayer József jelenlegi rektor megbízatásának 

meghosszabbítását 2016. február 29. napjáig terjedő időszakra. A meghosszabbítás dr. Bayer 

József 70. életévének betöltéséig szól, így a javaslat megfelel a jogszabályoknak.  

 

Dr. Szatmári Péter kérte a Szenátust, hogy dr. Bayer József rektori megbízatására tett 

javaslatról szavazzon. 

 

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

tartózkodás mellett) támogatta dr. Bayer József jelenlegi rektor megbízására vonatkozó 

javaslatot a 2014. augusztus 1. és 2016. február 29. közötti időszakra, s kéri a fenntartót, 

hogy javaslatát terjessze a miniszterelnök elé. (1/2014. (V.21.) számú Szenátusi Határozat) 
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Dr. Bayer József javasolta a fenntartónak, hogy kezdeményezze az emberi erőforrások 

minisztere útján a miniszterelnöknél dr. Koller Boglárka részére főiskolai tanári cím 

adományozását, s az adományozást követően főiskolai tanári munkakörben való 

továbbfoglalkoztatását. A fenntartó a javaslattal egyetértett. 

 

Dr. Szatmári Péter javasolta, hogy a Szenátus fogadja el az előterjesztett javaslatot. 

 

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

tartózkodás mellett) elfogadta, hogy a fenntartó kezdeményezze az emberi erőforrások 

minisztere útján a miniszterelnöknél dr. Koller Boglárka részére főiskolai tanári cím 

adományozását, s az adományozást követően a Zsigmond Király Főiskola főiskolai tanári 

munkakörben továbbfoglalkoztassa. (2/2014. (V.21.) számú Szenátusi Határozat) 

 

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. Szatmári Péter javasolta, hogy a Szenátus fogadja el az előterjesztett javaslatot. 

 

A főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (4 igen, 0 nem, 1 

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. (3/2014. (V.21.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


