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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2014. július 18. (péntek) 9:00 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 
 

Dr. Bayer József Rektor 

Dr. Szatmári Péter Rektor-helyettes, intézetvezető  

Dr. Belatiny-Kenéz Attila  Kancellár 

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel Rendszerigazgató 

Dr. Kállai Gábor Üzemi Tanács elnöke 

 Horváth Anikó HÖK elnök   

  
 

Tanácskozási joggal rendelkező résztvevő: 

Bakonyi László  Főtitkár 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ módosítása 

2. HKR (Hallgatói Követelményrendszer) módosítása 

3. Köztársasági ösztöndíjak 

4. Egyebek 

 

 

Dr. Bayer József megállapította, hogy a Szenátus 8, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 
 

1. SZMSZ módosítása 

 

Bakonyi László előadta, hogy az SZMSZ módosítását a Nemzeti felsőoktatási törvény 

módosítása indokolta. A főiskolát érintő legnagyobb változást az, hogy míg az állami 

intézményekben kötelezővé tették, a magánintézményekben megtiltották a kancellária 

rendszert. A főiskolán a kancellár elnevezés helyett a vezérigazgató megnevezés kerül 

bevezetésre 2014. szeptember 1-jétől. A törvénymódosítás kapcsán pontosításra, rendezésre 

kerültek a magasabb vezetői és a vezetői beosztások: a főtitkár kikerült a magasabb vezetői 

beosztások közül, ugyanakkor bevezetésre került a „főiskola kiemelt munkatársai” kategória.  
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A Rektor fenntartói választása helyett a törvénynek megfelelően a Szenátus választási joga 

került átvezetésre. 

A módosításokkal kapcsolatban összességében tehát az mondható el, hogy érdemi változás 

nem történt. 

 

Dr. Bayer József javasolta, hogy az ismertetett változások átvezetését a Szenátus fogadja el. 

 

A főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (8 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) támogatta az SZMSZ módosítására tett javaslatot 2014. szeptember 1. 

napjával történő hatályba léptetéssel. (5/2014. (VII.18.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

2. HKR módosítása 

 

Bakonyi László előadta, hogy a HKR-ben átvezetésre kerültek a 2011. évi 

törvénymódosítások is. Lényegi változtatás a Térítési és juttatási szabályzatban volt a 

kreditdíjakat illetően: azon hallgatók, akik 50 kredit felett vesznek fel egy félévben tárgyakat, 

kreditdíjként a kreditalap 180%-át, akik 60 kredit felett vesznek fel egy félévben tárgyakat, 

kreditdíjként a kreditalap 200%-át kell megfizetniük. 

Átvezetésre kerültek a hatásköri változások. 

A működés során használt informatikai rendszerek általános megnevezéssel, nem 

egyediesítve kerültek megjelölésre. 

 

Horváth Anikó kérdésére, miszerint miért került ki a HKR-ből a kötelező nyelvi tárgy 

felmentése alóli külön szabály, Bakonyi László elmondta, hogy a nyelvi tárgyból történő 

felmentés szabályai megegyeznek az egyéb tárgyak felmentési szabályaival, így külön 

szabályozást nem igényel. Kiemelte azonban, hogy a nyelvi felmentések mindig egyénre 

szabottan kerülnek megvizsgálásra. 

 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila: Érdeklődött, hogy van-e arról tudomásunk, hogy azok a 

hallgatók, akik 50-60 kreditet vesznek fel egy félévben, ebből ténylegesen mennyit 

teljesítenek? Alkothat-e olyan szabályt a főiskola, hogy 45 kredit felett csak külön engedéllyel 

lehessen újabb tárgyakat felvenni? A hallgatók védelmében javasolja a korlátozás bevezetését, 

hiszen a magas kreditszámhoz tartozó sok tantárgy elvégzésére csak kivételes képességű 

emberek képesek, s morálisan tartja elfogadhatatlannak, hogy a főiskola pénzt szedjen 

anélkül, hogy külön ne figyelmeztetné a hallgatót a túlzott kreditfelvétel veszélyeire. 

 

Bakonyi László: Nincs akadálya annak, hogy ezt szándékunk szerint szabadon szabályozzuk, 

de jellemző módon azokon a szakokon van ilyen magas kreditszám, ahol a Szakmai gyakorlat 

magas kreditértékkel rendelkezik. Véleménye szerint kizárólag a magasabb összegű kreditdíj 

lehet visszatartó erő. 

 

Kiss-Kálmán Dániel: Tudomása van arról, hogy a hallgatók úgy gondolják, hogy a 

szabadságukba beletartozik az is, hogy szabadon eldönthetik, hány kreditet vesznek fel. Fő 

indokként a képzés rövidebb tartamú elvégzését szokták megjelölni. 
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Dr. Bayer József: Véleménye szerint is nem a tiltás, hanem a sávos rendszer bevezetése 

hozhat eredményt. 

Bakonyi László: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az átküldött módosítási javaslatban nem 

szerepelt egy kérdés: változtatni kíván-e a főiskola azon a jelenlegi szabályozáson, hogy 

elégtelen záróvizsga 2 alkalommal ismételhető. A változtatást a gyakorlat indokolja. 

 

Dr. Bayer József javasolta, hogy a tényleges gyakorlat figyelembevételével tegyük lehetővé a 

3 alkalommal történő ismétlést. 

 

Javasolta, hogy az ismertetett változások átvezetését fogadja el a Szenátus. 

 

A főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (8 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) támogatta a HKR módosítására tett javaslatot. (6/2014. (VII.18.) számú 

Szenátusi Határozat) 

 

 

3. Köztársasági ösztöndíj 

 

Bakonyi László: Ismertette a jelenlévőkkel, hogy a főiskola hallgatói közül Kardon Johannát 

és Ivicz Pétert javasolja köztársasági ösztöndíjra felterjeszteni. 

 

A főiskola Szenátusa ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (8 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett) elfogadta a köztársasági ösztöndíjra előterjesztett hallgatókra tett 

javaslatot. (7/2014. (VII.18.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

4. Egyebek 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


