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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2015. július 17. (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 Vezérigazgató 

Dr. Jászberényi József  Intézetvezető 

Dr. Sipos Zoltán Intézetvezető 

Kiss-Kálmán Dániel Rendszerigazgató 

Dr. Kállai Gábor Üzemi Tanács elnöke 

  

Meghívottak: 

Bakonyi László Főtitkár 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ módosítása. 

2. Személyi kérdések. 

3. Egyebek. 
 

 

Dr. Bayer József megállapította, hogy a Szenátus 7, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

A Szenátus tagjainak a napirend módosítására javaslata nem volt. 

 

 

1. SZMSZ módosítása 

 

 

Bakonyi László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az SZMSZ módosítására a folyamatos 

jogszabályi változások miatt volt szükség. Kiemelte, mint nem jogszabályi változás miatti 

változtatás, hogy a Tanulmányi Osztály az Elnöki és Rektori Hivatal szervezeti egysége lesz.  

A HÖK Alapszabálya módosításra került, annak elfogadását csak jogszabálysértés miatt 

lehetne visszautasítani, de jelen esetben ez nem áll fenn. Bayer József kérdésére előadta, hogy 

a HÖK szabályozása a magán felsőoktatási intézmények esetében nem különbözik az állami 

fenntartású felsőoktatási intézményekben való szabályozástól. 

 

Dr. Bayer József kérte a Szenátus jóváhagyását az SZMSZ változtatásainak és a HÖK 

Alapszabályának elfogadására. 
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A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) elfogadta 

az SZMSZ módosítására tett javaslatot 2015. augusztus 15. napjával történő hatályba 

léptetéssel. (2/2015. (VII.17.) számú Szenátusi Határozat) 
 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) elfogadta 

a HÖK Alapszabályát. (5/2015. (VII.17.) számú Szenátusi Határozat) 
 

 

2. Személyi kérdések 

 

Dr. Szatmári Péter ismertette, hogy dr. Bayer Judit 2003. óta van a főiskolán, azóta 

fokozatosan lépett előre, s ennek köszönhetően javasolja főiskolai tanári kinevezését. Laki 

Ildikó részére pedig a sikeresen megvédett doktori disszertációja eredményeképpen javasolja 

a főiskolai docensi kinevezést – annál is inkább, mert így az Andragógia szak helyett létrejövő 

Közösségszervező szak oszlopos, minősített oktatója lehet. 

 

Dr. Bayer József kérte a Szenátust az ismertetett személyi kérdésekben való jóváhagyásra. 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) 

elfogadta, hogy a fenntartó kezdeményezze az emberi erőforrások minisztere útján a 

miniszterelnöknél Bayer Judit részére főiskolai tanári cím adományozását, s az 

adományozást követően a Zsigmond Király Főiskola főiskolai tanári munkakörben 

továbbfoglalkoztassa. (3/2015. (VII.17.) számú Szenátusi Határozat) 

 

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa dr. Bayer József rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) döntött 

Laki Ildikó főiskolai docensi kinevezéséről. (4/2015. (VII.17.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

Egyebek 

 

 

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

nyilvánította, s megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


