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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2016. szeptember 26. (hétfő) 8:45 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

 

Dr. Szatmári Péter Mb.rektor, intézetvezető  

Dr. Schottner Krisztina Oktatási rektor-helyettes 

Dr. Szűts Zoltán Intézetvezető 

Hárskuti János Tanszékvezető 

Szerényi Ádám Gazdasági főigazgató 

Bakonyi László Főtitkár 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Belatiny-Kenéz Attila a Fenntartó képiseletében 

Dr. Kállai Gábor az Üzemi Tanács elnöke 

  

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ módosítása 

2. Egyebek. 

 

 

Dr. Szatmári Péter megállapította, hogy a Szenátus 6, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

A Szenátus tagjainak a napirend módosítására javaslata nem volt. 

 

 

1. Szakindítási kérelem jóváhagyása 

 

A Szenátus a Közösségszervező szak (BA) indítását tárgyalta.  

Bakonyi László ismertette, hogy a szakon belül 2 szakirányt kívánnak indítani nappali és 

levelező tagozaton is. A Szak felelősének személyére dr. Jászberényi Józsefet javasolta, a 

szakirány-felelősök személye még egyeztetés alatt áll, de a személyek pontos meghatározása 

nem is szenátusi kérdés. 
 

Dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan úgy határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a 

Közösségszervező alapképzési szak indítására vonatkozó kérelem benyújtását. 

A Zsigmond Király Egyetem Szenátusa úgy ítéli meg, hogy az előterjesztett szakmai 

anyag megalapozott, és megfelel a szak indításához szükséges előfeltételeknek. 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. 

(9/2016. (IX.26.) számú Szenátusi Határozat) 
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2. Egyebek 

 

Dr. Szatmári Péter a Szenátus jóváhagyását kérte ahhoz, hogy a Sportlétesítmény 

menedzsment szakirányú továbbképzés létrehozása és elindítása érdekében a Testnevelési 

Egyetemmel egyeztetéseket folytathasson. A képzés indokoltságát a jelenlegi politika által 

képviselt sportfejlesztés is alátámasztja. A képzés tananyaga, az oktatók személye már nagy 

vonalakban tisztázódott. 

Dr. Szatmári Péter m.b. rektor kérte a Szenátus jóváhagyását. 

 

A Zsigmond Király Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan hozzájárulását adta ahhoz, hogy az 

Egyetem a Sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzés létrehozása és 

elindítása érdekében a Testnevelési Egyetemmel egyeztetéseket folytasson.  

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. 

(10/2016. (IX.26.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

 

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

nyilvánította, s megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


