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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2016. december 21. 13:00 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. Személyi javaslatok 

2. Egyebek 

 

 

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

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 

1. Személyi javaslatok 

 

 

Dr. Szatmári Péter magántanár cím adományozását javasolta dr. Veres Pál részére, elismerve a 

Zsigmond Király Egyetem – és más felsőoktatási intézmények – oktatási tevékenységében 

végzett munkáját, a gazdaságtudományi képzés megújításában az intézményben játszott 

szerepét, és kérte a Szenátus jóváhagyását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, 

hogy „magántanár” címet adományoz dr. Veres Pál részére. (11/2016. (XII.21.) számú 

Szenátusi Határozat). 
 
 

Dr. Szatmári Péter magántanár cím adományozását javasolta dr. Jasku György részére, 

elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében végzett munkáját, a pénzügyi-

számviteli oktatás megújításában az intézményben játszott szerepét, és kérte a Szenátus 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, 

hogy „magántanár” címet adományoz dr. Jasku György részére. (12/2016. (XII.21.) 

számú Szenátusi Határozat). 

 

 

Dr. Szatmári Péter címzetes főiskolai tanár cím adományozását javasolta Lipcsei András 

részére, elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében való részvételét, az 

oktatási követelményeknek a munkaerőpiaci elvárásokhoz való igazodása érdekében végzett 

tevékenységét, és kérte a Szenátus jóváhagyását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, 

hogy „címzetes főiskolai tanár” címet adományoz Lipcsei András részére. (13/2016. 

(XII.21.) számú Szenátusi Határozat). 

 

 

Dr. Szatmári Péter címzetes főiskolai tanár cím adományozását javasolta dr. Szabó Tamás 

részére, elismerve a Zsigmond Király Egyetem a politikatudományi képzésben és az oktatási 

tevékenységében való évtizedes részvételét, és kérte a Szenátus jóváhagyását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, 

hogy „címzetes főiskolai docens” címet adományoz dr. Szabó Tamás részére. (14/2016. 

(XII.21.) számú Szenátusi Határozat). 

 

 

Dr. Szatmári Péter címzetes főiskolai tanár cím adományozását javasolta Puzsér Róbert részére, 

elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében való részvételét, a 

kommunikációs képzés gyakorlatorientáltságának segítését, és kérte a Szenátus jóváhagyását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, 

hogy „címzetes főiskolai docens” címet adományoz Puzsér Róbert részére. (15/2016. 

(XII.21.) 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 

 


