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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2018. július 23. 13:00 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

 

Dr. Szatmári Péter Mb.rektor, tanszékvezető  

Dombrádi Krisztián Tanszékvezető 

Hárskuti János Tanszékvezető 

Udvardi Gábor Gazdasági főigazgató 

Bakonyi László Főtitkár 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ módosítása 

2. Egyebek 

 

 

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

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 

1. SZMSZ módosítás 

 

 

Bakonyi László tájékoztatta a jelenlévőket az SZMSZ módosítási javaslatairól:  

- az egyetem 2018. augusztus 1-jei névváltozásának okán az SZMSZ teljes szövegében 

szükségessé vált az új név átvezetése; 

- az önköltség számítása kapcsán: a korábbi sávok változtatásra kerültek, valamint az önköltség 

teljes összegének változatlanul hagyása mellett az alapdíj 60.000,-Ft-ra emelkedett; 

- az oklevelek aláírására a rektor egy személyben jogosult, ezen jogkörét a rektor-helyettesekre 

átruházhatja; 

- a Hittudományi Tanszék létrehozásáról. 
 

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

egyhangúan úgy elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását: 

 

1. A „Zsigmond Király Egyetem” és annak ragozott formái helyébe a „Milton 

Friedman Egyetem” és annak megfelelően ragozott formája kerül. 

2. A II.2. § (2) bekezdésében a tanszékek felsorolása kiegészül a „Hittudományi 

Tanszék”-kel. 

3. A II.21. § (1) bekezdés f)-i) pontja hatályon kívül kerül 

4. A III/C.26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(5)A felvett kreditek száma alapján meghatározott százalékos mérték, ha a felvett 

kreditek száma 
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a) 1-9: 40% 

b) 10-17: 70% 

c) 18-25: 90% 

d) 26-33: 100% 

e) 34-39: 125% 

f) 40-44: 145% 

g) 45-49: 200% 4 

h) 50-59: 225% 4 

i) 60-69: 250% 

j) több, mint 69: 300%;  

5. A 3. számú mellékletben a térítési alapdíj összege 60 000,-Ft-ra változik. 

6. A 3. számú melléklet kiegészül a 2018/2019 tanév meghirdetett önköltségeivel.  

 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott. 

(1/2018. (VII.23.) 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 

 


