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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2019. június 11. (kedd) 9:30 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

 

Bodnár Dániel Elnök 

Dr. Szatmári Péter M.b. rektor  

Dr. Schottner Krisztina Rektor-helyettes 

Dr. Grajczjár István  Tanszékvezető 

Dr. Dombrádi Krisztián Tanszékvezető 

Dr. Hárskuti János Tanszékvezető 

Tóth Gábor Operatív igazgató 

Udvardi Gábor Gazdasági főigazgató  

Bakonyi László Főtitkár 

 

  

Meghívottak: 

Gere Ádám Vezérigazgató 

Dr. Kállai Gábor Üzemi Tanács elnöke 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

2. Személyi kérdések 

3. Képzések indítása 

4. Egyebek 

 

 

 

Dr. Szatmári Péter megállapította, hogy a Szenátus 9, 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 vezetői struktúra 

egyértelműsítése miatt volt szükség. A részletes módosítási javaslatokat a Szenátus tagjai az 

ülés előtt megismerték. 
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Bodnár Dániel kiemelte, hogy a menedzsment megújítási folyamatának részeként 2 új pozíció 

került meghatározásra: a vezérigazgatói poszt az általános menedzsment csúcsszerveként Gere 

Ádám személyében; valamint a nemzetközi igazgatói poszt dr. Perényi János személyében a 

nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, a rekrutációs folyamatok nemzetközi kiterjesztése a 

nemzetközi oktatási térképre történő felkerülés érdekében.  

A megújítási folyamat további elemeként Tóth Gábor operatív igazgató elnöki megbízottként 

folytatja munkáját, míg Bakonyi László főtitkár oktatási igazgatóként látja el teendőit. 

A változtatás célja egy állandó, zökkenőmentesen, hosszútávon működő szervezet létrehozása. 

 

Dr. Szatmári Péter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi. CCIV. törvény 12. § (3) bekezdés 

eb) pontja alapján kérte a Szenátus jóváhagyását az SZMSZ változtatásainak elfogadására. 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) elfogadta 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett javaslatot 2019. június 11. napjával 

történő hatályba léptetéssel az alábbi rendelkezések szerint:  

a) az I. kötetben: 

- az I. kötet felvezetőjében megjelenítésre kerül a legutolsó fenntartóváltás 

- az I. 4. §-ban pontosításra kerülnek az Egyetem azonosító adatai 

b) a II. kötetben 

- a II. 2. §-ban meghatározásra kerül a Hittudományi Tanszék feladata 

c) a szabályzat egészében 

- törlésre kerülnek a már befejezett főiskolai színtű képzésre vonatkozó 

szabályok a – diploma kiadásának kivételével 

- törlésre kerül a Rendszerigazgatóság, mint szervezeti egység és a 

rendszerigazgató mint pozíció 

- a főtitkári pozíció átnevezésre kerül oktatási igazgató pozícióra 

- a gazdasági főigazgató poszt átnevezésre kerül gazdasági igazgatóra 

- a gazdasági igazgató feladatköre kiegészítésre kerül a rendszerigazgató 

korábbi feladataival 

- az operatív igazgató poszt helyébe a vezérigazgató poszt lép az alábbiakkal 

kiegészítve 

o a vezérigazgató vezeti az Elnöki és Rektori Hivatalt 

o a vezérigazgató irányítja a gazdasági igazgató, a nemzetközi igazgató. 

az oktatási igazgató, a PR és Marketing Centrum valamint a 

Gondnokság munkáját 

o a vezérigazgatót a Szenátus véleményének ismeretében az elnök nevezi 

ki 

- létrejön a nemzetközi igazgatói poszt az alábbiak szerint 

o a nemzetközi igazgató vezeti a Nemzetközi Irodát, mely az Elnöki és 

Rektori Hivatal belső szervezeti egysége 

o a nemzetközi igazgatót a Szenátus véleményének ismeretében az elnök 

nevezi ki 

o a nemzetközi igazgató felel az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak 

fejlesztéséért, ellátja az Egyetem nemzetközi kapcsolattartásából eredő 



 

Milton Friedman Egyetem Elnöki és Rektori Hivatal 

Szenátusi ülés 2019. június 11. 

 

3/2 

feladatokat és a nemzetközi intézményekkel való kapcsolattartást, 

valamint koordinálja az Egyetem nemzetközi stratégiai, fejlesztési 

feladatait 

- törlésre kerül a vezető jogtanácsos, mint kiemelt pozíció 

- a minőségügyi képviselő poszt átnevezésre kerül minőségügyi felelőssé 

-  Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság neve megváltozik 

Minőségügyi, Akkreditációs és Tudományos Bizottság elnevezésre, feladata 

pedig „Az Akkreditációs, Minőségügyi és Tudományos Bizottság az Egyetem 

minőségbiztosításával és minőséghitelesítésével valamint tudományos 

tevékenységével foglalkozó, valamint  - a nemzetközi felsőoktatási törvény 12. 

§ (3) bekezdése alapján – az Egyetem kutatás-fejlesztési-innovációs 

stratégiájának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző 

és ellenőrző testület.” 

- A Tudományos Tanács megszűnik, szerepét a Minőségügyi, Akkreditációs és 

Tudományos Bizottság veszi át. (1/2019. (VI.11.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

 

2. Személyi kérdések 

 

Dr. Szatmári Péter javaslatot terjesztett elő Gere Ádám vezérigazgatóként történő 

kinevezésének, valamint dr. Perényi János nemzetközi igazgatóként történő kinevezésének 

támogatására. 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) támogatta 

Gere Ádám vezérigazgatói kinevezését. (2/2019. (VI.11.) számú Szenátusi Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) támogatta 

dr. Perényi János nemzetközi igazgatói kinevezését. (3/2019. (VI.11.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

Dr. Szatmári Péter javaslatot terjesztett elő címzetes egyetemi docensi cím adományozására 

Schubauerné dr. Hargitai Vera részére, valamint címzetes főiskolai docensi cím 

adományozására Gáspár Ágnes részére. 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) az 

intézményben végzett kimagasló oktatói tevékenysége elismeréseként Schubauerné dr. 

Hargitai Vera részére címzetes egyetemi docensi címet adományoz. 4/2019. (VI.11.) számú 

Szenátusi Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor előterjesztésére 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) az 
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intézményben végzett kimagasló oktatói tevékenysége elismeréseként Gáspár Ágnes 

részére címzetes főiskolai docensi címet adományoz. (5/2019. (VI.11.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

 

3. Képzések indítása 

 

 

Bakonyi László tájékoztatta a jelenlévőket a képzési program módosítására vonatkozó 

javaslatról. A javaslat részleteit a Szenátus tagjai a korábban eljuttatott írásbeli anyagból 

részletesen megismerhették. A „Felekezeti szociális munkás” és a „Felekezeti 

közösségszervező” alapképzési szakok átfedést mutatnak a már meglévő szakokkal, s 

jelentőségük, hogy ezen képzésekkel elindulhatna az Egyetemen a hitéleti képzés.  A javaslat 

alapján az egyes szakindításokról a Szenátus külön határozatot hoz. 

 

Bodnár Dániel kiemelte, hogy az oktatás piacán egyértelműen vevői, nem eladói szerepkörben 

szeretne maradni a fenntartó, ezért minden  

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a Zsidó kultúratörténet 

mesterképzési szak indítását nappali és levelező tagozaton. (6/2019. (VI.11.) számú 

Szenátusi Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a Mérnökinformatikus 

alapképzési szak indítását nappali és levelező tagozaton. (7/2019. (VI.11.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja az Üzemmérnök informatikus 

alapképzési szak indítását nappali és levelező tagozaton. (8/2019. (VI.11.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a Felekezeti szociális munkás 

alapképzési szak indítását nappali és levelező tagozaton. (9/2019. (VI.11.) számú Szenátusi 

Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a Felekezeti közösségszervező 
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alapképzési szak indítását nappali és levelező tagozaton. (10/2019. (VI.11.) számú 

Szenátusi Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja az Informatikai biztonsági 

szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítésének kezdeményezését és 

nyilvántartásba vételét követő azonnali elindítását levelező tagozaton. (11/2019. (VI.11.) 

számú Szenátusi Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja az Új lokalizmus – helyi 

közmenedzsment szakértő szakirányú továbbképzési szak létesítésének kezdeményezését 

és nyilvántartásba vételét követő azonnali elindítását levelező tagozaton. (12/2019. (VI.11.) 

számú Szenátusi Határozat) 

 

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy 

határozott, hogy a benyújtott anyagok alapján támogatja a Művészeti igazgatás és 

művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak nyilvántartásba vételét követő 

azonnali elindítását levelező tagozaton. (13/2019. (VI.11.) számú Szenátusi Határozat) 

 

 

4. Egyebek 

 

 

Gere Ádám megköszönte a bizalmat. Elmondta, hogy az előző hetek beszélgetései alapján 

körvonalazódtak a kihívások, de bízik abban, hogy az egyetem működését a fenntartó 

szándékának megfelelően sikerre tudja vinni – ehhez dr. Perényi János személye is hozzájárul 

.  

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

nyilvánította, s megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

jogtanácsos 

 


