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TÁJÉKOZTATÓ  
a Szenátus 2021. március 30. napján tartott online üléséről és az ahhoz 

kapcsolódóan 2021. március 31. napján bonyolított titkos szavazási eljárásról 
 

A testület munkaterv szerinti, 2021. március 31. napra tervezett ülését, a kialakult 
járványügyi helyzetre tekintettel speciális körülmények között bonyolította le. Az online, 
ZOOM felületen megtartott ülésre a 23 fős testületből 19 szavazati joggal rendelkező tag 
és az állandó, valamint további meghívottak jelentkeztek be a jegyzőkönyv mellékletét 
képező (Szenátus titkára által rögzített) jelenléti ív tanúsága szerint. A titkos szavazáshoz 
kötött személyügyi kérdések kapcsán 2021. március 31. napján volt biztosított a 
lehetőség a titkos szavazatok szavazatszámláló bizottság előtti leadására, mely eljárásban 
részt vett (az átvételi jegyzék tanúsága szerint) összesen 17 fő szenátor. 

A Szenátus a márciusi ülése során érdemben 11 napirendi pontot tárgyalt meg, összesen 
11 határozatot hozott (13 - 23/2021.).  

Az online ülés során a résztvevők véleményt nyilvánítottak a meghívóban közölt 
napirendek kapcsán. Nyílt szavazás keretében a testület elfogadta az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat módosítására irányuló javaslatot, jóváhagyta az Eszterházy Károly 
Egyetem 2021. évi elemi költségvetését, döntött egyes egyetemi szakok sárospataki 
képzési helyen történő regisztrációjáról az Oktatási Hivatal eljárásában, valamint 
támogatta a Szőlész-borász mérnöki alapképzés szak nappali tagozaton, angol nyelven, 
egri képzési helyen történő nyilvántartásba vételére irányuló előterjesztést. 

Az online ülés másnapján bonyolított titkos szavazási eljárásban támogató döntés 
született Dr. Verók Attila (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Történelemtudományi 
Intézet Kulturális örökség és Művelődéstörténeti Tanszék) egyetemi tanári pályázatának 
és Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona (Természettudományi Kar  Földrajz és Környezettudományi 
Intézet Természetföldrajzi és Geoinformatikai  Tanszék) egyetemi tanári pályázatának 
elbírálása tárgyában. 

Megválasztásra került az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke és tagjai, 
valamint betöltésre került a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság egy megüresedett tagi 
státusza. A testület a benyújtott előterjesztés alapján Doctor et Professor Honoris Causa 
címet adományozott Dr. Kónya Péter az Eperjesi Egyetem rektora részére, valamint 
Professor Emeritus címet adományozott Dr. Romsics Ignác professzor úr részére. A 
testület támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozására vonatkozó 
előterjesztést Demeter Zoltán és ifj. Szepsy István számára. 

A testület a soron következő munkaterv szerinti rendes ülését 2021. április 28. napján 
tervezi megtartani. 

Eger, 2021. április 07. 

        Rákosiné dr. Jakab Éva sk. 
                mb. hivatalvezető 

        a Szenátus titkára 


