Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2007. december 18-i ülésének határozatai
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2007. december 18. (kedd) 14 óra
Napirendi pontok:
I. A Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet munkájának bemutatása – előadó: Dr.
Botos Katalin intézetvezető
II. Idegen nyelvű, szabadon választható tárgyak szabályozása – előadó: Dr. Schanda Balázs
dékán
III. Külsős, óraadó tanárok megbízásának szabályozása – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
IV. Személyzeti ügyek
IV/A Dr. Belovics Ervin egyetemi docensi címre történő előterjesztése
IV/B Dr. Kovács Péter Doktori Iskola vezető tisztségre történő előterjesztése
IV/C Dr. Botos József intézetvezető tisztségre történő előterjesztése
IV/D Dr. Péterfalvi Attila címzetes egyetemi tanári címre történő előterjesztése
- előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
V. Tájékoztató a bérezési kérdésekről és a 2008. évi várható költségvetési változásokról –
előadó: Dr. Katona Klára gazdasági igazgató
VI. A Kar volt hallgatói részére kiadott tanulmányi igazolások szabályozása – előadó: Dr.
Szabó István oktatási dékánhelyettes
VII. Előadások internetes nyilvánossága – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
VIII. A nemzetközi igazgatás szak előhallgatási szabályainak módosítása – előadó: Dr. Szabó
István oktatási dékánhelyettes
IX. Tájékoztató a tervezett szakindításokról – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
X. Egyeb
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A Kari Tanács ülése elején Schanda Balázs dékán bemutatta az Egyetemi Lelkészség két új
munkatársát, Alessando Caprioli és Mario Toma atyákat.
Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő beszámolók, döntések, határozatok születtek:
I. A Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet munkájának bemutatása – előadó:
Dr. Botos Katalin intézetvezető
Dr. Botos Katalin intézetvezető a korábban megküldött írásos anyagot szóban kiegészítve
bemutatta a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet elmúlt években végzett oktatói,
szakmai munkáját.
A Kari Tanács meghatódottsággal és elismeréssel fogadta a beszámolót. Különösen azt az
elkötelezett oktatói munkát köszöni meg a Kari Tanács, ami lehetővé tette professzor asszony
magas színvonalú szakmai tevékenységét, illetve a kari közéletben való aktív részvételét.
Dr. Botos Katalin 2007. december 31. napjával benyújtotta intézetvezetői tisztségről való
lemondását. A Kari Tanács megköszöni Dr. Botos Katalinnak intézetvezetői munkáját és azt
az emberi hozzáállását is, ami példaértékű az egész Kar számára.
II. Dr. Botos József intézetvezető tisztségre történő előterjesztése – Heller Farkas
Közgazdaságtudományi Intézet - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 24/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 14 igen, 1 nem szavazattal 1
tartózkodás mellett megszavazta Dr. Botos Józsefnek a Heller Farkas Közgazdaságtudományi
Intézet intézetvezetői tisztségre történő előterjesztését 70. életévéig, 2009. március 15-ig, és
egyúttal döntését a kinevezés végett megküldi a rektornak.
Dr. Belovics Ervin egyetemi docensi címre történő előterjesztése – Büntetőjogi és
Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 25/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 15 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett megszavazta Dr. Belovics Ervinnek az egyetemi docensi címre történő előterjesztését
és egyúttal döntését a kinevezés végett megküldi a rektornak.
Dr. Péterfalvi Attila címzetes egyetemi tanári címre történő előterjesztése –
Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 26/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 14 igen és 2 nem szavazattal
megszavazta Dr. Péterfalvi Attilának a címzetes egyetemi tanári címre történő előterjesztését
és egyúttal döntését a kinevezés végett megküldi a rektornak.
Dr. Schanda Balázs tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy 2008. január 1-től a Doktori Iskola új
vezetője Dr. Kovács Péter egyetemi tanár.
III. Idegen nyelvű, szabadon választható tárgyak szabályozása – előadó: Dr. Schanda
Balázs dékán
A Kari Tanács 27/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 16 igen szavazattal megszavazta, hogy
idegen nyelvű szabadon választható tárgy csak akkor indítható, ha - beszámítva a saját
hallgatók mellett az Erasmus-program keretében Karunkon tanuló vendéghallgatókat is - min.
5 hallgató felvette azt. Egyebekben az idegen nyelvű szabadon választható tárgyakra nem
vonatkoznak speciális szabályok.
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IV. Külsős, óraadó tanárok megbízásának szabályozása – előadó: Dr. Schanda Balázs
dékán
A dékán állásfoglalást kér a Kari Tanácstól a napirendi pont tárgyában. Örvendetesen gazdag
a szabadon választható tárgyaink kínálata. Az akkreditációs követelményekhez viszonyítva,
az előírt szabadon választható tárgyak többszörösét hirdetjük meg. A gazdag kurzuskínálatot
nem tudja a Kar finanszírozni, így a jövőben a külsős (munkaviszonban nem álló) oktatók
csak ingyenes megbízási szerződéssel hirdethetnek szabadon választható tárgyat. Kötelező
tárgyat megbízási szerződéssel oktató tanárokra ez a gyakorlat nem vonatkozik. A Kari
Tanács tudomásul vette a tájékoztatást.
V. Tájékoztató a bérezési kérdésekről és a 2008. évi várható költségvetési változásokról
– előadó: Dr. Katona Klára gazdasági igazgató
Jövőbeni bérgazdálkodás elvi szempontjait kialakítottuk. Egyúttal sor kerül a tanszéki
autonómia bővítésére.
1. Adminisztratív munkavállalóink bérezésének újragondolása.
Közalkalmazotti bértáblához hasonló bértáblát dolgoztunk ki, ami a Kar sajátosságaihoz
jobban illeszkedik. Munkakörhöz szükséges képesítés, illetve a szolgálati idő alapján
képeztünk bérkategóriákat. A szolgálati idő esetében 15 év munkaviszonnyal éri el a
munkavállaló a fizetésének maximumát. Az új bértáblához szükséges korrekciós
intézkedéseket meglépjük a jövőben. Akiknek alacsonyabb a munkabére a
bérkategóriájához képest, annak emeljük a munkabérét, akinek pedig magasabb, annak
munkakörét bővíteni fogjuk. A korrekciós intézkedések forrását egyes indokolt esetekben
munkaviszonyok megszűntetésével teremtjük elő. A bértábla a határozatlan idejű
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókra vonatkozik, nyugdíjasokra nem terjed ki.
2. Adómentes juttatások bővítése
Caffeteria-rendszer (választható béren kívüli juttatás): munkakörönként differenciáltunk
eddig. A 2008. évtől a teljes-és részmunkaidős oktatók is részesülnek ebből.
A részmunkaidős oktatók a teljes juttatás 1/3-át kapják meg. A teljes munkaidős oktatók
közül csak az akkreditációs szempontból teljes munkaidős oktatók részesülnek a
juttatásból, melynek éves összege: 284.750.- Ft/fő. Ezen belül a választható juttatások
körét bővítjük: BKV bérlet, üdülési csekk, étkezési hozzájárulás, kulturális utalvány.
A caffeteria kereten túl további adómentes juttatások a 3x6.990.- Ft kisértékű ajándék,
iskolakezdési támogatás, internet hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
melyek jogosultsági alapon, illetve differenciáltan kerülnek kiosztásra.
3. Tanszéki tudományszervezési keret.
Elemei: Reprezentációs költség: havi 1000.- Ft
Rendezvénykeret: 50.000.-Ft ill. 100.000.- Ft.
Külföldi utazások: tanszéki kategória szerint (kis, közép, nagy): 100.000 – 300.000.- Ft
Könyvtárfejlesztési keret: tanszéki kategória szerint (kis, közép, nagy): 100.000 –
350.000.- Ft.
Tanszéki kategóriák:
Kis tanszék: munkaviszonyban foglalkoztatott oktatók száma: 1-4 fő
Közepes tanszék: munkaviszonyban foglalkoztatott oktatók száma: 5-8 fő
Nagy tanszék: munkaviszonyban foglalkoztatott oktatók száma: 9- fő
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Tényleges teljesítéssel hívható le a pénz. Át lehet adni más tanszéknek, illetve következő
évre át is lehet vinni.
VI. A Kar volt hallgatói részére kiadott tanulmányi igazolások szabályozása – előadó:
Dr. Szabó István oktatási dékánhelyettes
A Kari Tanács 28/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 16 igen szavazattal megszavazta a Kar
volt hallgatói részére kiadott tanulmányi igazolások eljárási rendjét az alábbiak szerint.
A PPKE JÁK eljárási rendje
a volt hallgatói részére kiadott tanulmányi igazolásokról
A tanulmányaikat befejezett hallgatók
1.) A 2005/2006. tanév tavaszi záróvizsga időszaka óta végzett hallgatók magyar és angol
nyelvű oklevélmellékletet kapnak. Ennek elvesztése eseté – 15 napon belül – a Kar
másodlatot állít ki, amelynek térítési díja 10.000 Ft.
2.) A 2005/2006-os tanév tavaszi záróvizsga időszaka előtt végzett hallgatók leckekönyvük
leadása mellett – 12.000 forint térítési díj ellenében – magyar nyelvű leckekönyvi
kivonatot kapnak. Amennyiben leckekönyvüket nem tudják leadni – 20.000 forint térítési
díj ellenében – magyar nyelvű törzskönyvi kivonatot kérhetnek. Ezen igazolások
kiállítása 30 napon belüli határidővel történik.
Tanulmányaikat be nem fejezett hallgatók
3.) Azon hallgatók részére, akiknek hallgatói jogviszonya a 2007/2008-as tanév őszi
félévében még fennállt, illetőleg tanulmányaikat a 2003/2004-es tanév őszi félévében,
vagy azt követően kezdték, és hallgatói jogviszonyuk megszűnése miatt nem szereztek
oklevelet, a Kar – 15 napon belüli határidővel, 10.000 forintos térítési díj ellenében –
magyar és angol nyelvű kreditigazolást állít ki.
4.) Azon hallgatók, akik tanulmányaikat a 2003/2004-es tanév őszi féléve előtt kezdték meg
és a 2007/2008-as tanév őszi féléve előtt már abbahagyták, leckekönyvük leadása mellett
– 12.000 forint térítési díj ellenében – magyar nyelvű leckekönyvi kivonatot kapnak.
Amennyiben leckekönyvüket nem tudják leadni – 20.000 forint térítési díj ellenében –
magyar nyelvű törzskönyvi kivonatot kérhetnek. Ezen igazolások kiállítása 30 napon
belüli határidővel történik.
Angol nyelvű igazolások kiadása
5.) A 2., illetőleg 4. pontban meghatározott kivonatoknak a hallgató által benyújtott angol
nyelvű fordítását a Kar Idegennyelvi Lektorátusa – 20.000 forint térítési díj ellenében –
hitelesíti.
VII. A nemzetközi igazgatás szak előhallgatási szabályainak módosítása – előadó: Dr.
Szabó István oktatási dékánhelyettes
A Kari Tanács 29/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 16 igen szavazattal megszavazta a
nemzetközi igazgatás szak előhallgatási szabályainak módosítását az alábbiak szerint:
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félév
I félév
II. félév
III. félév
IV. félév
V. félév

Tárgy
Országismeret 1.
Országismeret 2.
Igazgatási szaknyelv 1.
Nemzetközi kommunikáció 1.
Nemzetközi kommunikáció 2.
Tárgyalási technika 1.
Igazgatási szaknyelv 2.
Tárgyalási technika 2.

előhallgatási kötelezettség
--Országismeret 1.
Országismeret 2.
Országismeret 2.
Nemzetközi kommunikáció 1.
Országismeret 2.
Igazgatási szaknyelv 1.
Tárgyalási technika 1.

VIII. Előadások internetes nyilvánossága – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 30/2007. (XII. 18.) sz. határozatával 13 igen, 2 nem szavazattal 1
tartózkodás mellett megszavazta az előadások internetes nyilvánosságával kapcsolatos
előterjesztést az alábbiak szerint:
1. Az előadások hangfelvételére csak az előadó kifejezett jóváhagyásával kerülhet sor. A
kérelmet az előadónak kell benyújtani. Az előadó személyesen dönt a kérdésben.
2. Az előadó a hallgató személyes használatára járulhat hozzá az előadás hanganyagának
rögzítéséhez. A hallgató az előadás hanganyagát mások számára hozzáférhetővé nem
teheti.
3. Előadásokhoz kapcsolódó szerzői jogi ügyeket a Kar fegyelmi ügynek tekinti.
IX. Tájékoztató a tervezett szakindításokról – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kar a nemzetközi igazgatás mesterszakot - amint lehetősége lesz rá - meg fogja indítani.
Amennyiben a jogi és igazgatási képzési területen belül létrejön a nem-jogász, osztott képzés
lehetősége, akkor egy gazdasági-jogi menedzser mesterszak indítását is tervezzük.
Tárgyalások folynak arról, hogy a PPKE-BTK-val együttműködve egy közgazdaságtani BA
képzést indítsunk. Távlati terv továbbá egy olyan társadalomtudományi képzés indítása is,
ami emberi jogok-környezetvédelem témakörében indulna.
2007. december 18.
Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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