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Napirendi pontok:

I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. Személyi előterjesztések – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs dékán
III. Előterjesztés a Kari Habilitációs Bizottság összetételére – előterjesztő: Dr. Schanda
Balázs dékán
IV. Előterjesztés a bérezési szabályzat módosítására – előterjesztő: Dr. jobbágyi gábor
tudományos dékánhelyettes
V. Tanrendi reform tárgyalása IV.– előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
VI. Deák Ferenc Továbbképző Intézet előterjesztései – előterjesztő: Dr. Szalai Márta
intézetvezető
VII. Zárszámadás 2008. – előterjesztő Dr. Katona Klára gazdasági igazgató
VIII. Egyebek

A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Napirend előtt a dékán jelezte, hogy a kari HÖK választás rendben lezajlott. Jogorvoslati
kérelem a dékánhoz nem érkezett. A megválasztott kari HÖK elnök: Szilágyi Demeter
A dékán megköszönte a választás lebonyolításában közreműködő oktatók munkáját.
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A bérezési szabályzat módosítására irányuló előterjesztést a Kari Tanács 4 igen, 5 nem
szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem tűzte napirendjére.
Tanrendi reform tárgyalásával kapcsolatban érkeztek külön előterjesztések. A dékán
javaslatát, mely szerint a tanrendi reform keretében a betétlapokra vonatkozó előterjesztést a
következő ülésén vegye napirendjére a Kari Tanács, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta a Kari Tanács.
A Kari Tanács a napirendi pontokat a továbbiakban egyhangúan elfogadta.
I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
1. CV vizsgák kérdése
A CV vizsgaidőszakot a TVSZ rendelkezései miatt nem lehet megszüntetni. A CV vizsgákra
valamilyen lehetőséget biztosítani kell. A dékán javaslata, hogy három tagú bizottság álljon
fel, és dolgozzanak ki egy javaslatot a CV vizsgaidőszak jövőjével kapcsolatban.
Tagjai: Oktatási dékánhelyettes, tanulmányi dékánhelyettes, HÖK delegált
Amennyire a szabályzat engedi, próbáljuk meg a CV vizsgák lehetőségét, számát, idejét
csökkenteni. A bizottságtól javaslatokat várunk.
2. Fenntartói adatszolgáltatás
A fenntartó kérésére elkészült Karunkról is egy átfogó statisztikai jelentés. A Kar rendezett
működése biztosított.
3. Óratartási fegyelem, különösen a levelező tagozaton
Minden tanszéktől kapcsolattartó oktatót kérünk, telefonos elérhetőséggel. Súlyosan
demoralizáló, ha levelezős órák elmaradnak.
4. Jövő félévi órakeretek
Hamarosan kiküldjük ezzel kapcsolatosan a dékáni körlevelet. A szabadon választható
tárgyak számát nem csökkentjük. A gyakorlati csoportok bontását a hallgatói létszámhoz kell
igazítani.
5. Felvételi statisztika
Valamennyi hazai jogi Karon emelkedett a jelentkezők száma, de eltérő mértékben. Karunkra
a jogász szakra jelentkezők száma örvendetesen növekedett. Idén a 2. legtöbb első helyes
jelentkezőnk van. Idén már csak 1000 fő az államilag támogatott létszám keret. A kari
marketing további erősítésében minden további segítséget, ötletet örömmel veszünk.
A nemzetközi igazgatási szakon minden bizonnyal el tudjuk indítani a mesterképzést.
6. Dékáni kollégium
Április 3-án Karunk látta vendégül a hazai jogászképzés vezetőit. A felvételi arányszámok
tekintetében a vidéki jogi egyetemek nehezebb helyzetben vannak. Az ELTE javasolja az
LLM képzések alapítását. Ezt a kezdeményezést Karunk támogatja.
7. Doktori Iskola
A Doktori Iskola vonatkozásában a napokban zárult az az elektronikus regisztrációs folyamat,
aminek alapján a Doktori Iskolánk akkreditációja megkezdődhet. A MAB kritériumoknak
megfelelően a Doktori Iskolánk akkreditációja reményeink szerint rendezett lesz. Az MTA
részéről erőteljes a törekvés, hogy az MTA maradjon a tudományos minősítések tárgyában a
végső döntéshozó fórum. Az egyetemek ezzel szemben fogalmaztak meg kifogásokat.
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Feladat még, hogy a habilitáció súlyát a vezető oktatók vonatkozásában erősítsük.
8. Műszaki beruházások
A három nagyelőadó oszlopait szeretnék „kiváltani”. Megkezdődnek a födém megerősítési
munkálatok. Megrendeltük a biztonsági kamerarendszert. Napkollektort szerelünk a tetőre,
így a nyári hónapokban a kazánt teljes mértékben kiváltva biztosíthatjuk a melegvíz ellátást.
A Kánonjogi Intézet és a Jogbölcseleti Tanszék bútorzatának cseréjére fog a közeljövőben sor
kerülni.
9. Támogatói rendezvény
Megpróbáljuk felmérni, hogy kiktől kaptunk kisebb vagy nagyobb támogatásokat az elmúlt
években.
Évente egyszer szeretnénk összehívni ezt a támogatói kört. Ennek a rendezvénynek a
megszervezését a Deák Ferenc Továbbképző Intézet és Dr. Sándorné Hermány Helga
koordinálja majd.
Benyújtottuk a kari alapítvány (Lósy Alapítvány) bírósági bejegyzési papírjait a Fővárosi
Bíróságra.
10. Oktatói nap
Szeptember 4-én tartjuk az oktatói kirándulást. A helyszín még egyeztetés alatt.
II. Személyi előterjesztések – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs dékán
II/A. Dr. Baka András egyetemi docensi címre történő előterjesztése (Európajogi és
Nemzetközi Közjogi Tanszék)
A Kari Tanács 12/2009. (IV.7.) sz. határozatával Dr. Baka András (Európajogi és
Nemzetközi Közjogi Tanszék) egyetemi docensi címre való előterjesztését 14 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé
terjesztéséhez hozzájárult.
II/B. Dr. Katona Klára egyetemi docensi intézetvezetői tisztségre történő előterjesztése
(Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet)
A Kari Tanács 13/2009. (IV.7.) sz. határozatával Dr. Katona Klára egyetemi docensnek a
Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet intézetvezetői tisztségre történő előterjesztését
13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé
terjesztéséhez hozzájárult. A Kari Tanács egyúttal egyhangú támogató véleményt ad Dr.
Katona Klára gazdasági igazgatói kinevezéséhez, és kéri a Nagykancellárt az oktató
jogviszonnyal való összeférhetetlenség alóli felmentésre.
III. Előterjesztés a Kari Habilitációs Bizottság összetételére – előterjesztő: Dr. Schanda
Balázs dékán
A Kari Habilitációs Bizottságnak nem habilitált oktató tagja Dr. Lábady Tamás docens, aki
azonban az üléseken nem tud részt venni, ezért kéri, hogy a helyére új tagot válasszon a Kari
Tanács.
A Kari Tanács 14/2009. (IV.7.) sz. határozatával Dr. Frivaldszky János egyetemi docenst
14 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta a Kari Habilitációs Bizottság nem habilitált
oktató tagjának 2009. szeptember 30-ig.
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V. Tanrendi reform tárgyalása IV.– előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
A Kari Tanács 15/2009. (IV.7.) sz. határozatával 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
megszavazta a jogász mintatanterv 1. sz. mellékletben foglalt változatát. A következő
tanévtől, nem felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre a változtatások.
VI. Deák Ferenc Továbbképző Intézet előterjesztései – előterjesztő: Dr. Szalai Márta
intézetvezető
A Kari Tanács 16/2009. (IV.7.) sz. határozatával 14 igen szavazattal, egyhangúlag
megszavazta a „Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember”, az „Agrárjogi és
vidékfejlesztési szakjogász”, az „Agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember” szakirányú
továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosításait az előterjesztésben
foglaltak alapján.
VII. Zárszámadás 2008. – előterjesztő Dr. Katona Klára gazdasági igazgató
Azok a költségvetési sorok, amelyek tervezhetőek voltak, szinte 100%-ban megvalósultak.
Azoknál a tételeknél, amelyek tervezéstechnikai okokból, illetve a külső körülmények
megváltozása miatt, nem voltak előreláthatóak, sikerült javítani a Kar gazdasági
teljesítményén. A képzési- fenntartási normatíva 2008. évi emelkedésén túl a szakirányú
továbbképzések plusz bevétele, a Nyelvi Lektorátus jó teljesítménye és a sportlétesítményeink
bérbeadása is javította a bevételi oldalt. A takarítási és karbantartási tevékenység átszervezése
a költség oldal csökkenésén keresztül növelte a kar eredményességét.
A Kari Tanács 17/2009. (IV.7.) sz. határozatával 14 igen szavazattal, egyhangúlag
megszavazta a Kar 2008. évi zárszámadását a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.
A dékán megköszönte a gazdasági igazgató és a Gazdasági Osztály lelkiismeretes munkáját.
VIII. Egyebek
A Kari Tanács 18/2009. (IV.7.) sz. határozatával 14 igen szavazattal, egyhangúlag
megszavazta az alábbi előterjesztést:
A Nemzetközi igazgatatási alapképzési (BA) szaknál a záróvizsgák osztályzása és az oklevél
minősítésének kiszámítása két rendelkezéssel egészül ki.
A félkövér kurzív szöveg tartalmazza az új rendelkezéseket
Záróvizsga tárgyai:
Nemzetközi gazdasági ismeretek tárgykör:
1) Nemzetközi gazdasági alapismeretek
2) Menedzsment ismeretek
Európajog tárgykör:
1) Európai közjog és politika
2) Európai belső piac
Nemzetközi diplomáciai ismeretek tárgykör:
1) A nemzetközi jog alapjai
2) A diplomáciai jog
A záróvizsga bizottság a hallgatónak a felsorolt tárgyakból nyújtott teljesítményét egy
érdemjeggyel értékeli.
Az oklevél minősítése:
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Az oklevél minősítését egyrészről a halmozott súlyozott tanulmányi átlag (a) mint egyik
tényezőből, másrészt a záróvizsga osztályzat (b) mint másik tényezőből számolt egyszerű
számtani átlag adja /(a+b):2 /.
A záróvizsga osztályzatot /(b) tényező/ a hat záróvizsgatárgyra kapott osztályzat és a
szakdolgozat osztályzatának egyszerű számtani átlaga adja.
A Kari Tanács teljes hangfelvétele a Dékáni Titkárságon hozzáférhető.

Budapest, 2009. április 7.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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