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2011. december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
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Napirendi pontok:
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. Tanszéki munka bemutatása- Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék – előadó:
Dr. Szabó Marcel tanszékvezető
III. Tanszékszétválasztás (Európajogi Tanszék – Nemzetközi Közjogi Tanszék) - előadó:
Dr. Schanda Balázs dékán
IV. Személyi döntések – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
IV/A. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanári kinevezése
IV/B. Dr. Gerencsér Balázs egyetemi docensi kinevezése
IV/C. Dr. Koltay András egyetemi docensi kinevezése
IV/D. Dr. Szalay Ákos egyetemi docensi kinevezése
IV/E. Prof. Dr. Bándi Gyula tanszékvezetői kinevezése
V. Docensi kinevezés feltételrendszere – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
VI. Javaslat az Egyetemi Tanácsnak a TVSZ módosítására – előadó: Dr. Komáromi
László dékánhelyettes
VII. Egyebek
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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
- Az elfogadás előtt álló új felsőoktatási törvény sok tekintetben változásokat hoz, ugyanakkor
a finanszírozási kérdésekről külön jogszabály rendelkezik majd, így a tervezéshez szükséges
információk egyenlőre hiányosak. Bizonytalanság övezi az igazgatási szakokat is, felmerült,
hogy a jövőben már csak egy igazgatási generalista alapszak maradna (ez a nemzetközi
igazgatási alapszak megszűnését jelentené). Egyes hírek szerint már a 2012/13-as tanévben is
csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lesznek államilag támogatott igazgatási alapszakos
helyek. Ami a Kar helyzetének változását illeti: hallgatóink körében még magasabb arányban
lesznek a költségtérítéses hallgatók. A jövőre nézve el kell gondolkodnunk egy hallgatói
ösztöndíjrendszeren is, hogy azok, akik valóban rászolgálnak és rászorulnak, szociális okból
ne kényszerüljenek tanulmányaik feladására. Ha az igazgatási alapszakok centralizálódnak,
akkor kérdés, hogy visszatérünk-e egy egyszakos struktúrára, vagy kísérletezzünk új
mesterszakokkal, és esetleg új alapszakokkal is.
- A bizonytalanság kihat a költségvetés tervezésére is, így 2012. április előtt nem várható
döntés a VBKJ keretről. A jelenlegi munkatársak számára a jövő évi BKV bérletet biztosítani
tudtuk, és szándékunkban áll a kieső étkezési utalvány pótlék formájában történő
kompenzálása is, mivel ennek megszűnése az alacsonyabb bérű munkatársakat rendkívül
hátrányosan érintené. Az óvatosság azzal is jár, hogy mind a létszám, mind az előmenetel
tekintetében moratórium érvényesül, amíg a működési feltételek nem ismertek.
- A jövő évi beruházások tervein dolgozunk, azonban ezekről is csak tavasszal születik
döntés.
- A folyamatban lévő és januártól induló egyetemi és kari pályázatok esetében fontos, hogy a
pályázati indikátorokat hozni kell, kérem a kollégákat, hogy a pályázati koordinátor jelzéseit
fegyelmezetten és pontosan teljesítsék.
- Sok oktatónk MTMT adatbázisban történő adatfeltöltése még elmaradt. Továbbra is kérés
ennek a feladatnak a teljesítése.
- 2012 tavaszán elkészítjük a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatát, hogy a Kari Tanács
működése is átláthatóbbá váljon.
- Pázmány-kártya is bevezetésre kerül Karunkon, a részletekről a Deák Intézet nyújt majd
tájékoztatást.
- Előkészítés alatt áll az új kari honlap is
- Felhívom a Kar valamennyi tagjának figyelmét a Gradus hallgatói öntevékeny csoportra,
melynek tagjai önkéntes munkával érettségi előkészítőt indítottak. Bízunk benne, hogy e
kezdeményezés is ösztönözni fogja Karra irányuló jelentkezéseket – ebben a tekintetben
minden kolléga nagy személyes felelősséget visel.

II. Tanszéki munka bemutatása- Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék – előadó:
Dr. Szabó Marcel tanszékvezető
A tanszékvezető szóban ismertette az írásban megküldött összefoglalót.
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III. Tanszékszétválasztás (Európajogi Tanszék – Nemzetközi Közjogi Tanszék) - előadó:
Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 36/2011. (XII.20.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan
megszavazta az alábbi előterjesztést:
1. A Kari Tanács kezdeményezi, hogy Az Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék
2012. tavaszi félévétől Európajogi Tanszékre és Nemzetközi Közjogi Tanszékre
váljon szét.
2. A tanszékek betöltéséről a Kari Tanács külön határozatban rendelkezik.
3. Az érintett oktatók, oktatott tárgyak, valamint az tanszéki eszközök elosztásáról a
megbízott tanszékvezetőkkel egyeztetve a dékán dönt.
IV. Személyi döntések – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
IV/A. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanári kinevezése
A Kari Tanács 37/2011. (XII.20.) sz. határozatával 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Varga Zs. András egyetemi tanári kinevezését és hozzájárult annak
Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
IV/B. Dr. Gerencsér Balázs egyetemi docensi kinevezése
A Kari Tanács 38/2011. (XII.20.) sz. határozatával 17 igen szavazattal egyhangúan
támogatta Dr. Gerencsér Balázs egyetemi docensi kinevezését és hozzájárult annak Egyetemi
Tanács elé terjesztéséhez.
IV/C. Dr. Koltay András egyetemi docensi kinevezése
A Kari Tanács 39/2011. (XII.20.) sz. határozatával 17 igen szavazattal egyhangúan
támogatta Dr. Koltay András egyetemi docensi kinevezését és hozzájárult annak Egyetemi
Tanács elé terjesztéséhez.
IV/D. Dr. Szalay Ákos egyetemi docensi kinevezése
A Kari Tanács 40/2011. (XII.20.) sz. határozatával 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Szalay Ákos egyetemi docensi kinevezését és hozzájárult annak
Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
IV/E. Prof. Dr. Bándi Gyula tanszékvezetői kinevezése
A Kari Tanács 41/2011. (XII.20.) sz. határozatával 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Bándi Gyula tanszékvezetői kinevezését (Környezetjogi és Versenyjogi
Tanszék) és hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
IV/F. Prof. Dr. Kovács Péter tanszékvezetői kinevezése
A Kari Tanács 42/2011. (XII.20.) sz. határozatával 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Kovács Péter tanszékvezetői kinevezését (Nemzetközi Közjogi
Tanszék) és hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
V. Docensi kinevezés feltételrendszere – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
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A dékán ismertette a docensi kinevezés feltételrendszerére vonatkozó munkaanyagot. A
visszajelzéseket követően kerül sor a véglegesítésre.
VI. Javaslat az Egyetemi Tanácsnak a TVSZ módosítására – előadó: Dr. Komáromi
László dékánhelyettes
A Kari Tanács 43/2011. (XII.20.) sz. határozatával titkos 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett megszavazta az előterjesztést az alábbiak szerint:
A PPKE JÁK Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatának 42. § (1) bek. i) pontja alapján javasolja az Egyetemi Tanácsnak, hogy a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 31. §-át a következő (6) bekezdéssel kiegészítve módosítsa:
„(6) A végbizonyítvány megszerzését követően a hallgató az adott szakon már nem
jelentkezhet be aktív félévre.”

VII. Egyebek
A Kari Tanács 44/2011. (XII.20.) sz. határozatával 17 igen szavazattal egyhangúan
megszavazta a Bérezési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztését.
1. § A PPKE JÁK oktatóinak bérezésére vonatkozó kari szabályokról szóló 24/2008. (XI. 21.)
sz. határozatának (bérezési szabályzat) 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
„10. § Az oktatókat túlmunkájuk fejében bérpótlék illeti meg a bérezési szabályzatban
meghatározottak szerint. A bérezési szabályzatban nem szabályozott túlmunka (így a
kiemelkedő kutatási, publikációs, tudományszervezési tevékenység) elismerésére a
dékán egyszeri vagy rendszeres bérpótlékot állapíthat meg.”
2. § A jelen határozat a 2012. január 1-én lép hatályba.

Jegyzőkönyv lezárva: 15h10-kor.

Kelt: Budapest, 2011. december 20.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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