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1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése
A KSZKI – a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok szerint – 2011.
augusztus 31-ig felmérte a fő és részállású oktatók 2011. évi publikációs
tevékenyégét. A megjelent publikációk statisztikai szempontból az alábbiak szerint
nézett ki:
Produktum
Monográfia
Tanulmány
Kötet szerkesztése
Konferencia előadás

Magyar nyelven Idegen nyelven
7
90
15
53

5
59
7
34

2) A 2010-ben a Karon rendezett szakmai konferenciák
A PPKE JÁK 2011-ben 10-nél több tudományos rendezvényt szervezett,
amelyek közül számos országos jelentőségű konferencia volt. A konferenciák
felölelték a természetjogtól kezdve a közigazgatási és alkotmányjogon keresztül a
versenyjogig a jog számos területét. A konferenciákra jellemző az egyre nagyobb
érdeklődés és szinte minden alkalommal jelentős számú résztvevő jelent meg a
rendezvényeken.

3) A TÁMOP projekt elnyerése
A 2011-es év jelentős eredménye volt a két éves TÁMOP projekt elnyerése,
amely évi több tízmilliós keretet biztosít a tudományos kutatások finanszírozására.

4) A kar publikációs folyóirata (IAS)
A Kar jogtudományi folyóirata, a Iustum Aequum Salutare 2005 őszén indult.
Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos
gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát.
A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar vezető oktatói, külső szerzők,
illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri
munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók kéziratai is. A folyóirat
rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (ACTA) tartalmazza a
tudományos minősítéssel bíró oktatók tanulmányait, a második (DISSERTATIONES)
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a fiatal oktatók és kivételes esetben a kiemelkedő hallgatók tanulmányait közli, míg a
harmadik (VARIA) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket
tartalmaz.
A folyóirat 2011-ben is 4 alkalommal jelent meg, érdekes és értékes írásokat
közölve. A Kari Tanács felhatalmazása alapján, a szerkesztőbizottság 2011. őszi
döntése nyomán a folyóirat szerkesztősége és szerkesztőbizottsága – személyi
összetételét és feladatmegosztását tekintve – átalakult; ez a változás 2012. január 1-el
hatályos. A folyóirat 2012-től lektorált folyóirattál vált az anonim lektorálás (double
blind peer review) rendszerét alkalmazva.

5) A kar idegen nyelvű (nemzetközi) publikációs folyóirata [a
„Pázmány Law Review”]
2011-ben megtörtént a „Pázmány Law Review” első számának teljes
előkészítése. A szerkesztőség felhívására hat külföldi és egy hazai külsős szerző,
valamint a Kar nyolc oktatója adott le tanulmányt. Minden tanulmányt két anonim
lektor véleményez, akik közül legalább egy külsős. A kötet várható terjedelme
meghaladja a 200 oldalt.

6) A „Tanulmányok” kari kiadványsorozat
Az aktív konferencia szervezések eredményeként a kari „Tanulmányok” sorozatnak
a 2011-es évben hét új kötete jelent meg:
• A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője (szerk: Varga Zs András - Frölich
Johanna) 136. p. [a sorozat 3. kötete]
• A magyar versenyjog múltja és jövője (szerk: Tóth Tihamér-Szilágyi Pál) 221. p. [a
sorozat 4. kötete]
• Örökség és büntetőjog. Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére (szerk: Belovics ErvinTamási Erzsébet – Varga Zoltán) 245. p. [a sorozat 5. kötete]
• International Law - A Quiet Strength / Le droit international, une force tranquille /
Miscellanea in memoriam Géza Herczegh (szerk: Kovács Péter) 309. p. [a sorozat
6. kötete]
• Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkriegszeit (szerk: Wilhelm Brauneder, István
Szabó) 204. p. [a sorozat 7. kötete]
• A nemzetközi gazdasági kapcsolatok a XXI. században. Ünnepi kötet a 80 éves
Bánrévy Gábor tiszteletére. (szerk: Raffai Katalin) 149. p. [a sorozat 8. kötete]
• Vállalati versenyképesség és az állam szerepe: Hitek és tévhitek. 214. p. (szerk:
Katona Klára) [a sorozat 9. kötete]
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7) A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda (KSZKI)
A KSZKI 2011-ben új feladatokat kapott (pl. TÁMOP koordináció), továbbá
meglévő feladatok integrálásra kerültek más szervezeti egységektől (pl. pályázati
feladatok). Az iroda feladatai közé tartozik többek között a könyvkiadás
koordinálása, a pályázatok adminisztrálása, az utaztatás lebonyolítása, a
tudományszervezés egyéb területei, a külföldi kapcsolatépítés, az MTMT feltöltések
koordinálása, az Erasmus program lebonyolítása, az IRUN adminisztrációja, a
kiküldetések intézése, vagy a TÁMOP adminisztrációja.

8) Az MTMT adatbázis feltöltése
A 2011-ben jelentős előrelépés történt az MTMT adatbázis feltöltésében, a
vezető oktatók 80-90%-a elérhető rajta. Az adatbázis feltöltését elmulasztókkal
szemben a kar munkajogi eszközöket is igénybe vesz.

9) A nemzetközi hallgatói mobilitás
Az ERASMUS program sikere 2011-ben is tovább folytatódot, több mint 60
külföldi diák tanult nálunk, valamint a program keretében majdnem 60 hallgatónk
tudott külföldre utazni. A kapcsolataink az Egyesült Királyságtól Lengyelországig
számos ország intézményeivel rendkívül jók. A programunk sikerességét jelzi az is,
hogy egyre több külföldi oktató tart nálunk kurzusokat, továbbá számos szakmai
küldöttség is érkezik hozzánk az irodánk működését megismerni.

10) A Karrier Iroda, pályaorientáció
A Deák Ferenc Intézet 2007 óta végzi pályaorientációs és karriertevékenységét
- erre a célra létrehozott szervével, a Karrier Irodával. A Karrier Iroda a Károli
Gáspár Református Egyetemmel közös pályázat keretében jött létre a ROP 3.1.1.
projekt támogatásával, így kollégánk az ehhez szükséges feladatokat a KRE
munkatársával egyeztetve rendszeresen végezte. A projekt után követési ideje 2011ben lejárt, így a jövőben ezzel kapcsolatban több adminisztrációra már nincs szükség.
Az Iroda működésének legfontosabb és leggyakoribb eleme 2011-ben is a
személyes karrier tanácsadás volt, különösen az osztatlan jogászképzés 3-4. és a
nemzetközi igazgatás alapképzés 2-3. éves hallgatóinak. Ebben az évben jelent meg

4

az igény nagyobb számban a nemzetközi igazgatás szakosok speciális orientációjára
és a munkaerőpiaccal való kommunikációra.
A karrier tanácsadáson túl a hallgatói szolgáltatások közül kiemelendő még a
helyes pályaorientációhoz szükséges előadások, információs alkalmak meghirdetése.
A szakemberek által tartott órák lényege a jogi képzésben meg nem szerezhető, de a
pályakezdéshez nélkülözhetetlen tudás elsajátítása volt, frontális előadás, közös
munka vagy tréning formájában.
Ezen programok pénzügyi tervezését az Iroda igyekezett a diákok
lehetőségeihez mérni, így a lehető legkisebb összegben állapította meg azok
részvételi díját, több programot pedig ingyenesen hirdetett meg. A 2011-es évben –
az előzőekhez hasonlóan – az áprilisi állásbörze volt az év legfontosabb eseménye.

11) A könyvtár
2011. április 1.- én, a Kari Tanács elfogadta a PPKE JÁK Könyvtárának
Szervezeti és Működési Rendjét. Az új szabályozásra azért volt szükség, mert a kari
Könyvtári Bizottság megszűnt.
2011-ben megtörtént a könyvtári szolgáltatás hallgatói véleményezése. A
NEPTUN rendszeren közzétett, 11 kérdést tartalmazó kérdőívet a 3404 hallgatóból
412 fő töltötte ki, ami 12%-os arányt jelent. Dékán Úr a június 16-i Kari Tanácson
szóban jelezte, hogy összességében a kérdőív alapján kedvezően ítélték meg a
hallgatók a könyvtári szolgáltatást.
Az év folyamán Könyvtárunk teljes körű állomány ellenőrzése is aktuálissá
vált. Erről a 7/2011. sz. Dékáni körlevél értesítette a kari/intézeti/tanszéki vezetőket.
A leltározási ütemterv alapján július-augusztusban az olvasótermi, szeptember és
december között pedig a tanszéki és intézeti könyvtárak állományát leltároztuk. Az
adatok összesítésére 2012. márciusban került sor.
A könyvtári állomány a 2011-es évben 1287 kötettel gyarapodott. A tanszékek
– költségvetési és pályázati keretekből - 567 kötet szereztek be, amely nagy része
idegen nyelvű szakkönyv volt. A külső támogatók közül külön meg kell említeni a
Gazdasági Versenyhivatalt, amelytől 500.000 forintos támogatást kaptunk.
2011-ben a Kar 125 féle szakfolyóiratot rendelt, amelyből 38 volt idegen
nyelvű. A múlt évben is előfizettük a tudományos kutatáshoz szükséges Westlaw
angol adatbázist (Ára: 4.500 EUR/év) és a HeinOnline amerikai adatbázisokat.
Szakdolgozatok külön-gyűjteményünk 538 kötettel gyarapodott.
Szolgáltatásaink terén lényeges bővülés, hogy levelezős hallgatóink
igényeinek megfelelően 10 és 14 óra között Nagyolvasótermünket és az Informatikai
laborunkat szombati napokon is nyitva tartjuk.
Könyvkötészetünkben 189 db folyóiratkötetet kötött be az új könyvkötőnk.
Műszaki berendezéseinket, különösen a 2009-ben üzembe helyezett
elektromos biztonsági kaput és 4 térfigyelő kamerát folyamatosan karbantartjuk.
Informatikai laborunkban 9 éves számítógépek üzemelnek. Cseréjük sürgős
lenne, a minőség szempontjából, jogos a hallgatók reklamálása, hogy lassúak a
gépek.
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Kiadványcsere keretében 238 kötet küldtünk 22 belföldi cserepartnerünknek.
Rendszeresen postázzuk folyóiratunkat az IAS-t.
Személyzeti helyzet: könyvkötőnk nyugdíjba ment, helyette vállalkozási
szerződéssel alkalmazunk szakképzett könyvkötőt, akinek teljesítmény alapján
fizetünk. Egy könyvtáros kollega 2011. októbertől megvált a könyvtártól, helyét nem
töltöttük be.
MTMT adatbázissal kapcsolatos tevékenységben adminisztrátorként 2 fő vesz
részt a kari ill. egyetemi munkában. Perei Nóra könyvtáros, a publikációk feltöltését
végzi, tanszéki oktatók részére. Kalocsai Ilona pedig az MTMT Koordinációs
Irodával tartja a kapcsolatot, valamint az MTMT tréningeket, konzultációkat szervezi
az egyetemi adminisztrátorok (a többi kari könyvtárosok, egyéb adminisztrátorok
számára). A JÁK-on Szilágyi Pál adjunktus fogja össze Szeder Andrea és Perei Nóra
munkáját, a kari MTMT adatbevitellel kapcsolatban.

12) A tudományszervezés finanszírozása
A Kar a 2011-es évben 30.231 ezer forintot költött tudományszervezési célokra.
Ennek legnagyobb része az előző pontban említett 12.987 ezer forintos
könyvtárfejlesztés volt. De emellett jelentősebb tételek voltak még a belföldi és
külföldi kiutazások 6.442 ezer, a kiadványok megjelentetésére fordított 6.203 ezer és a
konferenciaszervezésre fordított 4.599 ezer forintos összegek. Ezek a keretösszegek
egyébként a 2012-re elfogadott költségvetésben tovább nőttek.
A felsorolt nagyobb tételek mindegyike az oktatók tudományos
előrehaladásának fontos elemeit támogatják. Az önálló tanszéki keretek lehetővé
teszik a kutatásokhoz legszükségesebb szakirodalom beszerzését. A külföldi
konferenciákon való részvétel, illetőleg a saját konferenciaszervezés szintén a
tudományos előmenetel fontos lépcsőfokai. Ezek anyagi támogatása így
minőségbiztosítási szempontból is lényeges.

13) A doktori iskola
Doktorandusz-létszám alakulása:
Év
2010
2011

Nappali tagozat
10
7

Levelező tagozat
46
53

Egyéni tanrendes
6
2

A fenti táblázatból kitűnik, hogy nappali tagozaton a doktorandusz hallgatói
létszám 2010-ben elég magas volt, részben a Károli Gáspár Egyetem ÁJK megszűnt
doktori iskolájából hozzánk átiratkozott két fő ösztöndíjas doktorandusz, részben
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két, korábban passzív jogviszonyú hallgató visszairatkozása miatt. A levelező
tagozaton ezzel szemben örvendetes létszámnövekedés mutatható ki, amely révén a
kapacitását szinte teljességgel ki tudja tölteni a doktori iskola. Másrészt az adatok azt
is jelzik, hogy levelezős képzésünk iránt egyre növekszik az igény.
A tárgyévben egy külföldi finanszírozású vendéghallgatónk volt.
Abszolutórium megszerzése:
Míg a 2010-es évben 11, a 2011-es évben már 14 fő szerzett abszolutóriumot, ami
ígéretes növekményként értékelhető.
Tudományos fokozat megszerzése:
Év
2010
2011

Fokozatot szerzett
4
6 + 1 honosítás

A 2010-es évben 4 fő doktorjelölt szerzett fokozatot, ami arányosnak és átlagosnak
nevezhető mind a doktorandusz-, mind a doktorjelölti létszámhoz képest. 2011-ben
fokozatot szerzett 6 doktorjelölt, ami magas létszámnak tekinthető.

14) A tudományos diákköri tevékenység
2011-ben a PPKE-JÁK igen aktív évet zárt a tehetséggondozás terén. 2011 első
három hónapja a XXX. Jubileumi OTDK-ra való felkészülés jegyében zajlott, több
intenzív TDK kurzust tartottunk az országos fordulóra beválogatott 40
hallgatónknak, valamint a 20 opponensnek. Az áprilisban, Szegeden megrendezésre
került OTDK-n Karunk oktatói igen szép számmal vettek részt (zsűritagként és
kísérő oktatóként egyaránt), hallgatóink pedig kiváló eredményeket értek el: 13
helyezést, 6 különdíjat és 6 opponensi díjat szereztünk. Ezek mellett az OTDT
Dömötörfy Borbála OTDK helyezett hallgatónkat Pro Scientia Aranyéremben
részesítette, Dr. Hajas Barnabást és Dr. Lábady Tamást Mestertanár Aranyéremmel
tüntette ki, valamint Jubileumi Emlékéremmel jutalmazta Dr. Zlinszky Jánost és Dr.
Jobbágyi Gábort.
Kari TDK-t 2011-ben három alkalommal is tartottunk, mégpedig márciusban,
májusban, valamint decemberben. A Kar oktatóiból álló zsűri valamennyi bemutatott
dolgozatot alkalmasnak találta arra, hogy beválogatásra kerüljön a 2013-ban
esedékes XXXI. OTDK-ra, és több kiváló opponens is bemutatkozott.
2011. május 6-án nagyszabású Tehetségnapot tartottunk, ahol a hallgatók
kutatásaik eredményeit tudták bemutatni szóbeli prezentációjuk során. Az NTPOKA-XXII. sz. pályázat támogatásával legtehetségesebb hallgatóink között szép
pályadíjakat is ki tudtunk osztani.
Szeptembertől útnak indítottuk TDK műhely elnevezésű kurzusunkat, amely
keretében heti gyakorisággal találkozunk a TDK dolgozataikon dolgozó hallgatókkal,
írásbeli és szóbeli tréningeket tartva nekik.
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Az év végén megnyertük a TÁMOP 4.2.2.B. sz. pályázatát, melyre alapozva
decemberben elkezdtük a 2012-re tervezett intenzív tehetséggondozó program
kidolgozását, illetőleg meghirdettük a 2012 tavaszára várható első kari TDK
időpontját.
A hallgatóknak szóló TDK lapfület folyamatosan frissítjük honlapunkon,
melynek elérhetősége: http://www.jak.ppke.hu/hallg/index.html.

15) A kari Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
A Kari Tanács elfogadta a Kar egységes Szervezeti- és Működési Szabályzatát.
Ezzel megszűnt az a gyakorlat, hogy a kari szabályzatok különálló formában
szerepelnek, amelyek visszakeresése az évek múltán sok nehézséget okozott.

16) A vezető oktatói kinevezések minőségi ellenőrzése
A Kari Tanács – a kari Szervezeti és Működési Szabályzat részeként –
elfogadta a Kinevezési Bizottság ügyrendjét. Ennek egyik lényeges pontja az
egyetemi docensi kinevezések kritériumainak részletes meghatározása, amelynek
első tervezete az év végén elkészült.

17) Az informatikai háttér fejlesztése:
Oktatók részére notebook és netbook készülékeket szereztünk be. A vetítési
lehetőséget a gyakorlókban hordozható projektor-notebook szettek segítségével
oldjuk meg, ez elmúlt évben 5 db ilyen szett került beszerzésre.
Az aulában felszerelt Wifi használatát új bútorozással, ill. konnektorok
felszerelésével tettük komfortosabbá.
Eredeti tervünkben szerepet, hogy a könyvtári számítógépes munkahelyeket
is korszerűsítsük, erre azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2012ben kerül sor.

18) Beruházások
Új oktatói, hivatali helyiségek
• 125-128. szobák: Heller Farkas Közgazdasági Intézet
• 301b. szoba: Kereskedelmi Jogi Tanszék
• 351c. szoba: GY 306 Gyakorló
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•
•
•
•
•
•

355. szoba: Pénzügyi Jogi Tanszék
360. szoba: Idegen Nyelvi Lektorátus Tanárok
327. szoba: Munkajogi Tanszék
239. szoba: oktatási dékánhelyettes
138. szoba: Kutatásszervező és Külügyi Iroda
146. szoba: kutatási dékánhelyettes

Gyakorlók kialakítása, megszűnése:
• 105. szoba: GY107 gyakorló
• 315 szoba: GY313 zsákgyakorló átalakítva külön bejáratura, így már önállóan
használható
• két új gyakorló a Heller Farkas Közgazdasági Intézet korábbi helyén: 215a.
szoba GY109 gyakorló, 212a. szoba Gy110 gyakorló
• 132a. szoba: GY106 gyakorló saját (Heller Farkas Közgazdasági Intézet)
• 237. szoba: GY207 gyakorló saját (Jogtörténeti Tanszék)
• A GY302, GY303, GY304. gyakorlók irodai helységként a Rektori Hivatal
kezelésébe kerültek

19) A végzett hallgatók pályakövetése
A végzett hallgatók egyetemi szintű pályakövetése 2010 második felétől – és
2011-ben egész évben – a TÁMOP 4.1.1. A PPKE menedzsmentjének központi fejlesztése
című összegyetemi pályázat keretében zajlik. Papszt Miklós szakmai irányításával
négy ponton történt vizsgálat a kar hallgatói és öregdiákjai körében: első beiratkozás
után, tanulmányok alatti hallgatói motivációs vizsgálat, rögtön diplomaszerzéskor és
két évvel a diploma után. Az utolsó két pont kiemelendő eredménye, hogy a
jogászok esetében 90% körüli a végzést követően állást találók aránya, a 2010-ben
végzettekről elmondható, hogy egy éves munkaviszony után átlagban több mint havi
nettó 160 000 Ft-ot fizetéshez jutnak. A kutatás a 2010-ben végzett egyetemisták első
munkahelyével való elégedettségét is vizsgálta. Ezek alapján a legtöbben a szakmai
munka lehetőségével voltak elégedettek (92 %), de 80-90 % között volt a tárgyi és a
személyi körülményekkel, a karrierlehetőségekkel és szakmájuk presztízsével való
elégedettségük is. A kutatás további eredményeit a dpr.ppke.hu oldalon lehet elérni.

Budapest 2012-04-03.

Dr. Szabó István
elnök, PPKE JÁK Minőségbiztosítási Bizottság
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