Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2005. október 7-i ülésének határozatai

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
(A Kari Tanács ülésének hanganyaga a Dékáni Titkárságon előzetes bejelentést követően
meghallgatható.)
Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I.

Az 1. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a gazdasági beszámolót és

a

költségvetés időarányos teljesítését tudomásul vette és egyhangúlag elfogadta.
Az 1. napirendi pont alatt I./II./2005. (X.7.) számon a Kari Tanács egyhangúlag
elfogadta a Bérezési Szabályzat módosítását:

„A bérezési szabályzat 2006. február 1-i hatállyal az alábbiak szerint változik:
3.1 A teljes munkaidőben foglalkoztatott
a/ egyetemi tanár személyi alapbére heti öt,
b/ egyetemi docens, címzetes egyetemi docens, mestertanár személyi alapbére heti hat,
c/ egyetemi adjunktus személyi alapbére heti nyolc,
d/ egyetemi tanársegéd személyi alapbére heti tíz,
tanrendi óra díjazását magában foglalja.
3.2 A részmunkaidőben foglalkoztatott
a/ egyetemi tanár személyi alapbére heti három,
b/ egyetemi docens, címzetes egyetemi docens, mestertanár személyi alapbére heti
négy,
c/ egyetemi adjunktus személyi alapbére heti öt,
d/ egyetemi tanársegéd személyi alapbére heti hat,
tanrendi óra díjazását magában foglalja.
5.1. Az oktató a nappali és levelező tagozaton teljesített, a 3. pontban meghatározott
óraszámot meghaladó főelőadás, szabadon választható tantárgy, gyakorlat és egyéb
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tanrendszerű foglalkozás fejében a személyi alapbéren felül bérpótlékban részesül az 5.6.
pontban foglaltak figyelembevételével.
Új 5.6. pont. Az intézetek/tanszékek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott oktatóinak
kötelező óraszám-összege jelenti az intézet/tanszék kötelező óraszám keretét. Az oktató az 5.1.
pontban meghatározott bérpótlékra akkor jogosult, ha az általa teljesített óraszám az
intézet/tanszék kötelező óraszám keretén felüli teljesítést jelent.”

„A bérezési szabályzat 2005. november 1-i hatállyal az alábbiak szerint változik:
Új 5.4.1. pont Az intézetek/tanszékek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott
oktatóinak 5.4. pontban meghatározott vizsgáztatási alaplétszám-összege jelenti az
intézet/tanszék vizsgáztatási keretlétszámát. Az oktató az 5.3. és 5.4. pontokban
meghatározott vizsgáztatási pótlékra (kollokvium és alapvizsga esetében) akkor
jogosult, ha az általa teljesített vizsgáztatás az intézet/tanszék vizsgáztatási
keretlétszámát meghaladja.”

Az I./III./2005. (X.7.) számon a Kari Tanács egyhangú határozatot hozott arról, hogy
– a munkaügyi és bérelszámolási jogszabályok követelményei miatt – az oktatók
számára is kötelező jelenléti íven a heti jelenlét igazolása oyl módon történik, hogy az
oktatók a kötelező órák megtartását a jelenléti íven aláírásukkal igazolják.

II.

A Kari Tanács a 3. napirendi pont, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosítása
tárgyában az alábbi határozatokat hozta:
-

A Kari Tanács 13 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a III./I/2005.(X.7.)
számon a következő határozatot hozta:
„A Kari Tanács jelen határozatával módosítja a TVSZ 25. §/KTVSZ 29.§
(3) bekezdést: (…) A bizottság egyik tagja adjunktus, kivételesen tanársegéd is lehet.”
-

III.

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta III./II./2005. (X.7.) számon, a következő
határozatot:
A KTVSZ 21.§ (1) bekezdés szövege: „A tárgy eredményes lezárásához – a
mintatantervben meghatározott – sikeres vizsga szükséges. Az elégtelen (1) vagy
’nem megfelelt’ eredménnyel zárult (sikertelen) vizsgát a hallgató legfeljebb két
alkalommal megismételheti.(…)”

A Kari Tanács a 4. napirendi pont, a Felvételi Szabályat módosítása tárgyában a
IV./2005.(X.7.) számon a következő határozatot hozta a Felvételi Szabályzat szövegét
illetően:
A Felvételi Szabályzat 2. § -sa és a 6. §-sa kiegészítésre kerül a dőlt betű szöveggel:
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„2. § A Rendelet 6. § (7) bekezdése szerint adható plussz pontok közül a Kar az
alábbiakat veszi figyelembe:
- az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, szakiránynak megfelelő, emelt
szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve szakirányú technikusi képesítő
bizonyítványért 7 pont,
- -(…)”
„6.§ 81) A levelező tagozaton aze gyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkező
jelentkzők alapképzési oklevelük minősítése alapján a következő pontszámot kapják
(…)”
Emelellett a Kari Tanács per vota dispersa szavazást rendel el az előterjesztő által
pontosított szöveg alapján, a Felvételi Szabályzat egyéb pontokban való módosítását
illetően. Az előterjesztő Bizottság (Dr. Frivaldszky János, Mátéffy Györgyné, dr.
Ádány Tamás és Dobos Tibor) 2005. október 11-i jelentése szerint, az Oktatási
Minisztérium aktuális tájékoztatása alapján nincs szükség a jelenleg hatályos
Felvételi Szabályzat egyéb módosítására. A Kari Tanács a jelentést elfogadta.
IV.

A Kari Tanács az 5. napirendi pont, a Személyi jellegű előterjesztések tárgyában a
következő határozatokat hozta:
- V./I./2005. (X.7.) számú határzattal egyhangúlag megállapította, hogy DR.
GYULAI-SCHMITT ANDREA egyetemi docensi előterjesztése a Kinevezési
Bizottság véleményezése alapján, formai okok miatt okafogyott, szavazásra nem
bocsátható.
- V./II./2005. (X.7.) számú határzattal, 9 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás,
valamint 1 érvénytelen szavazat mellett a Kinevezési Bizottság véleményére is
tekintettel, a Kari Tanács elfogadta DR. TÓTH ÉVA kinevezését címzetes
egyetemi tanári címre.
- V./III./2005. (X.7.) számú határzattal, 14 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett a Kari Tanács a Kinevezáési Bizottság véleményére is tekintettel elfogadta
DR. POLT PÉTER kinevezését címzetes egyetemi docensi címre. (tájékoztatásul
jelezzük, hogy az előterjesztő, dr. Vókó György professzor Úr adminisztrációs
tévedésre hivatkozva az előterjesztés módosítását kérte, nevezetesen c. egyetemi
tanári cím adományozására. Tekintettel arra, hogy a Kinevezési Bizottság és a Kari
Tanács a javaslatot nem ilyen formában tárgyalta, ezen korrigált előterjesztés miatt
a kinevezési kérdés ismét napirendre kerül a következő Kari Tanácsi ülésen. Ennek
megfelelően ezt a határozatot a döntésig nem terjesztjük a fenntartó elé.)
- V./IV./2005. (X.7.) számú határzattal a Kari Tanács 13 igen, 2 nem szavazat és 0
tartózkodás mellett elfogadta LORENZO ORNAGHI díszdoktori címre való
előterjesztését az Egyetemi Tanács felé.
- V./V./2005. (X.7.) számú határzattal a Kari Tanács elfogadta, hogy DR.
STEPHAN BRUNNHUBER előterjesztése formai hiányosságok okán szavazásra
nem bocsátható.
VI. A Kari Tanács a VI./2005.(X.7.) számon a következő határozatot hozta 11 igen, 1
nem szavazat és tartózkodás mellett: A PPKE JÁK Szervezeti és Működési
Szabályzata 10/B. §-a a következőképpen egészül ki:
„Címzetes egyetemi docensi cím adományozható annak, az egyetemmel
munkaviszonyban nem álló személynek, aki saját szakterületén legalább 15 éve
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dolgozik, elismert szakember és aktív tevékenységével a Kar oktatási, illetőleg
tudományos-kutatási munkájában legalább 3 éve aktívan részt vesz és ezt a
jövőben is válalja. A 15 éves szakmai gyakorlat követelménye alól, PhD-vel
rendelkező külföldi állampolgár esetén a Kari Tanács kivételesen felmentést
adhat.”
VII. A Kari Tanács VII./2005.(X.7.) számon a következő egyhangú határozatot
hozta:.
„A Kar Professor Emeritusai és a 70. életévüket betöltött oktatói közül azon oktatók,
akik óraadás vagy vizsgáztatás lehetőségével élnek, a ténylegesen végzett munkájukért
járó díjazást kapják meg, megbízási szerződés keretében, havonkénti elszámolásban.”
VIII. A Kari Tanács az Egyebek napirendi pont körében, a VIII./2005. (X.7.) számú
határozatával egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy - a bizottságok mandátumáról
való egyértelmű állásfoglalás hiányában e kérdés rendezésre vár - a kari szakmaivéleményező bizottságok megbizatása egységesen 2 évre szól. Ennek megfelelően,
tekintettel arra, hogy a bizottságok választása 2 évvel ezelőtt történt, esedékessé vált új
bizottságok választása.
VIII./II./2005.(X.7.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta a Minőségbiztosítási
Bizottság újbóli összetételét: Tóth Mihály, Vígh Annamária és a Hallgatói
Önkormányzat delegált tagja.
VIII./III./2005.(X.7.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács a
Gazdasági Tanácsadó Bizottság új összetételét: Botos József, Jobbágyi Gábor és
Halustyik Anna személyével.
A fenti bizottságok személyeinek megbizatása 2005. Október 15-én veszi kezdetét és
2007. október 14-ig érvényes.
IX. A Kari Tanács az Egyebek napirendi pont körében a Deák Ferenc Továbbképző
Intézet előterjesztését a Schola Europa Akadémia Szakközépiskola (Schola Europa-val)
keretében folyó jogi asszisztens felsőfokú szakképzés egyetemi keretek közé történő
felvételéről formai és tartalmi hiányosságok miatt nem tárgyalta, hanem felhívta az
Intézetet, hogy az előterjesztéshez részletes képzési tematikát dolgozzon ki.

X. Az Egyebek napirendi pont körében az alábbi feljegyzések születtek:
-

A 2. napirendi pont a szakkollégium – vagy hasonló tartalmú emelt szintű képzés
- alapítása tárgyában a Kari Tanács II./2005.(X.7.) számon, 12 igen, 1 nem
szavazat és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az előterjesztők
együttműködve a kari érintett kollégákkal dolgozzanak ki egy részletesebb
tervezetet a képzés pontos költségvetésével, az elit képzési célok megvalósítására
vonatkozó különböző variációkkal.

-

A nemzetközi igazgatási szak a Felvételi Tájékoztatóban önköltséges, levelező Ba
képzésként kerül meghirdetésre.
10 éves évfordul megünneplése, emlékkönyv „Tíz éves a PPKE Jog- és
Államtudományi Kara” címmel,

-
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-

-

Felmérő Bizottság elvégezet a Kar épületeiben a helyiségek felmérését,
hogymenniy praktikusan kihasználtak és milyen az informatikai ellátottság.
2005. Október 19-i Pázmány Nap programjának ismertetése.
Dísztermi székek örökbefogadásáról való tájékoztatás.
A következő összdolgozói értekezlet bejelentése,
Tájékoztató arról, hogy a Tanszékek folyosóin található termeket nem önállóan
hasznosítják, hanem központilag a Dékáni Hivatalon keresztül, előzetes bejelentés
szerint. Természetesen a Tanszékek elsőbbséget élveznek, amennyiben igényüket
előzetesen jelzik.
Tájékoztató az új tornaterem átadásáról és a Spartacus étterem új üzemeltetőjének
működéséről.
Az UV csekkek beszedésének tanszéki elhanyagolása sok millió forintos
veszteséget jelent a Karnak.

Budapest, 2005. október 7.

Dr. Bándi Gyula
Dékán
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