Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2005. december 9-i ülésének határozatai

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I.

Az 2. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács a gazdasági beszámolót a Kari Tanács
elé terjesztett írásbeli szöveges és táblázatos előterjesztés szerint tudomásul vette és
egyhangúlag elfogadta, azzal hogy a 2005. december 16-i Egyetemi Tanács
határozatai alapján abban változtatások lehetnek.

II.

A Kari Tanács a 3. napirendi pont, a Személyi jellegű előterjesztések tárgyában az
alábbi határozatokat hozta:
II./I./2005.( XII.9.) számú határozattal a Kari Tanács 12 igen, 1 nem szavazat és 2
tartózkodás mellett, a Kinevezési Bizottság véleményére is támaszkodva, Dr. Polt
Péter címzetes egyetemi tanári címre való előterjesztését elfogadta és azt előterjeszti
az Egyetemi Tanács elé.
II./II./2005.( XII.9.) számú határozattal a Kari Tanács 15 igen, 0 nem szavazat és 0
tartózkodás mellett, a Kinevezési Bizottság véleményére is támaszkodva, Dr. Tóth
Tihamér egyetemi docensi címre való előterjesztését elfogadta és azt előterjeszti az
Egyetemi Tanács elé.
II./III./2005.( XII.9.) számú határozattal a Kari Tanács 16 igen, 0 nem szavazat és 0
tartózkodás mellett, a Kinevezési Bizottság véleményére is támaszkodva, Dr Balogh
Zsolt mestertanári címre való előterjesztését elfogadta és azt előterjeszti a Rektor felé.
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II./IV./2005.( XII.9.) számú határozattal a Kari Tanács 15 igen, 0 nem szavazat és 0
tartózkodás mellett, a Kinevezési Bizottság véleményére is támaszkodva, Dr Varga
Zoltán mestertanári címre való előterjesztését elfogadta és azt előterjeszti a Rektor
felé.
II.V.//2005.( XII.9.) számú határozattal a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta, hogy
Dr. Varga Zs. András egyetemi docensi kinevezésre való előterjesztését a Kinevezési
Bizottság véleményének beérkezése után a következő Kari Tanácsi ülésen tárgyalja.
III.

A 4. napirendi pont tárgyában: a kari bizottságok összetétele tárgyábana Kari Tanács
egyhangúlag a következő határozatokat hozta:
III./I./2005. (XII.9.) A Kinevezési Bizottság a jelen határozat napjától két éves
időtartamra a következő összetétellel végzi munkáját:
Péteri Zoltán elnök
Lábady Tamás tag
Vókó György tag.
III./II./2005. (XII.9.) A Minőségbiztosítási Bizottság a jelen határozat napjától két
éves időtartamra a következő összetétellel végzi munkáját:
Tóth Mihály elnök
A HÖK által delegált mindenkori tag
Paksy Máté tag.

IV.

Az 5. napirendi pont a Tanársegédi és adjunktusi kinevezések és meghosszabbítások
feltételei tárgyában a Kari Tanács határozatot nem hozott. Ennek oka, hogy az írásban
előterjesztett szabályzathoz az ülésen nagy számban elhangzottak változtatási
javaslatok és írásban továbbiak várhatók.
A fentiek alapján egységes szerkezetbe foglalt szabályzat-tervezetet a Kari Tanács
Tagjai a következő ülés előtt 2 héttel kézhez kapják. A szabályzatról a következő
ülésen szavaz a Kari Tanács.
Későbbiekben, az „Egyebek” napirendi pont keretében elhangzott, hogy ugyanezen
feltételrendszert az egyetemi docensek és tanárok tekintetében is ki kell dolgozni.
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V.

A Kari Tanács az Egyebek napirendi pont alatt a következő határozatokat hozta:
V./I./2005.(XII.9.) számú hatátrozat:
Az előterjesztett Pályázati Szabályzatot a Kari Tanács nem fogadta el, hanem az
előterjesztőtől további átdolgozást kér. A Szabályzat II. 2. és 3. pontjainak alábbi
szöveget azonban a végleges Szabályzat elfogadásáig a Kari Tanács hatályba lépteti:
„II.(…)2. A tanszékek, intézetek vezetői, oktatói és kutatói az oktatási és kutatási autonómia jegyében
szabadon pályázhatnak, a jelen pályázati rendben előírt ügyviteli (egyeztetési, adatszolgáltatási,
archiválási és együttműködési) előírásoknak megfelelően, különös tekintettel a kari önrész igényére.
3. Minden tanszék köteles kijelölni egy-egy oktatót – 2 éves határozott időtartamra, amely azonban
meghosszabbítható-, aki a jövőben a tanszéki páylázatokért felelős.
A tanszéki pályázati felelős a tanszékvezető utasításának megfelelő időtartamban foglalkozik
pályázatokkal. A kijelölt pályázati felelős munkájáért alapesetben heti 1 óra beszámításra jogosutl, a
dékán indokolt esetben magasabb óraszámot is megállapíthat.”

V./II./2005.(XII.9.) számú határozatával a Kari Tanács tudomásul vette azt a dékáni
bejentést, miszerint speciál kollégiumok meghirdetését felülvizsgálja, valamint, hogy a
jövőben a speciál kollégiumok – figyelemmel arra, hogy azok is a tanterv részei-, csak
a Kari Tanács ilyen határozata alapján lesznek meghirdethetők, 1 évre előre a „Zöld
Könyvben” is megjeletetve. A speciál kollégiumok ilyen értelmű jóváhagyását a Kari
Tanács tavaszi ülésén tárgyalja.
V./III./2005. (XII.9.) számú határozat
A HÖK előterjesztés alapján a Kari Tanács a HÖK SZMSZ-nek a választásra
vonatkozó 8-20.§ szabályait áttekintette annak érdekében, hogy ne forduljanak elő a
novemberi választáskor történt, a jogaszabályokat, az egyetemi- és kari szabályzatokat
és a Kar szellemiségét sértő anomáliák, amelyek egyik oka a szabályzat nem kellően
kiforrott mivolta volt. A HÖK – a Dékáni Titkársággal egyetértésben- a szabályzat
ezen részének módosítására tett előterjesztést, és azt a Kari Tanács egyhangúlag
elfogadta. (A vonatkozó rész szövegét a melléklet tartalmazza.) Ugyancsak határozott
a Kari Tanács arról, hogy a HÖK választásokat követően az új HÖK vezetés egyik
első feladata legyen az SZMSZ teljes áttekintése és ennek alapján javaslatainak a Kari
Tanács elé terjesztése.
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V./IV./2005. (XII.9.) számú határozat
A tanulmányi dékán-helyettes kérte a Kari Tanács véleményét számos hallgatói kérés
tárgyában, amelyek a sikertelen jog- és állambölcselet

záróvizsgának a tavaszi

záróvizsga időszakban való megismétlésére vonatkoznak. Mint ismeretes a tavaszi
záróvizsga időszakban a negyedik záróvizsga tárgy az Európai jog és nemzetközi
közjog lesz a jog- és állambölcselet tantárgy helyett. Ez a tény a hallgatók előtt négy
éve ismeretes. A Kari Tanács úgy határozott, hogy az eredeti tantervi szabály szerint a
tavaszi záróvizsga időszakban már megismételt jog- és állambölcselet záróvizsga nem
tehető. Az e tárgyból sikertelen záróvizsgát tett hallgatóknak Európai jog és
nemzetközi közjog tárgyból kell vizsgázniuk.

Budapest, 2005. December 9.

Dr. Bándi Gyula
Dékán
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