Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2006. december 15-i ülésének határozatai

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2006. december 15. (péntek) 13 óra
Napirendi pontok:
I. A 2007. évi költségvetés főbb irányelvei – előterjesztő: Gábor József gazdasági igazgató
II. Az egyetemi Intézményfejlesztési Terv kari szempontjainak meghatározása - előadó:
Bándi Gyula dékán, Gábor József gazdasági igazgató
III. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása – előterjesztő: Dr. Schanda
Balázs
IV. Személyi kérdések – előadó: Dr. Bándi Gyula dékán
V. Deák Ferenc Továbbképző Intézet előterjesztései – előadó: Dr. Bándi Gyula
VI. Egyebek

Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I.

Az I. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 52/2006. (XII.15.) sz. határozatával 14
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 2007. évi költségvetés főbb
sarokszámait (I. sz. melléklet) és döntés végett a nullszaldós költségvetési terv
Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.

II.

A II. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 53/2006. (XII.15.) sz. határozatával
egyhangúan (12 igen szavazat) megszavazta az egyetemi Intézményfejlesztési Terv
PPKE-JÁK-ra vonatkozó legfontosabb stratégiai szempontjait, irányvonalait (II. sz.
melléklet) és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
A Kari Tanács 54/2006. (XII.15.) sz. határozatával egyhangúan (12 igen szavazat)
megerősítette a kari vezetés azon szándékát, amely a Szentkirályi u. 26. sz. ingatlan
jövőbeni hasznosítása terén radikális változtatást tűzött ki célul, amelynek célja a
fenntartással és szükséges beruházásokkal járó terhek alóli mentesülés elérése,
tekintettel arra, hogy a Kar költségvetési helyzete ezeket hosszú távon sem teszi
lehetővé.
A Kari Tanács kéri az Egyetem vezetését, hogy – tekintettel a PPKE-JÁK anyagi
helyzetére – járuljon hozzá az épület funkciójának és jogi helyzetének jövőbeni
megváltoztatásához.

III.

A III. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 55/2006. (XII.15.) sz. határozatával
egyhangúan (12 igen szavazat) elfogadta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Hallgatói Fegyelmi és
Kártérítési Szabályzat módosítására irányuló előterjesztést, és döntés végett annak
Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult az alábbiak szerint:

Javaslat
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét
képező Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítására:
1. § A Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § A Fegyelmi Bizottság
(1) Az Egyetem Karai Fegyelmi Bizottságokat (FB) alakítanak. A Fegyelmi Bizottságok 3
tagból állnak, melynek elnökét a Kar dékánja nevezi ki, egy oktatót a Kari Tanács
választ, egy főt – az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állók közül – a Hallgatói
Önkormányzat delegál. A Fegyelmi Bizottságot háromévente újra kell választani a
szemeszter megkezdését követő 30 napon belül, de legkésőbb október 30-ig.
(2) A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottsági tagok közül legalább két fő,
köztük a Fegyelmi Bizottság elnöke jelen van.
2. § A Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
5.§. A fegyelmi eljárás megindítása
(1)

A fegyelmi eljárást – fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – a FB
elnöke, a Kar dékánjának írásos indítványára, kezdeményezi, ill. rendeli el. A FB elnöke
az indítvány kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles a Fegyelmi Bizottságot
összehívni és az eljárás lefolytatását megkezdeni. Az eljárás lefolytatásáról az érintett
hallgatót legalább 5 nappal előbb írásban tájékoztatni kell a tényállás (cselekmény)
közlésével. Az értesítést dokumentálni kell (tértivevényesen).

(2)

Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a bizottság elnökének a fegyelmi vétségről való
tudomásszerzése óta legalább 1 hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta 3 hónap már
eltelt.

(3)

Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás
folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a
tényállás egyébként tisztázható.
Indokolás

Az Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatának 28. §-a, valamint az SZMSZ
mellékletét képező Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat között értelmezéssel fel nem
oldható ellentmondás jött létre, mivel az előbbi kari, az utóbbi pedig egyetemi szinten
intézményesítette a Fegyelmi Bizottságot. A fegyelmi ügyek jellege mindenképpen
megköveteli, hogy a fegyelmi ügyekben eljáró szervek egyértelműen kerüljenek
meghatározásra. Erre tekintettel a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat az eddigi
gyakorlatot fenntartva, az SZMSZ 28-ának megfelelően, karonként intézményesíti a Fegyelmi
Bizottságot.

IV.

A IV. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 56/2006. (XII.15.) sz. határozatával
11 igen és 1 tartózkodás mellett Dr. Csehi Zoltán (Kereskedelmi Jogi Tanszék)

egyetemi docensi címre való előterjesztését 2007. február 1-i hatállyal elfogadta, és
döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
A Kari Tanács 57/2006. (XII.15.) sz. határozatával 11 igen és 1 tartózkodás mellett
Dr. Csehi Zoltán (Kereskedelmi Jogi Tanszék) tanszékvezetői címre való
előterjesztését 2007. február 1. – 2007. szeptember 30. közötti időtartamra elfogadta,
és kéri annak felterjesztését a Rektor Úr elé.

A Kari Tanács 58/2006. (XII.15.) sz. határozatával 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
mellett Dr. Radnay József (Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék)
professor emeritus címre való előterjesztését 2007. január 1-i hatállyal, 3 évi
időtartamra elfogadta, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez
hozzájárult.
A Kari Tanács 59/2006. (XII.15.) sz. határozatával 11 igen és 1 tartózkodás mellett
Dr. Péteri Zoltán (Jogbölcseleti Tanszék) professor emeritus címre való
előterjesztését 2007. január 1-i hatállyal, 3 évi időtartamra elfogadta, és döntés végett
annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
A Kari Tanács 60/2006. (XII.15.) sz. határozatával 10 igen és 2 nem szavazat mellett
Dr. Békés Imre (Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék) professor
emeritus címre való előterjesztését 2007. január 1-i hatállyal, 3 évi időtartamra
elfogadta, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.

V.

Az V. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 61/2006. (XII.15.) sz. határozatával
egyhangúan (12 igen szavazat) megszavazta a Deák Ferenc Továbbképző Intézet által
szervezett felsőfokú szakirányú továbbképzések hallgatói követelményrendszerének
módosításait. (III. sz. melléklet)
A Kari Tanács 62/2006. (XII.15.) sz. határozatával egyhangúan (12 igen szavazat)
megszavazta a Deák Ferenc Továbbképző Intézet előterjesztését, amely alapján a

41/2006. sz. dékáni körlevélben meghatározott hallgatói szolgáltatási díjak, az alábbi
tétellel egészülnek ki:
A hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga díja a szakirányú továbbképzéseken
70 000.- Ft.
VI.

1. A VI. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 63/2006. (XII.15.) sz. határozatával
11 igen és 1 nem szavazat mellett a 2002. szeptember 30-án elfogadott „A Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző
Intézete Szervezeti és Működési Szabályzat” II. fejezetét (A Deák Intézet
gazdálkodása) és az ehhez kapcsolódó, szintén 2002. szeptember 30-án jóváhagyott
Gazdálkodási Szabályzatot 2007. január 1. napjával hatályon kívül helyezi. A Kari
Tanács egyúttal felhatalmazza a kari vezetést új – az intézményi szabályzatokkal
összhangban lévő - gazdálkodási szabályzat elkészítésére, és életbe léptetésére, melyet
a következő ülésen tárgyal meg a Kari Tanács.
2. A Kari Tanács 64/2006. (XII. 15.) sz. határozatával egyhangúan (12 igen
szavazat) megszavazta, hogy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 165. § (5) bekezdése
vonatkozásában a tanszékvezető/intézetvezető felhatalmazhatja a vizsgáztató oktatót –
amennyiben a főelőadások teljesítésével kapcsolatban speciális követelményt nem ad
meg a tanszék/intézet - hogy a félév végén a tantárgy teljesítését igazoló aláírásra a
félévi vizsgán kerüljön sor.
3. A Kari Tanács támogatja a Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszéken belül,
nem önálló szervezeti egységként Versenyjogi Kutatóközpont létrehozását, mely a
dékán által jóváhagyott ügyrenddel működik.

A Versenyjogi Kutatóközpont

munkájának elősegítése érdekében az Egyetem/Kar együttműködési megállapodást köt
a Gazdasági Versenyhivatallal, illetve más külső kutatóhelyekkel.
4. A Kari Tanács tudomásul vette, hogy az Ítélet újság 2006. január 1-i hatállyal a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hivatalos,
időszaki kiadványa lesz. Kiadó a Kar dékánja. Az Ítélet újság szerkesztéséről (a
hallgatói közösséget bevonva) és megjelenésének gyakoriságáról, a Kar anyagi
lehetőségeihez mérten a dékán gondoskodik.

5. A Kari Tanács tudomásul vette, hogy a Kar kezdeményezi a jogi asszisztens képzés
saját hatáskörbe való átvételét.
6. A Kari Tanács támogatta, hogy a soron következő Kari Tanács üléseken – előre
egyeztetetten – minden alkalommal a Kar egy intézete/tanszéke beszámolót tart a Kari
Tanácsnak az intézet/tanszék elmúlt időszakban végzett oktatói, kutatói munkájáról.
Az első beszámolót a Deák Ferenc Továbbképző Intézet terjeszti a Kari Tanács elé.
7. A Kari Tanács támogatja az Olasz Egyetemközi Központ által tervezett „Master in
European Studies and Global Affairs” című, angol képzés beindítását, és a képzés
részletes feltételeinek kidolgozása érdekében javasolja annak Egyetemi Tanács elé
terjesztését.

Budapest, 2006. december 15.
Dr. Bándi Gyula s.k.
dékán

