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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Személyi előterjesztések – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács az I. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
A Kari Tanács 19/2008. (IX. 19.) sz. határozatával egyhangúan megszavazta a PPKE JÁK
Emlékérem 2008. évi díjazottjának Dr. Botos József intézetvezető, egyetemi docenst (Heller
Farkas Közgazdaságtudományi Intézet).
A Kari Tanács 20/2008. (IX. 19.) sz. határozatával 12 igen, 1 nem szavazattal megszavazta a
PPKE JÁK Emlékérem 2008. évi díjazottjának Dr. Boytha Györgynét (Környezetjogi és
Gazdasági Szakjogok Tanszék)
II. Pázmány-napi rendezvények – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Pázmány-napra 2008. október 15-én, szerdán kerül sor. Az új Kari Tanács ezen a napon
ünnepi ülést tart. A kari Hallgatói Önkormányzat is programokat szervez erre a napra a
hallgatóknak.
2008. október 15. tanítási nap.
A Pázmány-nap előestéjén a Rektori Hivatal külön programra hívja az Egyetem oktatóit. A
részletekről hamarosan tájékoztatjuk a szervezeti egységeket.
III. Beszámoló a felvételi eredményekről – előadó: Dr. Szabó István oktatási
dékánhelyettes
I. Az idei és tavalyi év összehasonlítása
A 2008-as felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi adatsorban az első szám a felvett
hallgatók számát, a mögötte szögletes zárójelben szereplő adat pedig az ebből [beiratkozott]
hallgatók számát jelzi. A „tavaly” megjelölés alatt pedig ugyanezen adatok szerepelnek a
2007-es évre vonatkozóan.
Jogász szak:
- nappali tagozat
o államilag támogatott:
o költségtérítéses:
- levelező tagozat
o államilag támogatott:
o költségtérítéses:
Nemzetközi igazgatási alapszak:
- nappali tagozat
o államilag támogatott:
o költségtérítéses
- levelező tagozat
o államilag támogatott
o költségtérítéses

149 [142]; tavaly: 212 [209]
110 [101]; tavaly: 103 [93]
82 [72]; tavaly: 71 [67]
259 [181]; tavaly: 309 [236]
99 [93]; tavaly: --- [---]
1
[1]; tavaly: --- [---]
33 [27];
38 [32];

tavaly: --- [---]
tavaly: 73 [50]
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Sajnálatos, hogy nemcsak a felvett hallgatók száma mutat tendenciózus csökkenést, de egyre
nagyobb a felvett, de be nem iratkozott hallgatók aránya. Korábban ez a költségtérítéses
hallgatókra volt jellemző, amit anyagi okok is szülhettek. A jelenlegi tanévben azonban 21
államilag finanszírozott hallgató sem iratkozott be, ami már jelentős arány. Ez a szám tavaly 7
fő, tavaly előtt 5 fő volt.
További negatív tendencia, hogy jogviszonnyal rendelkező hallgatóink jelentkeznek újra, s
nyernek felvételt is. Ez a statisztikában belépő hallgatói létszámként szerepel, valójában
viszont nem az. Amikor ugyanis beiratkoznak, a korábbi jogviszonyukat meg kell szüntetni,
vagyis a felsőbb éves hallgatói létszám csökken velük. Ez a létszám 2008-ban 10 főt tett ki.
Jó hír azonban, hogy a Nemzetközi igazgatás szak jó jelentkezési aránya, ellensúlyozta a
negatív tendenciákat, így a tavalyi évhez képest nem romlott a helyzetünk. Az első évre
beiratkozott hallgatói létszámunk a tavalyival nagyjából megegyezik, az pedig pozitív
tendencia, hogy ezen belül nőtt az államilag finanszírozott hallgatók aránya.
II. A Kar 14 évének statisztikája
A táblázat azt mutatja, miként alakult elsőéves „belépő” hallgatói létszámunk, illetőleg miként
alakult a felvett és a beiratkozott hallgatók aránya. Az arányszámnál látható, hogy hat-hét
évvel ezelőtt a felvett hallgatók 2%-a nem iratkozott be, addig ez a szám idén már 15% körül
alakul, s mint az előző pontban jeleztem, az államilag finanszírozott hallgatókra is jellemzővé
vált.
Év
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

felvett
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
kb. 950
kb. 940
kb. 890
807
770
781
768
771

beiratkozott
584
545
834
870
1002
1054
929
924
845
728
677
678
655
649

arányuk
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
97,8%
98,3%
94,9%
90,2%
87,9%
86,8%
85,3%
84,2%

A beiratkozottak számánál a 2008-as adat szeptember 18-i állapotot jelez, amin némi
emelkedés még történhet. Összesen 28 frissen felvett hallgató kapott fizetési felszólítást,
ebből elvileg még iratkozhatnak.
A 2001, 2002, 2003-as tanévnél a felvett hallgatók számát az OFIK honlapjáról vettem le,
kiegészítve a pótfelvételi létszámával. Ebben lehetnek kisebb (10-15 fős) eltérések, a
tendenciákat viszont így is jól mutatja. A többi adat a Dékáni Hivataltól származik, azok
pontosak.
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IV. Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről – előadó: Dr. Katona Klára kari gazdasági
igazgató
A Kar gazdálkodása és pénzügyei stabilak. A stabilitás hosszú távú fenntartása csak racionális
gazdálkodással érhető el. 2008. első 8 hónapját vizsgálva megállapítható, hogy tényleges
bevételeink 10%-kal magasabbak, tényleges kiadásaink pedig 4%-kal alacsonyabbak a
korábbi tervekhez képest. A nappali tagozatos, jogász hallgatók létszámának csökkenését az
újonnan beinduló nappali tagozatos, nemzetközi igazgatás szakos hallgatók számának
emelkedése kompenzálta. Mindkét képzési forma állami normatívája 2008-ban emelkedett. A
pályázati forrásokból származó bevételeink is csaknem kétszeresére nőttek. Az
energiafelhasználás gazdaságosabbá tétele mellett, a karbantartási és takarítási szolgáltatást is
átszerveztük és költségkímélőbb megoldást találtunk. A karbantartást teljes egészében saját
alkalmazottakkal látjuk el, a takarítási feladatokat részben saját alkalmazottakkal, részben
pedig egy kedvező árajánlatot adó céggel végeztetjük. A személyi jellegű kiadásokat sikerült
az eredeti terveknek megfelelő szinten tartanunk. A májusban bevezetett bértábla egy
igazságosabb és kiszámíthatóbb rendszert jelent az adminisztratív besorolású munkavállalóink
számára. Az oktatóknak biztosított adómentes juttatások összege éves szinten 8%-os
professzori illetménynövekedésnek felel meg. Október, november, december hónapokban az
oktatók, és a nem oktatók bizonyos körében támogatni fogjuk az otthoni internet-használatot.
Felújítottuk az Informatika Labort, a Tanácsterem új bejáratot kapott, a könyvtárban új
olvasótermet alakítottunk ki, új kazánt vásároltunk.
V. Tájékoztatás a mintatanterv-módosítás előkészítéséről – előadó: Dr. Schanda Balázs
dékán
Időszerűvé vált Karunk mintatantervének átgondolása. Az oktatási egységek vezetői
megkapták az ezzel kapcsolatos dékáni körlevelet. Javaslataikat, észrevételeiket várjuk a
Dékáni Titkárságra.
A következő hónapokban a Kari Tanács részletesen foglalkozik majd a Mintatantervvel.
VI. Kari Tanács választás előkészítése – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
2008. október 2. 15h30 II. János Pál terem, Kari Tanács választás. A részvétel valamennyi
teljes és részmunkaidős kari munkavállaló számára kötelező

Budapest, 2008. szeptember 19.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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