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Napirendi pontok:

I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. Személyi előterjesztések – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs dékán
II/A. Dr. Lontainé Dr. Santora Zsófia (Deák Ferenc Továbbképző Intézet) címzetes egyetemi
docensi címre történő előterjesztése
II/B. Dr. Kravalik Gábor (Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék) címzetes egyetemi
docensi címre történő előterjesztése
II/C. Prof. Dr. Kilényi Géza professor emeritus címre történő előterjesztése
III. A jogász szak mintatantervéhez kapcsolódó betétlapokról – előterjesztő: Dr. Szabó István
dékánhelyettes
IV. Egyebek

A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
A Kari Tanács 18/2009. (IV.7.) sz. határozatával
megszavazta az alábbi előterjesztést:

14 igen szavazattal, egyhangúlag
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I. Folyamatos ügyek - előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
1. Állami támogatás kérdése
Normatív támogatások összege csökkeni fog. Ennek egyik fő oka, hogy a jogászképzés
államilag támogatott helyeit ismét csökkentette a kormányzat, 850 főre. A kieső állami
normatívát az új képzéseink bevételeivel igyekszünk pótolni. A mesterképzésünk felvételi
számai egyelőre bíztatóan alakulnak.
Bízunk benne, hogy a jelentkezést előnyösen befolyásolhatja, hogy a hallgatói
költségtérítések összegét sem a jelenlegi, sem pedig a jövőben hallgatóinkra vonatkozólag
nem kívánjuk emelni.
2. Személyi változások
Baka András megkapta egyetemi docensi kinevezését
2009. szeptemberétől új oktatóink:
Dr. Szilágyi Csaba egyetemi adjunktus (PhD), Kánonjogi Intézet
Dr. Balogh-Békesi Nóra egyetemi adjunktus (PhD), Alkotmányjogi Tanszék
Mányó-Váróczi Violetta egyetemi tanársegéd, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Távozó oktatóink:
Dr. Bárándy Gergely egyetemi adjunktus, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi
Tanszék
Dr. Bory Noémi egyetemi tanársegéd, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
Dr. Botos József egyetemi docens, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Dr. Varga Győző egyetemi docens, Római Jogi Tanszék
Dr. Szilágyi Szilvia tudományos munkatárs, Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék
Dr. Tóth Zoltán József egyetemi adjunktus, Jogtörténeti Tanszék
Dr. Éles Anita egyetemi tanársegéd, Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Kravalik Gábor tudományos munkatárs, Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék
Dr. Oláh József egyetemi adjunktus, Közigazgatási Jogi Tanszék
3. Támogatói est
2009. június 11-én tarjuk Karunk támogatói estjét, melyre azokat a külső személyeket hívtuk
meg, akik az elmúlt időszakban bármilyen formában támogatták Karunk működését.
II. Személyi előterjesztések – előterjesztő: Dr. Schanda Balázs dékán
II/A. Dr. Lontainé Dr. Santora Zsófia (Deák Ferenc Továbbképző Intézet) címzetes egyetemi
docensi címre történő előterjesztése
A Kari Tanács 19/2009. (VI. 5.) sz. határozatával 14 igen szavazattal egyhangúan
támogatta Dr. Lontainé Dr. Santora Zsófiának címzetes egyetemi docensi címre történő
előterjesztését, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
II/B. Dr. Kravalik Gábor (Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék) címzetes egyetemi
docensi címre történő előterjesztése
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A Kari Tanács 20/2009. (VI. 5.) sz. határozatával 14 igen szavazattal egyhangúan
támogatta Dr. Kravalik Gábornak címzetes egyetemi docensi címre történő előterjesztését, és
döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
II/C. Prof. Dr. Kilényi Géza professor emeritus címre történő előterjesztése
A Kari Tanács 21/2009. (VI. 5.) sz. határozatával 14 igen szavazattal egyhangúan
támogatta Prof. Dr. Kilényi Gézának professor emeritus címre történő előterjesztését, és
döntés végett annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
III. A jogász szak mintatantervéhez kapcsolódó betétlapokról – előterjesztő: Dr. Szabó
István dékánhelyettes
A Kari Tanács 22/2009. (VI. 5.) sz. határozatával 14 igen szavazattal egyhangúan
megszavazta a jogász szak mintatantervéhez kapcsolódó betétlapokról szóló szabályzatot az
alábbiak szerint:

Szabályzat
a jogász szak mintatantervéhez kapcsolódó betétlapokról
1.§ (1) A jogász szak mintatantervében egy szűkebb szakterülethez tartozó
ismeretanyag tárgyainak teljesítése esetén, arról betétlap állítható ki.
(2) A kiállítható betétlapokról, és az azokhoz rendelt tárgyakról a Kari Tanács dönt.
(3) A betétlap tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott szűkebb szakterület
megnevezését és utal azon, a diplomamellékletben szereplő tárgyakra, amelyek teljesítésével
hallgató a betétlapot megszerezte.
2.§ (1) Betétlap kiadásához legalább hat legfeljebb tíz tárgy teljesítése írható elő,
amelyek egy-egy tárgycsoportból történő választással is meghatározhatók.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgycsoportba a betétlap teljesítéséhez
szükséges tárgyszám legfeljebb másfélszerese helyezhető el.
(3) Két különböző betétlap megszerzéséhez teljesítendő tárgyak között legfeljebb
30%-os átfedés lehet.
(4) Az egy-egy betétlaphoz tartozó tárgyak között legfeljebb két kötelező tárgy lehet.
3.§ Egy betétlaphoz tartozó tananyagot legalább két tanszék (intézet) által
meghirdetett tárgyak közül kell összeállítani.
4.§ (1) Az egyes betétlapokhoz tartozó feladatok ellátására, az oktatásukban résztvevő
tanszékek (intézetek) vezetői közül, a Dékán egy felelőst bíz meg.
(2) A betétlapot az (1) bekezdésben megjelölt felelős által aláírt igazolás alapján a
Dékáni Hivatal állítja ki.
A 2009/2010. tanév I. félévére vonatkozó betétlap-javaslatokat a tanszékektől, intézetektől
2009. június 12-ig várjuk a Dékáni Titkárságra.
IV. Egyebek
A Kari Tanács 23/2009. (VI.5.) sz. határozatával 14 igen szavazattal, egyhangúlag
megszavazta, hogy a Dékáni Hivatal új elnevezése 2009. július 1-től Tanulmányi Osztály.
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A Kari Tanács teljes hangfelvétele a Dékáni Titkárságon hozzáférhető.

Budapest, 2009. június 5.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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