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Napirendi pontok:
I. Egyetemi ügyek – előadó: Ft. Dr. Szuromi Szabolcs rektor
II. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
III. Tanszéki munka bemutatása- Polgári Eljárásjogi Tanszék – előadó: Dr. Harsági
Viktória tanszékvezető
IV. Személyi ügyek - előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
- dr. Schanda Balázs egyetemi tanári előterjesztése
- dr. Harsági Viktória tanszékvezetői (Polgári Eljárásjogi Tanszék) előterjesztése
- dr. Tóth Ádám címzetes egyetemi docensi előterjesztése
V. Európai és nemzetközi igazgatás MA szak mintatanterv változtatása a 2012/2013
tanévtől – előadó: Dr. Szabó István oktatási dékánhelyettes
VI. Döntés a JÁK Emlékéremről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
VII. A Kinevezési Bizottság eljárásrendje – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
VIII. Egyebek
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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Egyetemi ügyek – előadó: Ft. Dr. Szuromi Szabolcs rektor
A rektor köszöntötte a JÁK Kari Tanácsát. A rektor jelezte, hogy a jövőben a Kar valamennyi
vezető oktatójával (egyetemi tanárok, docensek) szeretne személyesen találkozni 20-20 perc
erejéig még az ősz folyamán. Kiemelte, hogy az egyetem jövőbeni célja lesz a centralizáltság
és a decentralizáltság közti harmónia megtalálása. Szeretnénk a tudományegyetemi
kritériumoknak megfelelni. A centralizációra három területen lesz szükség: a gazdasági, a
tanulmányi és az üzemeltetési területen.
II. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
- Az oktatók a nyár folyamán tájékoztatást kaptak a felvételi eredményekről.
- Gazdasági igazgató asszony tájékoztatása szerint a Kar gazdálkodása az év során eddig a
terveknek megfelelően, kiegyensúlyozottan alakul.
- A Rektori Hivatal bővítése nyomán néhány helyiség költöztetése, illetve átalakítása
szükséges, a berendezés tervezett megújításán túl. A beszerzések közbeszerzési eljáráshoz
kötöttek, ebben az évben további beszerzésekre nincs lehetőségünk.
- A udvar átalakítása az épület szigetelési munkálatainak elhúzódása miatt csak a hónap
végére készül el. A Spartacus Étterem új üzemeltetője vállalta egy szezonálisan működő
mobil büfé kialakítását az udvaron. A büfé kizárólag belső használatra működne, az egyetem
működési rendjével összhangban. A célunk az, hogy hallgatóink számára közösségi teret
biztosítsunk.
III. Tanszéki munka bemutatása- Polgári Eljárásjogi Tanszék – előadó: Dr. Harsági
Viktória tanszékvezető
A tanszékvezető szóban ismertette az írásban megküldött összefoglalót.
IV. Személyi ügyek - előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
- dr. Schanda Balázs egyetemi tanári előterjesztése
A Kari Tanács 30/2011. (IX.23.) sz. határozatával 12 igen szavazattal támogatta Dr.
Schanda Balázs egyetemi tanári kinevezését, és döntés végett annak Egyetemi Tanács elé
terjesztéséhez hozzájárult.
- dr. Harsági Viktória tanszékvezetői (Polgári Eljárásjogi Tanszék) előterjesztése
A Kari Tanács 31/2011. (IX.23.) sz. határozatával 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta Dr. Harsági Viktória tanszékvezetői kinevezését, és döntés végett annak Egyetemi
Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
- dr. Tóth Ádám címzetes egyetemi docensi előterjesztése
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A Kari Tanács 32/2011. (IX.23.) sz. határozatával 13 igen szavazattal támogatta Dr. Tóth
Ádám címzetes egyetemi docensi címre történő kinevezését, és döntés végett annak Egyetemi
Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
V. Európai és nemzetközi igazgatás MA szak mintatanterv változtatása a 2012/2013
tanévtől – előadó: Dr. Szabó István oktatási dékánhelyettes
A Kari Tanács 33/2011. (IX.23.) sz. határozatával 13 igen szavazattal elfogadta 2012/2013
tanévtől az Európai és nemzetközi igazgatás MA szak mintatantervének módosítását. (I. sz.
melléklet)
VI. Döntés a JÁK Emlékéremről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 34/2011. (IX.23.) sz. határozatával titkos szavazással, 17 igen szavazattal
egyhangúan megszavazta a JÁK Emlékérem 2011. évi díjazottját.
VII. A Kinevezési Bizottság eljárásrendje – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 35/2011. (IX.23.) sz. határozatával titkos szavazással, 17 igen szavazattal
egyhangúan megszavazta a Kinevezési Bizottság eljárásrendjét.

VIII. Egyebek
IAS szerkesztőbizottság megújítása. Kimaradnak az szerkesztőbizottság azon tagjai, akik az
elmúlt évek során a munkában nem vettek részt. Mindezek érdekében a szerkesztőség úgy
döntött, hogy átalakítja az eddigi döntéshozó testületeket, és újabb tagokat is bevon a közös
munkába. A beérkezett személyi javaslatok összegzése után – a jelenlegi szerkesztőbizottság
jóváhagyó döntése és az új tagok egyetértése esetén – a következő összetételű testületet jön
létre:
- A szerkesztőbizottság belső tagjai: Bándi Gyula egyetemi tanár, Burián László egyetemi
tanár, Csehi Zoltán egyetemi docens, Harsági Viktória egyetemi docens, Horváth Attila
egyetemi docens, Kovács Péter egyetemi tanár, Schanda Balázs egyetemi docens, Varga Zs.
András egyetemi docens, Vókó György egyetemi tanár (társelnök).
- A szerkesztőbizottság külső tagjai: Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár, Harmathy
Attila professor emeritus, Kecskés László egyetemi tanár, Király Miklós egyetemi tanár,
Kukorelli István egyetemi tanár (társelnök), Mezey Barna egyetemi tanár, Révész T. Mihály
egyetemi docens, Trócsányi László egyetemi tanár, Várnay Ernő egyetemi tanár, Vékás Lajos
akadémikus, egyetemi tanár.
Létrejön egy új szerkesztőség is, a gyakorlati ügyek folymatos intézésére, ennek tagjai:
Koltay András egyetemi adjunktus, Paksy Máté egyetemi adjunktus, Szabó Sarolta egyetemi
adjunktus.
A szerkesztőbizottság és a szerkesztőség átalakítását a KT tudomásul vette.
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Jegyzőkönyv lezárva: 15h10-kor.

Kelt: Budapest, 2011. szeptember 23.

Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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I. sz. melléklet
Európai és nemzetközi igazgatás MA szak mintatanterv változtatása iránti kérelem
2012/2013 tanévtől
Javaslat:
A tárgyak egymásra épülése miatt javasoljuk, hogy három, a HFKI által egyforma
óraszámban oktatott, egyforma beszámolást követelő, egyforma kreditértékű tárgy sorrendjét
cseréljük meg:
A három tárgy mostani elhelyezkedése:
1. félév: EU projektmenedzsment (JMKG201xx0) Tárgyjegyző: Dr. Katona Klára,
2. félév: EU pályázati és támogatási rendszer (JMEU204xx0) Tárgyjegyző: Dr. Szalai Ákos
(korábban: Dr. Tóth Tihamér)
3. félév: Közösségi pénzügyek (JMKG203xx0) Tárgyjegyző: Dr..Szalai Ákos (korábban: Dr.
Schlett András)
Mindegyik tárgy óraszáma nappalin: 0+2, levelezőn: 0+12. Mindegyik gyakorlati jegy.
Kreditértékük: 4
A javasolt új megoldás:
1. félév: Közösségi pénzügyek (JMKG203xx0) Tárgyjegyző: Szalai Ákos
2. félév: EU pályázati és támogatási rendszer (JMEU204xx0) Tárgyjegyző: Szalai Ákos
3. félév: EU projektmenedzsment (JMKG201xx0) Tárgyjegyző: Katona Klára
Indoklás:
A három tárgy tematikája erősen egymásra építhető lenne, míg ma a korábban oktatott
tárgyakban kénytelenek vagyunk olyan elemeket is megtanítani, amelyek a kényszerből
később oktatott tárgyakban tanítandó.
A Közösségi pénzügyek tárgy ismertet meg a kormányzati működés alapvető közgazdasági
összefüggéseivel és innen juthatunk el az Európai Unió feladatainak közgazdasági
indoklásához (vagy éppen annak kritikájához) – a fiskális föderalizmus kérdésköréhez.
Miután a kormányzatok működésével és speciálisan az EU alapvető közgazdaságtani
problémáival tisztába kerültek a hallgatók, az EU pályázati és támogatási rendszere tárgy
keretében lehet őket megismertetni az állami (itt konkrétan az európai) támogatások
közgazdasági indokaival és veszélyeivel; lehetséges formáival, azok előnyeivel hátrányaival;
illetve ennek fényében a mai uniós támogatási és értékelési gyakorlatokkal, és ennek magyar
adminisztrációs rendszerével.
Ezt követően kerülhet sor az EU projektmenedzsment tárgy keretében a mai uniós
pályázatírás kérdéseinek, az ahhoz kapcsolódó tervezési ismereteknek, illetve a sikeres
pályázat menedzselésével kapcsolatos kérdések tanítására.
Melléklet:
1. melléklet: A kért sorrendcsere után megvalósítható tematikát a három tárgyból.
2. melléklet: Az akkreditációban szereplő tárgyleírások:
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Melléklet 1.: A három tárgy hetekre bontott tematikája
Közösségi pénzügyek
Szalai Ákos
1. hét: Közpénzügyek, közösségi pénzügyek
2. hét: Hatékonyság és igazságosság (méltányosság, egyenlőség) elvárása
3. hét: Piac működése, jóléti közgazdaságtan kérdései (piaci kudarcok)
4. hét: Piaci kudarcok: Externáliák problémája és kezelése
5. hét: Piaci kudarcok: Közjavak problémája és kezelése
6. hét: Kormányzati kudarcok: választási rendszerek
7. hét: Kormányzati kudarcok: bürokráciák, politikai rendszerek
8. hét: Kormányzati kudarcok: összefoglaló modellek
9. hét: Adózás: hatékonysági elvárások
10. hét: Adózás: igazságossági elvárások
11. hét: Fiskális föderalizmus és az EU: hatékony feladatmegosztás
12. hét: Fiskális föderalizmus és az EU: források hatékony megoszlása
13. hét: Összefoglalás
EU pályázati és támogatási rendszer
Szalai Ákos
1. hét: Ismétlés: az állami támogatások indokai – externália, közjószág modellek, tervezési problémák
2. hét: Az állami támogatások veszélyei – versenytorzító hatások, kormányzati kudarcok
3. hét: Az EU nagy támogatási rendszereinek (alapvetően strukturális, kohéziós alapok) alapvető céljai és
projektértékelési szempontjai (az előzőek tükrében)
4. hét: A támogatások lehetséges formái – visszatérítendő, vissza nem térítendő, kedvezményes kamatozású stb.
(kockázatmegosztási modellek)
5. hét: A támogatások formái: az önrész szerepe – magán és társadalmi hasznok, költségek szétválasztása,
ösztönző hatásuk
6. hét: Az EU támogatások formái (az előzőek tükrében)
7. hét: A nemzeti stratégiai keret: az operatív programok és az akciótervek.
8-9. hét: A magyar intézményrendszer áttekintése, hatósági struktúra, funkciómegosztás, az értékelési
szempontok. Információs politikák (információforrások)
10-12. hét: Az aktuálisan elérhető támogatási programok áttekintése és értékelése (EU-s pályázati kaleidoszkóp.
Információforrások, pályázatfigyelés. Európai uniós pályázati rendszerek)
13. hét: Konzultáció
EU projektmenedzsment
Katona Klára
1. Bevezetés. Projekttervezés, projektmenedzsment, és projektfinanszírozás
2. Az EU pályázati rendszere. A magyar pályázati rendszer sajátosságai.
3. A pályázatok és az üzleti terv felépítése , vezetői összefoglaló.
4. Stratégiai pozíció megállapítása, SWOT, PEST elemzés, Porter modell
5. Fejlesztés piaci feltételrendszere, marketingterv.
6. Fejlesztés műszaki megvalósíthatóságának vizsgálata Ütemezés. Finanszírozási források
7. Fejlesztés személyzeti háttere, humánpolitikai terv.
8. Megtérülési számítások, kamatláb, diszkontláb, jelenérték, jövőérték fogalma.
9. Feladatmegoldás
10. Mérlegterv felépítése
11. Feladatmegoldás
12. Eredményterv felépítése
13. Feladatmegoldás
14. Cash flow terv felépítése
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Melléklet 2: A szak akkreditációjában szereplő tárgyleírások
A tantárgy neve: EU PROJEKTMENEDZSMENT
A tantárgy tartalma: EU pályázati nyomtatvány és mellékleteinek megismerése. A kiválasztott vállalat jelenlegi
feltételrendszerének bemutatása. SWOT, PEST elemzés, Porter modell alkalmazása. Marketingterv készítése,
esettanulmányok. Műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése, finanszírozási források feltárása.
Humánpolitikai terv készítése, esettanulmányok. Megtérülési számítások alkalmazása. Mérlegterv készítése.
Eredményterv készítése. Cash flow terv készítése.
A tantárgy neve: EU PÁLYÁZATI ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER
A tantárgy tartalma: Strukturális és kohéziós alapok. Az EU regionális politkájának alapjai, stratégiája és
eszközei a 2007-2013 közötti programozási időszakban. A nemzeti stratégiai referenciakeret (Új Magyarország
Fejlesztési Terv), az operatív programok és az akciótervek. A lebonyolítás intézményi háttere. EU-s pályázati
kaleidoszkóp: közösségi programok. Információforrások, pályázatfigyelés. Európai uniós pályázati rendszerek.
Mit és miért támogat az Unió? Az EU támogatások általános alapelvei. Horizontális politikák. Költségvetéstervezés. Pályázatkészítés
A tantárgy neve: KÖZÖSSÉGI PÉNZÜGYEK
A tantárgy tartalma: Közpénzügyek fogalma. Piaci kudarcok, kormányzati kudarcok. A gazdaságpolitika
áttekintése. A kormányzati szektor főbb vonásai. Jóléti gazdaságtan. Külső gazdasági hatások. Költségvetési
föderalizmus. EU. Közösségi politikák. Regionális és strukturális politika. Versenypolitika, oktatás, kutatásfejlesztés. A pénzügyi egyensúlyhiányok kialakulásának okai, tényezői. Az államháztartás hiányának kezelése az
Európai Unió tagállamaiban
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