Jog- és Államtudományi Kar
A Kari Tanács
2012. április hó 13. napján megtartott ülésének határozatai
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2012. április 13. (péntek) 14 óra
Napirendi pontok:
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
II. 2011. évi zárszámadás - előadó: Dr. Katona Klára gazdasági igazgató
III. Tanszéki beszámoló – Nemzetközi Magánjogi Tanszék – előadó: Dr. Schanda Balázs
dékán
IV. Tanszéki beszámoló – Pénzügyi Jogi Tanszék – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
V. Kereskedelmi Jogi Tanszék és Polgári Jogi Tanszék összevonása – előadó: Dr.
Schanda Balázs dékán
VI. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat átvételre vonatkozó kari kiegészítő
rendelkezéseinek módosítása – előadó: Dr. Komáromi László dékánhelyettes
VII. 2011. évi minőségbiztosítási jelentés – előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
VIII. Személyi ügyek – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
VIII/A Dr. Bérces László címzetes egyetemi docensi előterjesztése
VIII/B Dr. Klicsu László címzetes egyetemi docensi előterjesztése
VIII/C Dr. Burián László tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
VIII/D Dr. Csehi Zoltán tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
VIII/E Dr. El Beheiri Nadja tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
VIII/F Dr. Halustyik Anna tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
VIII/G Dr. Szabó István tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
IX. Az egyetemi docensi kinevezés feltételeinek részletes értelmezése – előadó: Dr. Szabó
István dékánhelyettes
X. A Nemzetközi igazgatási alapszak mintatantervének módosítása – előadó: Dr. Szabó
István dékánhelyettes
XI. Mintatanterv módosítás – Joggazdaságtan tantárgy – előadó: Dr. Szabó István
dékánhelyettes
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XII. Igazságügyi igazgatási alapszak indítása – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
XIII. Egyebek
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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Ágostonné Szabó Edit megköszönte a dolgozói kirándulás megszervezését.
Palócz László tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy rendben lezajlottak a HÖK választások,
33%-os volt a részvétel.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
- A felvételi jelentkezési adatokról még nincs információnk. Óvatos optimizmussal várjuk az
eredményeket.
- Wolfgang Waldstein díszdoktori avatása március 29-én volt Karunkon. Köszönet a
szervezőknek és külön öröm, hogy erre az alkalomra megjelenhetett Waldstein professzor
könyve magyarul.
- Örvendetes tény, hogy a kari HÖK választáson sokan indultak jelöltként. Dékán megköszöni
Palócz László HÖK elnöknek és a HÖK eddigi tisztségviselőinek a munkáját.
- A Műszaki Osztály és a Gazdasági Osztály munkatársai meglepő nagyságú leltárhiányt
mutattak ki, és riasztóan nagy a tanszéki könyvleltár hiánya.
II. 2011. évi zárszámadás - előadó: Dr. Katona Klára gazdasági igazgató
A Kari Tanács 3/2012. (IV.13.) sz. határozatával 16 igen szavazattal egyhangúan
megszavazta a Kar 2011. évi zárszámadását az I. sz. mellékletben foglaltak szerint, és annak
Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.
A Kari Tanács megköszöni a gazdasági igazgatónak és a Gazdasági Osztály munkatársainak a
munkáját.
III. Tanszéki beszámoló – Nemzetközi Magánjogi Tanszék – előadó: Dr. Schanda Balázs
dékán
A Kari Tanács köszönettel tudomásul vette a tanszéki beszámolót.
IV. Tanszéki beszámoló – Pénzügyi Jogi Tanszék – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács köszönettel tudomásul vette a tanszéki beszámolót.
V. Kereskedelmi Jogi Tanszék és Polgári Jogi Tanszék összevonása – előadó: Dr.
Schanda Balázs dékán
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A Kari Tanács 4/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megszavazta az előterjesztést az alábbiak szerint, és annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez
hozzájárult:
1. A Kari Tanács 2012. szeptember 1-jei hatállyal kezdeményezi a Kereskedelmi Jogi
Tanszék és Polgári Jogi Tanszék összevonását Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék
néven.
2. A két korábbi tanszék teljes személyi és leltári állománya az új tanszékre kerül.
VI. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat átvételre vonatkozó kari
rendelkezéseinek módosítása – előadó: Dr. Komáromi László dékánhelyettes

kiegészítő

A Kari Tanács 5/2012. (IV.13.) sz. határozatával 16 igen szavazattal, egyhangúan
megszavazta az előterjesztést az alábbiak szerint
A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 18. § (3) bekezdéséhez fűzött kari
kiegészítő rendelkezést hatályon kívül helyezi, s helyébe – 2012. május 1-jei hatállyal – a
következő rendelkezést fogadja el:
„Kari kiegészítő rendelkezés a TVSz 18. § (3) bekezdéséhez:
1. § Átvételi vagy szakváltási kérelmet lezárt őszi félévet követőn február 5-ig, valamint lezárt
tavaszi félévet követőn augusztus 10-ig lehet benyújtani a tanulmányi dékánhelyettes
hatáskörébe tartozó ügyekre rendszeresített formanyomtatványon az általános szabályok
szerint (6. §), mellékelve az anyaintézmény által hitelesített indexmásolatot vagy
kreditigazolást (szükség szerint hiteles fordítással) és a Kreditátviteli Bizottságnál a
tantárgyak elismerésére rendszeresített kitöltött formanyomtatványt is.
2. § Átvétel a következő feltételek együttes teljesülése esetén engedélyezhető:
a) a hallgató a másik intézményben az átvétel napjáig hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik,
b) a hallgató alapképzésben, illetve osztatlan jogászképzésben legalább 60 teljesített
kreditponttal, mesterképzésben legalább 30 kreditponttal rendelkezik,
c) a hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,51-et,
d) vizsgajegyei között nincs négy vagy több tárgyból kijavítatlan elégtelen.
3. § 3. § A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgyakból osztatlan jogászképzésben
legfeljebb 150 kredit, alapképzésben legfeljebb 90 kredit, mesterképzésben pedig legfeljebb
60 kredit fogadható be.
4. § A 2. § b)-d) pontban foglalt feltételek teljesítése alól a dékán(helyettes) kivételes
méltányosságból felmentést adhat. A kivételes méltányosságot megalapozó körülményt a
kérelemben kellő részletességgel elő kell adni és megfelelő igazolását mellékelni.
5. § Átvétel esetén a hallgató megszünteti jogviszonyát korábbi anyaintézményével, és az
átvevő intézménnyel létesít hallgatói jogviszonyt.”
VII. 2011. évi minőségbiztosítási jelentés – előadó: Dr. Szabó István dékánhelyettes
A Kari Tanács 6/2012. (IV.13.) sz. határozatával 16 igen szavazattal egyhangúan
megszavazta a Kar 2011. évi minőségbiztosítási jelentését az II. sz. mellékletben foglaltak
szerint.
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A docensi kinevezés feltételrendszerére vonatkozó munkaanyaghoz újabb észrevételek
érkeztek, ezek beépültek az anyagba. Még egy egyeztetési körre kerül sor, és azt követően a
Kinevezési Bizottság véglegesíti azt.
VIII. Személyi ügyek – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
VIII/A Dr. Bérces László címzetes egyetemi docensi előterjesztése
A Kari Tanács 7/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta Dr. Bérces László részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását és
hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
VIII/B Dr. Klicsu László címzetes egyetemi docensi előterjesztése
A Kari Tanács 8/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta Dr. Klicsu László részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását és
hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
VIII/C Dr. Burián László tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
A Kari Tanács 9/2012. (IV.13.) sz. határozatával 16 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta Dr. Burián László tanszékvezetői kinevezését (Nemzetközi Magánjogi Tanszék) és
hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
VIII/D Dr. Csehi Zoltán tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
A Kari Tanács 10/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta Dr. Csehi Zoltán tanszékvezetői kinevezését (Magánjogi és Kereskedelmi Jogi
Tanszék) és hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
VIII/E Dr. El Beheiri Nadja tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
A Kari Tanács 11/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta Dr. El Beheiri Nadja tanszékvezetői kinevezését (Római Jogi Tanszék) és
hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
VIII/F Dr. Halustyik Anna tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
A Kari Tanács 12/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta Dr. Halustyik Anna tanszékvezetői kinevezését (Pénzügyi Jogi Tanszék) és
hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
VIII/G Dr. Szabó István tanszékvezetői kinevezésének meghosszabbítása
A Kari Tanács 13/2012. (IV.13.) sz. határozatával 15 igen szavazattal, 1 érvénytelen
szavazat mellett támogatta Dr. Szabó István tanszékvezetői kinevezését (Jogtörténeti
Tanszék) és hozzájárult annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez.
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IX. Az egyetemi docensi kinevezés feltételeinek részletes értelmezése – előadó: Dr. Szabó
István dékánhelyettes
A Kari Tanács tudomásul vette az egyetemi docensi kinevezés feltételeinek részletes
értelmezésére vonatkozó feltételeket.
X. A Nemzetközi igazgatási alapszak mintatantervének módosítása – előadó: Dr. Szabó
István dékánhelyettes
A Kari Tanács 14/2012. (IV.13.) sz. határozatával 16 igen szavazattal egyhangúan
megszavazta az előterjesztést az alábbiak szerint:
A Nemzetközi igazgatás alapszak mintatantervében a Kereskedelmi jog alapjai című tárgy - a
Munkajog című tárggyal helyet cserélve - a harmadikról a negyedik félévre kerül.
XI. Mintatanterv módosítás – Joggazdaságtan tantárgy – előadó: Dr. Szabó István
dékánhelyettes
A Kari Tanács 15/2012. (IV.13.) sz. határozatával 16 igen szavazattal egyhangúan
megszavazta az előterjesztést az alábbiak szerint:
A jogász szak mintatantervébe kötelezően választható tárgyként bekerül a Joggazdaságtan
című tárgy. A tanrendbe való beillesztést az oktatási dékánhelyettes rendezi.
XII. Igazságügyi igazgatási alapszak indítása – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
A Kari Tanács 16/2012. (IV.13.) sz. határozatával titkos 16 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta az Igazságügyi igazgatási alapszak indításáról szóló előterjesztést, és döntés végett
annak Egyetemi Tanács elé terjesztéséhez hozzájárult.

XIII. Egyebek

Jegyzőkönyv lezárva: 15h10-kor.
Kelt: Budapest, 2012. április 13.
Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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