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A dékán megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
I. I. Beszámoló a folyamatos ügyekről – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
Dékán köszönti a HÖK új elnökét, Czinege Kristófot, aki egyúttal a Kari Tanács új tagja.
Három területet érint az egyetemi központosítás: gazdálkodási, műszaki-üzemeltetési,
oktatási-tanulmányi terület. Az egyetemi oktatási-tanulmányi terület igazgatója Dr. Szabó
István egyetemi tanár lett.
A műszaki-üzemeltetési területen 2013. január 1-jétől feláll egy új szervezetrendszer. A Kar
Műszaki Osztálya így átkerül egy új, központi szervezeti egységhez. Az átvételre nem kerülő
nyugdíjas kollégák munkaviszonya 2012. december 31-én megszűnik. A dékán a Kar nevében
megköszönte eddigi lelkiismeretes munkájukat.
A gazdálkodási területen az új szervezeti egység vezetője Rébeli Szabó Gézáné lett.
A Kar megrendelésére az új központi szervezeti szervezet dönt az egyes beruházásokról is.
Terveink közt szerepel: tornaterem padlózatának cseréje, teljesen új informatikai hálózat
kiépítése, burkolatcsere egyes helyeken, energiahatékonyságot növelő intézkedések.
A záróvizsga elnökök közül sokan lemondtak az őket illető honoráriumról a Kar Lósy
Alapítvány részére, mellyel kari ösztöndíjakat tudunk finanszírozni. A dékán megköszönte
nagylelkű felajánlásaikat.
II. Az igazgatási alapszakok mintatanterveinek összehangolásáról– előadó: Dr. Szabó
István oktatási dékánhelyettes
A Kari Tanács 25/2012. (XI.29.) sz. egyhangú határozatával az alábbiak szerint döntött:
1) A Mintatanterv 2. félévében szereplő „Számviteli alapismeretek” + „Számviteli
alapismeretek gyakorlat” tantárgyak – változatlan paraméterekkel (óraszám, kredit stb.) – a 3.
félévben szereplő „Statisztika” tárggyal helyet cserélnek.
2) A 3. félévben szereplő „Közigazgatási jog” tárgy, módosuló „Közigazgatási jog és
szervezetrendszer” címmel, de változatlan paraméterekkel, a 2. félévre kerül. Ezzel együtt a
Nemzetközi igazgatási alapszak 2. félévében szereplő „Közigazgatási szervezetrendszer” c.
tárgy elnevezése „Közigazgatási jog és szervezetrendszerre változik”.
3) Az Igazgatásszervező alapszak 2. félévében és a Nemzetközi igazgatási alapszak 2.
félévében szereplő azonos tárgyak (Egyházjogi alapismeretek, Kommunikáció), a Nemzetközi
igazgatási alapszak mintatantervében szereplő óraszámban kerülnek meghirdetésre.
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III. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak a külföldi részképzésen, különösen az
Erasmus programban részt vevő hallgatók tanulmányi ügyeiről szóló kari kiegészítése –
előadó: Dr. Komáromi László dékánhelyettes
A Kari Tanács 26/2012. (XI.29.) sz. egyhangú határozatával az alábbiak szerint döntött:
A PPKE JÁK Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatát – 2013. január 1-jén kezdődő hatállyal – a következő kari
rendelkezésekkel egészíti ki, illetve módosítja:
I. A TVSz 1. § (6) bekezdéséhez fűzött kari kiegészítő rendelkezés 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § A külföldi részképzésen, különösen az Erasmus programban részt vevő hallgatók
tanulmányi ügyeire vonatkozó különös szabályokat a jelen TVSz 3. § kari kiegészítő
melléklete határozza meg.”
II. A TVSz 1. § (6) bekezdéséhez fűzött kari kiegészítő rendelkezés 1. §-a által tartalmazott „a
jelen TVSz 3. sz. kari melléklete” szövegrész helyébe a „a jelen TVSz 4. sz. kari melléklete”
szövegrész lép, s a jelenlegi „3. sz. kari melléklet” (a Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata) számozása „4. sz. kari melléklet”-re változik.
A TVSz kiegészül a következő 3. sz. kari melléklettel:
„3. sz. kari melléklet
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. § (6) bekezdéséhez
az ösztöndíjas külföldi részképzésen, különösen az Erasmus programban részt vevő hallgatók
egyes tanulmányi ügyeiről
Általános rendelkezések
1. § A nemzetközi vagy intézményi megállapodások alapján ösztöndíjas külföldi részképzésen
résztvevő hallgatókra a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel
kell alkalmazni.
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Kredithatárok és értesítések
2. § (1) Erasmus ösztöndíjra a következő minimális és maximális kreditszámmal rendelkező
hallgatók pályázhatnak:
a) BA szakon: min. 50, max.150 kredit,
b) MA szakon: min. 15, max. 95 kredit,
c) osztatlan jogász MA szakon: min. 80, max. 255 kredit.
(2) Az (1) bek. b) pontjában foglalt esetben, ha a pályázó a Karon végzett BA szakos
tanulmányait megszakítás nélkül MA szakon folytatja, a minimális kredithatártól el lehet
térni.
(3) A pályázati kiírás a pályázat benyújtásának egyéb feltételeit is meghatározhatja.
(4) A pályázat benyújtásának módját a pályázati kiírás tartalmazza.
3. § (1) A hallgató – a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve – az elnyert ösztöndíjról, illetve
annak részleteiről, az erre szolgáló formanyomtatványon legkésőbb a bejelentkezési időszak
utolsó napjáig köteles írásban értesíteni tanulmányi előadóját, aki a hallgató külföldi
részképzésével kapcsolatos adatokat feltölti a Neptun mobilitási felületére.
(2) Az Erasmus ösztöndíjas hallgatók adatait – félévenként, a bejelentkezési időszak végéig –
a Kutatásszervezési és Külügyi Iroda (KSZKI) viszi föl a Neptun mobilitási felületére.
A hallgató hazai képzése
4. § (1) Az Erasmus ösztöndíjat elnyert hallgatónak a külföldi részképzés időtartamára is aktív
félévre kell bejelentkeznie a PPKE JÁK-on folytatott képzésén. Külföldi részképzésére
tekintettel azonban kedvezményes tanrendet igényelhet a Tanulmányi Bizottságtól az
általános szabályok szerint.
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(2) Az Erasmus ösztöndíjat elnyert hallgató külföldi részképzése idején köteles félévente
legalább 15 kreditet teljesíteni, beleértve a külföldi részképzésből a hazai képzésben
ugyanazon félévre elismert krediteket is. Ha államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas
hallgató, akkor tekintettel kell továbbá lennie arra, hogy egymást követő két aktív félévében
legalább 30 kreditet szerezzen, ha a költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre való
átsorolást el akarja kerülni.
Tárgyak
5. § A KSZKI az Erasmus-pályázat kiírásakor hirdetményben – partnerintézményenkénti
bontásban – közzéteszi azon tárgyakat, amelyeknek az Erasmus-ösztöndíjprogram keretében
külföldön történő teljesítését a PPKE JÁK – a Kreditátviteli Bizottság (KÁB) előzetes
állásfoglalása alapján – a hazai képzés valamely kötelező, vagy kötelezően választható tárgya
teljesítéseként automatikusan elismeri.
6. § (1) Az Erasmus ösztöndíjprogram keretében külföldi részképzésen részt vevő hallgató
hazai képzésében belátása alapján felvehet hazai képzésében teljesítendő tárgyat is.
(2) A „Tanulmányi megállapodás” („Learning Agreement”) alapján a külföldi részképzésben
felvett, illetve felvenni szándékozott tárgyat a hallgató hazai képzésében nem köteles felvenni.
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A külföldön teljesített tárgyak elismerése, a félév lezárása
7. § (1) Az 5. § értelmében automatikusan elismerendő tárgyak esetében nincs szükség
kreditátviteli eljárásra.
(2) Olyan külföldi tárgyak tekintetében, amelyek nem minősülnek az 5. § szerint
automatikusan elismerendőnek, a hallgató tavaszi félévben április 15-ig, őszi félévben pedig
november 15-ig kérheti a KÁB előzetes állásfoglalását. A KÁB előzetes pozitív állásfoglalása
esetén a kreditátviteli eljárás mellőzhető.
(3) A jelen § (1) és (2) bekezdésén kívül eső, a külföldi részképzésben vendéghallgatóként
teljesített tárgyak hazai képzésre való elismertetése kreditátviteli eljárásban történhet.
8. § (1) A hallgató Erasmus ösztöndíjprogram keretében külföldön töltött tavaszi félévét a
Tanulmányi Osztály – az általános szabályoktól eltérő módon – lehetőség szerint, de
legkésőbb október 15-ig, őszi félévét pedig legkésőbb március 15-ig zárja le.
(2) A hallgató köteles az Erasmus program keretében külföldön teljesített tárgyainak
teljesítéséről szóló igazolást („Hallgatói tanulmányi teljesítés igazolás” = „Transcript of
Records”) hazaérkezését követően öt napon belül, de tavaszi félévet követőn legkésőbb
október 1-ig, őszi félévet követőn pedig legkésőbb március 1-ig eljuttatni a KSZKI részére.
Az igazoláshoz – amennyiben rendelkezésre áll – mellékelni kell a KÁB 7. § (2) bekezdése
szerinti előzetes pozitív állásfoglalását.
(3) Ha a hallgató a 7. § (3) bekezdése szerint, automatikus elismerés alá nem eső olyan tárgyat
kíván a tárgyfélévre nézve elfogadtatni, amelyre nézve nem rendelkezik a KÁB előzetes
pozitív állásfoglalásával, tavaszi félévet követőn legkésőbb október 1-ig, őszi félévet követőn
pedig legkésőbb március 1-ig nyújthat be kreditátviteli kérelmet a KÁB-nál. E határidő
elmulasztása esetén a külföldön teljesített tárgy csak a hallgató valamely következő aktív
félévére nézve ismerhető el, ha a kreditátvitel általános feltételei szerint megfelel a hallgatóra
vonatkozó tanrend valamely kötelező vagy kötelezően választható tárgyának. Külföldi
részképzésen teljesített tárgy szabadon választható tárgyként annak külföldi teljesítését követő
félévben nem ismerhető el.
9. § (1) A külföldi részképzésben teljesített olyan tárgyat, amely a KÁB általános vagy egyedi
állásfoglalása alapján legalább 75%-ban megfelel a hallgató hazai képzésén szereplő valamely
kötelező vagy kötelezően választható tárgynak [lásd 7. § (1) és (2) bek.], a hazai képzés
szerinti tárgynévvel és kreditértékkel kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésen kívül eső, külföldi részképzésben teljesített tárgyak szabadon
választható, két kredit értékű tárgyként kerülhetnek elismerésre, „Erasmus tárgy 2” néven, de
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csak addig a határig, ameddig az adott hallgató a rá vonatkozó tanterv szerint szabadon
választható tárgyból kötelezőn teljesítendő minimális kreditszámot el nem érte. A külföldi
részképzésen teljesített tárgy eredeti nevét a Tanulmányi Osztály – a KSZKI, illetve a KÁB
értesítése alapján – feltünteti a Neptun rendszer „elismerés” felületén.
(3) A külföldi osztályzatok magyar rendszer szerinti átszámítása a KSZKI által – a KÁB-bal
egyetértésben – kidolgozott rendszer szerint történik. Az átszámítással kapcsolatos kétség
esetén a KÁB állásfoglalása irányadó.
(4) A hallgató hazai képzésében már teljesített tárgyat külföldi teljesítés alapján elismerni
nem lehet.
10. § (1) A KSZKI a „Transcript of Records” – valamint az esetleg mellékelt KÁBállásfoglalás – beérkezését követő öt napon belül értesíti az érintett hallgató tanulmányi
előadóját arról, hogy a külföldi részképzés félévére nézve mely tárgyakat, milyen néven,
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milyen osztályzattal és milyen kreditértékkel kell elismerni a 7. § (1), illetve (2) bekezdése
alapján. Az értesítés tartalmazza a KÁB vonatkozó határozatának számát.
(2) A 8. § (3) bekezdése által említett esetben a KÁB döntéséről maga értesíti mind a KSZKIt, mind a hallgató tanulmányi előadóját október 10. illetve március 10-ig.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett értesítéseket követőn a Tanulmányi Osztály – mind a
Neptun rendszeren, mind a leckekönyvben – felvezeti e tárgyteljesítéseket a hallgató félévére,
majd lezárja a félévet.
Átsorolás
11. § (1) A külföldi részképzésen részt vevő hallgató az államilag támogatott, illetve állami
ösztöndíjas képzésről költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre való átsorolás alól – ha
annak feltételei fennállnak – nem mentesül. Ha az átsorolás feltételeinek beállta a hallgató
félévének 8. § (1) bekezdése szerinti későbbi lezárásakor állapítható meg, akkor az átsorolásra
ezt követően kerül sor. Erről a Tanulmányi Osztály haladéktalanul értesíti az átsorolási
döntésre felhatalmazott dékán(helyettes)t. A hallgató költségtérítéses, illetve önköltséges
képzésre való átsorolását követőn mindaddig nem bocsátható vizsgára, amíg a rá vonatkozó
költségtérítést, illetve önköltséget nem fizette be.
(2) Tavaszi félévben külföldi részképzésen részt vevő költségtérítéses, illetve önköltséges
hallgató – az általános feltételek fennállta esetén – csak abban az esetben sorolható át
államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas képzésre, ha a hallgató a külföldi részképzésen
teljesített tárgyakról szóló igazolást („Transcript of Records”) az általános leckekönyv-leadási
határidőig a KSZKI-nak leadja és így féléve a rendes határidőben lezárható.
Tanulmányi ösztöndíj
12. § (1) Azon Erasmus-program keretében külföldi részképzésen részt vevő államilag
támogatott, illetve állami ösztöndíjas hallgatók számára, akiknek tanulmányi féléve a 8. § (1)
bekezdés szerint később kerül lezárásra, a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete – az e
célra rendelkezésre álló összegből, az általános szabályok szerint – külön tanulmányi
ösztöndíj-keret elkülönítésére tehet javaslatot a dékánnak.
(2) A Hallgatói Önkormányzat kari szervezete a dékán által jóváhagyott keret terhére az (1)
bekezdésben említett hallgatók számára azok külföldi részképzésen töltött félévének lezárása
után állapíthat meg tanulmányi ösztöndíjat, a dékán jóváhagyásával.
(3) Az Erasmus-program keretében külföldi részképzésen részt vevő hallgatók tanulmányi
ösztöndíj-ügyeire egyebekben a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai irányadók.
Bejelentkezés és tárgyfelvétel az Erasmus-ösztöndíjas félév után
13. § (1) Az Erasmus-ösztöndíjas félévnek a 8. § (1) bekezdése szerinti, az általánostól eltérő
későbbi lezárása nem akadálya annak, hogy a hallgató hazai képzésén – az általános
szabályok szerint – újabb félévre jelentkezzen be.
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(2) Ha a hallgató újabb félévén olyan tárgyat kíván felvenni, amelynek valamely, az előző,
Erasmus-ösztöndíjas féléven teljesítendő tárgy tanrendi előfeltételét képezi (előhallgatási
kötelezettsége), de előző, Erasmus-ösztöndíjas féléve még nincs lezárva, a ráépülő tárgy
felvételére – tanulmányi előadójának közreműködésével – akkor van lehetősége, ha
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a) az előfeltételt képező tárgyra nézve a KÁB-tól általános [5. §] vagy eseti [7. § (2) bek.]
előzetes pozitív állásfoglalással rendelkezik,
b) s az előzetes állásfoglalást még az újabb félév tárgyfelvételi időszaka előtt megküldi
tanulmányi előadójának, írásban kérve egyúttal az előfeltétel tárgynak az Erasmus-ösztöndíjas
félévre való felvételét, valamint a ráépülő tárgynak a következő félévre való felvételét.
(3) Ha az előfeltételt képező tárgy elismerése és az előző félévre való felvezetése a 8. § (1)
bekezdés szerinti határidőben az előző félév lezárásáig nem történik meg, akkor a Tanulmányi
Osztály mind az előfeltételt képező tárgyat, mind a ráépülő tárgyat törli.
IV. Személyi ügyek – előadó: Dr. Schanda Balázs dékán
IV/A – Dr. Csehi Zoltán egyetemi tanári kinevezése
A Kari Tanács 27/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta
Dr. Csehi Zoltán egyetemi tanári kinevezését, és annak előterjesztését az Egyetemi Tanács
részére.
IV/B – Dr. Gyulavári Tamás egyetemi tanári kinevezése
A Kari Tanács 28/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan támogatta
Dr. Gyulavári Tamás egyetemi tanári kinevezését, és annak előterjesztését az Egyetemi
Tanács részére.
IV/C – Dr. Frivaldszky János egyetemi tanári kinevezése
A Kari Tanács 29/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta Dr. Frivaldszky János egyetemi tanári kinevezését, és annak előterjesztését az
Egyetemi Tanács részére.
IV/D - Dr. Molnár Miklós részére egyetemi magántanári cím adományozása
A Kari Tanács 30/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta Dr. Molnár Miklós egyetemi magántanári kinevezését, és annak előterjesztését az
Egyetemi Tanács részére.
IV/E - Dr. Salamon László részére címzetes egyetemi tanári cím adományozása
A Kari Tanács 31/2012. (XI.29.) sz. határozatával 16 igen, 1 nem szavazattal támogatta Dr.
Salamon László címzetes egyetemi tanári kinevezését, és annak előterjesztését az Egyetemi
Tanács részére.
IV/F - Dr. Szívós Mária részére címzetes egyetemi tanári cím adományozása
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A Kari Tanács 32/2012. (XI.29.) sz. határozatával 16 igen, 1 nem szavazattal támogatta Dr.
Szívós Mária címzetes egyetemi tanári kinevezését, és annak előterjesztését az Egyetemi
Tanács részére.
IV/G - Dr. Varga Zoltán részére címzetes egyetemi docensi cím adományozása
A Kari Tanács 33/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal egyhangúan támogatta
Dr. Varga Zoltán címzetes egyetemi docensi kinevezését, és annak előterjesztését az
Egyetemi Tanács részére.
IV/H - Dr. Sinku Pál részére címzetes egyetemi docensi cím adományozása
A Kari Tanács 34/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal egyhangúan támogatta
Dr. Sinku Pál címzetes egyetemi docensi kinevezését, és annak előterjesztését az Egyetemi
Tanács részére.
IV/I – Dr. Könczöl Miklós egyetemi tanársegéd kari könyvtárvezetővé történő
kinevezése
A Kari Tanács egyhangúan támogatta Dr. Könczöl Miklós egyetemi tanársegéd kari
könyvtárvezetővé történő kinevezését.

V. Egyebek
A Kari Tanács 23/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta a „Szabályozott iparágak szakjogász” továbbképzési szak alapítását és indítását a
benyújtott szakleírás és tanrend tervezet alapján. A Kari Tanács egyhangúan megszavazta a
szak indítási kérelem előterjesztését az Egyetemi Tanács részére.
A Kari Tanács 24/2012. (XI.29.) sz. határozatával 17 igen szavazattal, egyhangúan
támogatta a „Jogi szakokleveles szabályozott iparági szakértő” továbbképzési szak alapítását
és indítását a benyújtott szakleírás és tanrend tervezet alapján. A KT egyhangúan megszavazta
a szak indítási kérelem előterjesztését az Egyetemi Tanács részére.
Jegyzőkönyv lezárva: 16h00-kor.
Kelt: Budapest, 2012. november 29.
Dr. Schanda Balázs s.k.
dékán
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