Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Kari Tanács 2009. június 16-i ülésén meghozott határozatai

Határozatok tára:

23/2009. (VI.16.) KT. sz. határozat Dr. Hoffmann István határozott idejű részmunkaidős
adjunktusi alkalmazásról a Közigazgatási Jogi Tanszéken
24/2009. (VI.16.) KT. sz. határozat Dr. Tóth Csaba határozott idejű tanársegédi alkalmazásról a
Politikatudományi Intézetben
25/2009. (VI.16.) KT. sz. határozat dr. Szőke Lívia külső óraadói megbízásáról a Magyar
Állam- és Jogtörténeti Tanszéken
26/2009. (VI.16.) KT. sz. határozat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
és a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar nevének megváltoztatása és az ezzel összefüggő
szabályzatmódosítás véleményezéséről
27/2009. (VI.16.) KT sz. határozat az ELTE SZMSZ I. és III. kötet (SZMR és FKR)
módosításának véleményezéséről
28/2009. (VI.16.) KT sz. határozat az ELTE SZMSZ II. kötet (HKR) módosításának
véleményezéséről
29/2009. (VI.16.) KT sz. határozat az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzat és melléklete
módosításának véleményezéséről
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Egyes érdemi határozatok, bejelentések és hozzászólások:

Király Miklós dékán a határozatképesség átmeneti hiánya miatt a határozathozatalt nem
igénylő napirendi pontot előre véve megnyitotta a Kari Tanács ülését.
1) Fazekas Marianna rektorhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot az ELTE jubileumi évének
előkészületeiről és részletesen ismertette a tavaszi és az őszi félév előzetes egyetemi ünnepi
programtervét (1. sz. melléklet).
Mezey Barna prodékán – egyben a Kar jubileumi bizottsági képviselője – hozzászólásában a
Karon tervezett jubileumi rendezvényekről adott tájékoztatást.
Gönczöl Katalin, a Kari Doktori Tanács elnöke bejelentette, hogy a doktoranduszok és a jogi
társkarok részvételével külön doktori programokat terveznek az évforduló alkalmából.
A határozatképesség megállapítását követően Király Miklós dékán előterjesztésére a Kari
Tanács a kiküldött napirendet 22 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
2) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatta Dr. Hoffmann István határozott idejű részmunkaidős adjunktusi
kinevezését a Közigazgatási Jogi Tanszéken.
3) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére, Szabó Máté szóbeli kiegészítésével
20 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Tóth Csaba határozott idejű
tanársegédi kinevezését a Politikatudományi Intézetben.
4) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére 21 igen, 1 nem szavazattal támogatta
dr. Szőke Lívia külső óraadói megbízását a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken.
5) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Kar és a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar nevének megváltoztatásról és az ezzel
összefüggő szabályzatmódosításról szóló előterjesztést.
6) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére, Szabó Máté hozzászólásával 22 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta az ELTE SZMSZ I. és
III. kötet (SZMR és FKR) módosítását.
7) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére Kovács Norbert hozzászólásával 22
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint
véleményezte az ELTE SZMSZ II. kötet (HKR) módosítását.
8) A Kari Tanács Király Miklós dékán előterjesztésére, Kovács Anna és Steiger Judit
hozzászólásával 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással támogatta az ELTE
Minőségfejlesztési Szabályzat és melléklete módosítását azzal, hogy a mesterképzésre felvételt
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nyertek gólyakérdőívében a jövőbeni fizetéshez fűződő elvárásokról szóló kérdések
maradjanak ki, vagy árnyaltabban fogalmazzák meg őket.
Kovács Anna megkérte a Kari Tanács tagjait, hogy az esetlegesen utólag fölmerült javaslataikat
írásban juttassák el hozzá.
9) Az egyebek napirendi pont keretében Király Miklós dékán
• tájékoztatást adott a jogász tanterv felülvizsgálatának tervezett menetrendjéről (3. sz.
melléklet), melyet a Kari Tanács tudomásul vett. Karácsony András kérte, hogy az
augusztusi és szeptemberi határidők egy héttel tolódjanak az évkezdés miatt.
• bejelentette, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2010-es államilag támogatott
keretszámot a jogi területen ismételten csökkenteni szeretné, immár csupán 850 főre,
ami ellen a jogász Dékáni Kollégium tiltakozott,
• szólt a Coimbra Group jogi karainak legutóbbi szakmai találkozójáról, melyen a kar
Erasmus hallgatóit elismerő véleményeket hallott,
• elmondta, hogy a Kálvin tér és a Ferenciek tere között folyó építkezések teljes
mértékben 2010. június 15-ig fejeződnek be, az Egyetem tér burkolásának befejezését
2009. augusztus 31-re ígérik,
• az építkezések miatt a 2009. júliusi jogász doktori avatások Lágymányoson a Gömb
Aulában kerülnek megtartásra,
• nyáron tetőjavítási, festési és nyílászáró szigetelési munkálatok zajlanak az épületben,
• felhívta a figyelmet, hogy a 2009/2010-es jogász tanévnyitó 2009. szeptember 7-én
(hétfőn) 13 órakor kezdődik, a politológus tanévnyitó szeptember 7-én 15 órakor lesz.
Emellett a dékán bejelentette, hogy a kari tanács oktató tagjai megválasztották Mezey Barna
tanszékvezető urat szenátusi tagnak. Németh Ágnes két szenátusi időszakon át kifejtett
áldozatos, magas szakmai szinten végzett munkáját megköszönte. Németh Ágnes az új ciklusra
szóló megtisztelő jelölést már nem vállalta.
Simon István a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a 2009. évi kari tanácsi választás
eredményét (4. sz. melléklet). A dékán megköszönte a választást lebonyolító Jelölőbizottság és
a Szavazatszámláló Bizottság elnökeinek és tagjainak munkáját.
Az ülés végén dékán megköszönte a jelenlegi összetételében utolsó alkalommal ülésező kari
tanács felelős munkáját, együttműködését és kellemes nyarat kívánt mindenkinek.
Budapest, 2009. június 16.

Dr. Király Miklós
dékán
Kari Tanács elnöke
dr. Kovács Norbert
kari titkár
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1. sz. melléklet
2010 tavaszi félév központi egyetemi ünnepségek
(Előzetes tervek)
RENDEZVÉNY
I. A jubileumi év nyitánya
ELTE Ünnepi Szenátusi
Ülés

Egyetemtörténeti Kiállítás
ünnepélyes megnyitó

RÉSZTVEVŐK

Kb. 200 fő:
- magyar állami közjogi
méltóságok;
- külföldi és hazai társegyetemek
vezetői;
- díszdoktor jelöltek;
- az ELTE egyéb nemzetközi
partnerei;
- magyar felsőoktatási és
tudományos testületek vezetői;
- az egyetem vezetői.
Az ünnepi szenátusi ülés
meghívottai (kb. 200 fő).

Ünnepi fogadás

Az ünnepi szenátusi ülés
meghívottai (kb. 200 fő).

„Az egyetem felelőssége a
21. században” nemzetközi
konferencia:
- főreferátum: Umberto
Eco
- többi előadás: a
díszdoktorrá avatandók, az
ELTE akadémikusai,
professzorai, meghívottak.

Az ünnepi szenátusi ülés
meghívottai.

Fogadás a Dunán
(sétahajózás).
Díszdoktorok avatása
(5 jelölt)

A konferencia résztvevői.

ELTE Bartók Művészeti
Együttes hangversenye

Időpont, helyszín
2010. 05.12. délelőtt
ELTE Díszterem

2010.05.12. délután,
Egyetemi Könyvtár Díszterem

2010.05.12.
Este,
Lágymányosi Kongresszusi
Központ
2010. 05.13.
ELTE BTK Gólyavár

Kb. 100 fő meghívott:
díszdoktorok, nagykövetségeik,
tudományágak képviselői
Az ünnepi szenátusi ülés és
díszdoktoravatás meghívottai.

2010.05. 13.
este
2010.05.14.
délelőtt, ELTE Díszterem
2010.05.14. este, Egyetem téri
templom
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2010 őszi félév központi egyetemi ünnepségek
(Előzetes tervek)
RENDEZVÉNY

RÉSZTVEVŐK

Tanévnyitó
Egyetemi Sportnapok
a Budapesti Triatlon
Világbajnoksághoz
kapcsolódva
Nemzetközi Egyetemtörténeti
Bizottság ülése
3 napos rendezvény
Őszi díszdoktor avatás
(5 jelölt)

Egyetemi felvonulás
A hagyományokat követve, az
egyetem karainak ünnepélyes
felvonulásával emlékezünk
meg az alapítás évfordulójáról
A felújított Füvészkert
ünnepélyes átadása
ELTE Művészeti Fesztivál
- az egyetem amatőr művészeti
együttesei: ELTE Bartók Béla
énekkar és koncertzenekar,
ELTE Néptáncegyüttes, az
Egyetemi Színpad színjátszó
csoportjai mutatkoznak be.

Az ELTE hallgatói és a
Lágymányoson zajló Triatlon
Világbajnokság amatőr
versenyeinek résztvevői
A Nemzetközi
Egyetemtörténeti Bizottság
tagjai (kb. 30 fő)
kb. 100 fő meghívott a
díszdoktorok nagykövetségi
alkalmazottai, tudományágak
képviselői
Az Egyetem polgárai.

Az Egyetem polgárai,
társegyetemek vezetői, a
felsőoktatási és tudományos
szervezetek vezetői
A társegyetemek vezetői,
hallgatói, állami vezetők, az
ELTE művészeti
együtteseihez kötődő
művészek.
(Meghívandók: az előadó
hely befogadó képességétől
függően)

Időpont (pontos dátum
még szervezés alatt),
helyszín
2010. szeptember, ELTE
Díszterem
2010. szeptember,
Lágymányosi Campus

2010. október

2010. november

2010. november

2010. október

Koncertek: ELTE
Díszterem;
Néptáncegyüttes, színi
előadások: még nincs
kijelölt helyszín

Az Egyetem Karai önálló rendezvényekkel csatlakoznak a jubileumi év központi
ünnepségeihez.

Budapest, 2009. június 16.

Dr. Király Miklós s.k.
dékán
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2. sz. melléklet
Az Állam- és Jogtudományi Kar véleménye
az ELTE SZMSZ módosításáról

Az SZMR és az FKR módosítását észrevétel nélkül támogatta a Kari Tanács.

A HKR módosítását a következők szerint véleményezte:
1) Az ÁJK által kezdeményezett „eredménytelen vizsga” definiálása a Szenátus által már
elfogadott szabályok [pl. HKR 73. § (9), 246. § (7) bek.] miatt fontos, ezért a Kari
Tanács megerősíti korábban beterjesztett javaslatát.
2) Az IK által javasolt, a különös részben egy számszerű követelménytől való eltérést
lehetővé tevő általános részi szabályt sem a szabályzat eddigi szellemiségével nem tart
összeegyeztethetőnek, sem tartalmában nem támogat:
- egyetértve a rektori vezetéssel, elvi okok miatt nem támogatja a vizsgakísérlet és a
tanegység-felvétel számának korlátlanná tételét,
- felhívja a Szenátus figyelmét arra, hogy a HKR 3. §-a szerint „a Különös rész a kari
sajátosságokra tekintettel az Általános rész rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket
tartalmazza”, így a kivétel lehetőségét megteremtő konkrét szabályhelyekre nincs
szükség.
3) A fogalomtár kibővítése üdvözlendő, kivételre javasolja azonban azokat a definíciókat,
melyek szó szerinti idézetei a felsőoktatási törvénynek. Ezek szöveghű átvétele ugyanis
nem áll összhangban a fogalomtár felvezető szövegével, miszerint „4. § A Hallgatói
Követelményrendszer alkalmazásában:”, hiszen ezeket ettől függetlenül is így kell
érteni (pl. alapképzés, kredit, mesterképzés, végbizonyítvány, stb., de megjegyzendő,
hogy pl. az egységes, osztatlan képzés kimaradt ebből a listából).

Budapest, 2009. június 16.

Dr. Király Miklós s.k.
dékán
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3. sz. melléklet
Tájékoztató
a jogász tanterv felülvizsgálatának tervezett menetrendjéről
A Kari Tanács 16/2009. (IV.28.) KT sz. határozata szerint a Tantervi Bizottság felgyorsítja a jogász
tanterv átalakításának előkészítését és legkésőbb 2009. december 31-ig átfogó koncepciót és módosítási
javaslatot terjeszt a Kari Tanács elé.
A tantervi módosítás előkészítése, a vélemények mind szélesebb körben történő megismerése céljából
dékáni körlevél kiküldésére került sor. A kari tanács előző ülésein tárgyalt előterjesztésekkel
összefüggésben, a megfogalmazódott kérdések, felvetések mellett természetesen a folyamat elején mód
nyílik a jelenlegi helyzet átfogó áttekintésére, illetve a jogászképzés egészét érintő oktatási stratégiáról
vallott nézetek, álláspontok kifejtésére is. Ennek érdekében október folyamán a tantervi módosítások
mellett az elengedhetetlenül szükséges oktatási, oktatás-szakmai kérdések megvitatására kari
műhelykonferencia keretében kerülne sor. A szakmai javaslatok összegzése erre is figyelemmel fog
történni.
A dékáni vezetés a tanterv átalakítására a következő intézkedési sort javasolja:
2009. június 15.

tanszéki javaslatok beérkezésének határideje

2009. július 10.

a beérkezett konkrét, illetve stratégiai javaslatok összegzése, a koncepció
kereteinek meghatározása

2009. július 15.

a Dékáni Kabinet megtárgyalja az összesített véleményeket és javaslatot
tesz a szakmai koncepció irányaira (benne a kredit és óraszám arányokat
is)

2009. szeptember 1.

a Tantervi Bizottság tárgyalja a szakmai koncepció tervezetét

2009. szeptember 8-ig

a szakmai koncepció tervezetét, illetve mellékletként a tanszéki
vélemények összesített változatát előzetes írásbeli egyeztetésre megkapják
a tanszékvezetők. A dékáni vezetés javasolja az egymással szakmai
kapcsolatban álló tanszékek vezetőinek konzultációját.

2009. szeptember 29.

Tanszékvezetői Értekezlet megtárgyalja a szakmai koncepciót

2009. október folyamán

Kari Műhelykonferencia: „Tanterv, tananyag, módszertan”

2009. november 6-ig

a Tantervi Bizottság – a Tanszékvezetői Értekezlet javaslatainak mentén –
elkészíti a részletes előterjesztést

2009. november 19-ig

a Tanszékvezetői Értekezlet megtárgyalja a részletes előterjesztést

2009. december 8.

Kari Tanács ülése

Budapest, 2009. június 16.
Dr. Király Miklós s.k.
dékán
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4. sz. melléklet
Állam- és Jogtudományi Kar 2009. évi kari tanácsi választások
Leadott szavazatok száma:
• egyetemi tanár, egyetemi docens kategória: 93 szavazat, ebből 92 szavazat érvényes
• adjunktus, tanársegéd kategória: 93 szavazat, ebből 93 szavazat érvényes
• nem oktatói kategória: 60 szavazat, ebből 60 szavazat érvényes
A Kari Tanács tagja lett:
Egyetemi tanár, egyetemi docens kategória:
Név
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
7.
9.
10.

Karácsony András
Dezső Márta
Mezey Barna
Fazekas Marianna
Nagy Marianna
Steiger Judit
Fleck Zoltán
Rácz Lajos
Cs. Kiss Lajos
Takács Péter

Tanszék
Filozófia Tanszék
Alkotmányjogi Tanszék
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék
Jogszociológia Tanszék
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Filozófia Tanszék
Állam- és Jogelméleti Tanszék

Adjunktus, tanársegéd kategória:
Név
1. Margitán Éva
2. Németh Ágnes
3. Fazekas József
4. Fülöp Gábor
5. Gyulavári Ágnes
6. Székely László
7. Fuglinszky Ádám
8. Somlai Zsuzsanna
9. Füzi-Rozsnyai Krisztina
9. Völgyesi Levente
11. Bódiné Beliznai Kinga

Tanszék
Büntetőjogi Tanszék
Polgári Jogi Tanszék
Állam- és Jogelméleti Tanszék
Idegennyelvi Lektorátus
Jogszociológia Tanszék
Polgári Jogi Tanszék
Polgári Jogi Tanszék
Polgári Eljárásjogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

Nem oktatói kategória:
1.

Kóczián Lilla

Tanulmányi Hivatal

A Kari Tanács tagja az egyetemi tanár, egyetemi docens kategóriában 10 oktató lett, a 11. helyen azonos
szavazatszámmal Vass János és Kukorelli István áll, ezért az ő esetükben a kari SZMSZ 89. § alapján a
szavazást változatlan szabályokkal meg kell ismételni.
Budapest, 2009. június 16.
Dr. Király Miklós s.k.
dékán

8

