
\SPAR REFORMATUS EGYETEM 

Budapest, 201 1. januzr 26. 

Az elmlilt napokban tobb f6lrevezet6 CS indulataban intCzm6nyiinkhiiz rnkltatlan hir 6s informdci6 
jelent meg 6s keringett kulonboz6 levelez6listakon, blogokon Balla Zoltin Egyetemiink jogi karinak 
oktat6jival kapcsolatban. Az Egyetem 6s a Kar vezetese a hiresztelksekkel szernben kijeienti, hogy 
Balla Zoltdnnal szemben semmiWle mCltdnytalans6g nern to r th t .  2011. januir 24-Cn Balla tandr l i r  
6s az Egyetem kozott rnindk6t fCI szdmara rnegnyugtatd megdllapodis szuietett. Balla tanar lir is 
lev6lben hatdrol6dott ei a neki tulajdonitott kijelent6sektiil. 

Amint az ismert hallgatdink 6s oktatdink el6tt a Magyar FelsBoktatdsi Akkreditici6s Bizottsag a 
2010/8/IX/1. szarnli hatarozatiban (a tovdbbiakban MAB hatirozat) a Kdroli Gdspir Reformdtus 
Egyetern Ailam- CS Jogtudomanyi Karinak (a tovdbbiakban KRE h ~ )  akkreditdci6jat 2013, jlinius 
30-19 adta rneg. A hatarozathoz csatolt ajdnlisban - tobbek kozott - a MA6 rnegfogalmazta a KRE 
h~ reszere, hogy az akkreditici6s elvirasoknak rnegfelelaen noveije az els6 helyes (,,A" 
nyiiatkozattal rendelkezti) teljes munkaidoben fogialkoztatott oktatdk szirndt. 

Az Egyetem 6s a Kar jelenlegi vezet6se feladatdnak irzi, hogy a fentebb emiitett ajdnlisban 
megillapitott hiinyossagok tudatos 6s szisztematikus feldolgozdsa 6rdek6ben cselekedjen, arni 

// r6szben a ,,B" nyiiatkozattal rendelkezti docens 6s adjunktus oktat6k fokozatos fe lv i l t is i t  jeienti ,,Au 
nyilatkozattal rendelkez6 oktatdkra. A Vezetiiskg mindemellett fontosnak tartja megemliteni, hogy a 
l6tszimndveles szuksCges a Kar sikeres akkreditdci6jdhoz. 

A Karoli Gispir  Reforrndtus Egyetem - a Fenntart6 teljes 6s tobbszor kinyilvdnitott t6mogatdsival - 
elkotelezett a rnagasszintu jogi kepz6s rnegva16sitasdban. Nern igazak teh i t  azok a rkrnhirek, 

.' ameiyek a kar le6pitCs6rtii, bezdrdsdr6l sz61nak. Ezek a hiresztelesek - ak i r  belulrbi, ak i r  kivuir6l 
Crkeznek - csak rosszindulatb61 sziilethetnek abban az idoszakban, amikor koz6piskolds diakok 
dontenek felsdoktatdsi j8l'entkez6silkrtil. Ezliton is rninden hallgat6t biztositunk arrbl, hogy a Kar 
megfeleiti -rnfikad&ehez.minden anyagl CS human er6forrSs hosszli tdvon biztositott. Az elmlilt 
h6napokban kibrt6:rnunka folyt a Kar szakmai 6s erkolcsi j6hir6nek visszaallitisa 6rdek6ben. A 
ffelelBtlen r6mhir kelttikkel szernben az Egyetem vezet6se rnegfontolja, hogy rnit tehet a jovoben. A 
probl6mdkr6l, valamint ezek megolddsahoz szuks6ges ICpesekrol k6szek vagyunk nyiltan beszklni, 

: -azonban visszautasitjuk a nkvtelen, ilneves 6s tudatosan az Egyeternet 6s jogi karunkat lejiratni ' 
torekv6, fklrevezeto informicidkkal operii6 iromdnyokat. 
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