
Emlékeztető 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2008. október 2-i üléséről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Zentai László rektorhelyettes elnök, Brenner Koloman (BTK), Demeter Katalin (TÓFK), 
Földi András (ÁJK), Gergó Lajos (IK), Homonnay Zoltán (TTK), Márkus Eszter (GYFK), 
Papp Lajos (PPK), Síklaki István (TáTK), Salát Magdolna (EHÖK) 
 
Meghívottként jelen van: Tóth Ilona oktatási igazgató, Kovács Norbert titkár (OI) 
 
Zentai László elnök ismertette az ülés napirendjét, melyet az Oktatási és Képzési Tanács 10 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
I. Mesterképzés létesítése, indítása: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Földi András és Papp Lajos hozzászólásával egyhangúlag, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott LXXII/2008. (X.2.) OKT számú határozata 
értelemében az opponensi véleményben foglaltak figyelembe vételével a PPK által 
előterjesztett kulturális mediátor mesterképzési szak konzorciális létesítésének 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Brenner Koloman hozzászólásával egyhangúlag, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül hozott LXXIII/2008. (X.2.) OKT számú határozata értelemében a 
BTK által előterjesztett néprajz mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a 
Szenátus részére azzal, hogy az opponensi véleményben javasoltakat az előterjesztő átvezeti a 
szövegben. 
 
II. Szakirányú továbbképzés létesítése, indítása: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LXXIV/2008. (X.2.) OKT számú határozata értelmében az opponensi véleményben foglaltak 
figyelembe vételével (különösen vonatkozik ez a magas óraszámra és a szabadon választható 
kreditszám feltüntetésére) a társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú 
továbbképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LXXV/2008. (X.2.) OKT számú határozata értelmében a társadalomtudományi és 
gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LXXVI/2008. (X.2.) OKT számú határozata értelmében az európai uniós szakfordító 
szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a 
Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LXXVII/2008. (X.2.) OKT számú határozata értelmében az európai uniós 



konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
A mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását az 
előterjesztő visszavonta, mivel a létesítési kérelmet (KKK) a tagok nem kapták meg. 
 
III. Felsőfokú szakképzés indítása  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LXXVIII/2008. (X.2.) OKT számú határozata értelmében az ifjúságsegítő felsőfokú 
szakképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
IV. Egyebek között  

– Kovács Norbert tájékoztatta az OKT tagjait, hogy a testület következő ülését 2008. 
november 20-án 14.00 órakor tartja, ennek az ülésnek a napirendjén szereplő és 
véleményezést kívánó előterjesztéseket legkésőbb november 10-ig kell megküldeni 
a kovacs.norbert@rekthiv.elte.hu címre.  

– Salát Magdolna EHÖK képviselőként utolsó alkalommal vett részt az OKT ülésén, 
ebből az alkalomból megköszönte a testület tagjainak a kétéves együttműködést és a 
közös munkát.  

 
 

Budapest, 2008. október 15. 
 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 
elnök 

 
Melléklet: jelenléti ív 
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