
Emlékeztető 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2008. május 21-i üléséről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Zentai László rektorhelyettes elnök, Borsodi Csaba (BTK), Demeter Katalin (TÓFK), Fürész 
Klára (ÁJK), Gergó Lajos (IK), Homonnay Zoltán (TTK), Kovács Mónika (PPK), Márkus 
Eszter (GYFK), Tausz Katalin (TáTK) Salát Magdolna (EHÖK) 
 
Meghívottként jelen van: Hársfalvi Rezső igazgató (JTI), Lévay Miklós tanszékvezető 
egyetemi tanár (ÁJK), Kovács Norbert titkár (OI) 
 
Márkus Eszter előzetesen jelezte, hogy egy, a foglalkozási rehabilitáció alapképzési szakhoz 
hasonló szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását tervezi a GYFK, azért kéri a 
szak cím szintjén történő elfogadását. 
Tausz Katalin jelezte, hogy az egyebek napirenden belül egy fogyatékossággal kapcsolatos 
ügyet szeretne megtárgyalni. 
Zentai László elnök ismertette pontosított napirendet, melyet az Oktatási és Képzési Tanács 
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
I. Szakok, képzések előzetes (címek szintjén történő) jóváhagyása: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács V/2006. (X. 19.) OKT számú ügyrendi határozata értelmében 
a Tanács elé csak olyan szaklétesítési, illetve szakindítási dokumentum terjeszthető, amely 
előzőleg, a címek szintjén már elfogadásra került.  
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LI/2008. (V. 21.) OKT számú határozatával a GYFK által beterjesztett Gyermekjátékdráma 
szakirányú továbbképzési szak címet elfogadta  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozott LII/2008. (V. 
21.) OKT számú határozatával a TÓFK által beterjesztett Angol nyelvű baby-sitter és 
gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzési szak címet elfogadta. 
 
Márkus Eszter szóbeli előterjesztésére az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott LIII/2008. (V. 21.) OKT számú határozatával a 
GYFK által beterjesztett foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó szakirányú 
továbbképzési szak címet elfogadta. 
 
II. Mesterképzési szakok létesítése, indítása: 
 
Lévay Miklós a kriminológia mesterképzési szak létesítése kapcsán – megköszönve az 
opponensi véleményeket – jelezte, hogy három kérdéskörben lát javítanivalót: 
- a szakmai egyeztetés jegyzőkönyvét pótolni szükséges, 
- a kompetenciák leírásánál figyelembe kell venni az opponensek által jelzetteket, 
- lehetőség szerint csökkenteni kell a magas kreditszámot. 
Elmondta, hogy az indításnál számít a három kar – GYFK, PPK, TáTK – együttműködésére. 
Tausz Katalin jelezte, hogy a TáTK támogatja a szakot, az indításban részt vennének. 
 



Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LIV/2008. (V.21.) OKT számú határozata értelmében a kriminológia mesterképzési szak 
létesítési kérelmét az opponensi vélemények figyelembe vételével – különösen a kreditszám-
elosztásra tekintettel – a június 15-ig át kell dolgozni, hogy a Szenátus június 30-i ülésén 
elfogadásra kerülhessen.  
 
A szemiotika mesterképzési szak létesítési kérelmét az előterjesztő kar (BTK) az opponensi 
véleményben foglaltak miatt visszavonta, a következő ülésre ismét beterjesztésre kerül a 
dokumentum. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LV/2008. (V.21.) OKT számú határozata értelmében a BTK által előterjesztett 
néderlandisztika mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus 
részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LVI/2008. (V.21.) OKT számú határozata értelmében a BTK által előterjesztett 
skandinavisztika mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus 
részére. 
 
III. Szakirányú továbbképzés létesítés, indítás: 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LVII/2008. (V.21.) OKT számú határozata értelmében az iparjogvédelmi és szerzői jogi 
szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LVIII/2008. (V.21.) OKT számú határozata értelmében a nemzetközi emberi jog 
szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a 
Szenátus részére. A TáTK jelezte, hogy a korábban tervezett európai emberi jogi szakirányú 
továbbképzést nem fogja létesíteni. 
 
Az esélyegyenlőségi és anti-diszkriminációs szakirányú továbbképzési szak kapcsán Fürész 
Klára jelezte, hogy a szak tudástartalmában megjelenő jogi képzés által okozott kompetencia-
túllépés miatt az ÁJK nem tudja támogatni képzést. 
Tausz Katalin válaszában elmondta, hogy a karoknak nem lehet tiszta szak-és kompetencia 
rendszere, azért véleménye szerint a képzésnek helye van a TáTK-on. Amennyiben azonban a 
kari kompetenciák világos kijelölésére törekszünk, akkor az OKT foglaljon állást ebben a 
kérdésben is. 
  
Az Oktatási és Képzési Tanács 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett hozott LIX/2008. 
(V.21.) OKT számú határozata értelmében az esélyegyenlőségi és anti-diszkriminációs 
szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének helyzetét a két kar, az ÁJK és 
a TáTK közötti megegyezésben kell tisztázni. Erre vonatkozóan a tanács elnöke 
egyeztetéseket kezdeményez az érintett kari vezetőkkel.  
 



IV. Felsőfokú szakképzés indítása az Informatikai Kar gondozásában; 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
LX/2008. (V.21.) OKT számú határozata értelmében a rendszergazda, illetve a web-
programozó felsőfokú szakképzés indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére 
tanulói és hallgatói jogviszonyban egyaránt a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola együttműködésében.  
 
V. Egyebek között  

– Tausz Katalin jelezte, hogy Hallgatói követelményrendszer azt a szabályt tartalmazza, 
hogy „a kurzusfelvétel során a speciális szükségletű hallgató a kurzusra rangsorolástól 
függetlenül felvételt nyer” [59. § (4) bek.]. Kéri, hogy ez az előírás kerüljön beépítésre 
az ETR-be, mert jelenleg ez a szabály nem hajtható végre. 

– Zentai László szóban tájékoztatta az OKT tagjait a foglalkozási rehabilitáció 
alapképzési szak létesítési kérelmének helyzetéről. 

– elhangzott, hogy a testület következő ülését 2008. június 19-én 14.00 órakor tartja, 
ennek az ülésnek a napirendjén szereplő és véleményezést kívánó előterjesztéseket 
legkésőbb június 10-ig kell megküldeni.  

 
 

Budapest, 2008. május 30. 
 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 
elnök 

 
Melléklet: jelenléti ív 
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