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Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Zentai László rektorhelyettes elnök, Borsodi Csaba helyett Brenner Koloman (BTK), Demeter 
Katalin (TÓFK), Gergó Lajos (IK), Homonnay Zoltán (TTK), Kovács Mónika (PPK), Márkus 
Eszter (GYFK), Tausz Katalin (TáTK) Salát Magdolna (EHÖK) 
 
Meghívottként jelen van: Kovács Norbert titkár (OI) 
 
Kimentését kérte: Borsodi Csaba (BTK), Fürész Klára (ÁJK) 
 
Zentai László elnök ismertette az előzetesen kiküldöttekhez képest pontosított napirendet, 
melyet az Oktatási és Képzési Tanács 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott.  
 
I. Mesterképzési szak létesítése a Bölcsészettudományi Kar gondozásában; 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLVI/2008. (IV.17.) OKT számú határozata értelmében a koreanisztika mesterképzési 

szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLVII/2008. (IV.17.) OKT számú határozata értelmében az összehasonlító irodalom- és 

művelődéstudomány mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus 
részére.  
 

II. Mesterképzési szak indítása a Bölcsészettudományi Kar gondozásában; 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLVIII/2008. (IV.17.) OKT számú határozata értelmében az alkalmazott nyelvészet 

mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
III. Szakirányú továbbképzés létesítés, indítás 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLIX/2008. (IV.17.) OKT számú határozata értelmében a német nemzetiségi 

óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását 

javasolja a Szenátus részére.  
 
IV. Pedagógikum Szakmai koncepció megtárgyalása; 
Zentai László elnök elmondta, hogy Rektor úr kérte a szakmai anyag megtárgyalását az OKT 
ülésén. Az érintett kari vezetők közül előzetesen az anyagot többen véleményezték, azonban 
ezek a javaslatok, észrevételek még nem épültek be a tervezetbe. 
Tausz Katalin észrevételében jelezte, hogy összességében kiválónak tartja az anyagot, nem 
világos azonban számára a tervezet elkészítésének célja, forrása és a készítője sem. 
Gergó Lajos és Márkus Eszter megjegyezték, hogy a koncepció célja lehet egy lágymányosi 
beruházás pályázatának szakmai előkészítése. 
Homonnay Zoltán kifogásolta, hogy a korábban megküldött írásos észrevételek (pl. a TTK 
részéről) nem kerültek be a tervezetbe, és az OKT mégis tárgyalja azt. 



Brenner Koloman elmondta, hogy a BTK kari vezetői értekezleten foglalkozott az anyaggal, 
mivel azt a dékán korábban nem kapta meg. Kifogásolta, hogy a BTK miért nem szerepel a 
tanárképzési résznél, és leszögezte, hogy az egyes tanári bölcsész végzettséghez kapcsolódó 
szakmódszertani és tudományos képzés a BTK hatáskörébe tartozik. Ezen kívül a BTK saját 
hatáskörben foglalkozik a létrehozandó szakmódszertani központ ügyével (lásd az 
előterjesztés IV.2. b) pontját), valamint jól működő médiaközponttal is rendelkezik (lásd az 
V.2. c) pontot). 
Tausz Katalin szerint, ha a koncepció célja egy pályázaton való részvétel, akkor az anyagot a 
pályázat sikeressége szempontjából kell alaposan megvizsgálni. 
Kovács Mónika szerint bármilyen céllal készült is az anyag, leszögezhető, hogy a 
pedagógikum területén mindenképpen prioritásokat kell meghatározni a későbbi munka 
megalapozása céljából. 
 
Az elhangzott vélemények alapján az egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
OKT a következő, L/2008. (IV.17.) OKT számú állásfoglalást hozta a Pedagógikum szakmai 
tervezetéről: 

1) Az OKT üdvözli a „Pedagógikum Hálózat. Szakmai célok és tervek” c. előterjesztés 
elkészítését, melyet nagy ívű, részletes és továbbgondolásra alkalmas előterjesztésnek 
tart. 

2) Az OKT megállapította, hogy az előterjesztést előzetesen nem véleményezhette az 
érintettek közül BTK és a TáTK kari vezetője, a többi kar részéről küldött részletes 
vélemények pedig még nem épültek be a tervezetbe. 

3) Az OKT javasolta, hogy tervezethez készüljön egy részletesebb összefoglaló, amely 
tartalmazza azt, hogy az anyag milyen célok elérését szolgálja, illetve megjelöli a 
szakmai, illetve az egyéb konkrét (akár egy pályázat alapjául szolgáló) prioritásokat. 

4) A koncepcióba kerüljön be, hogy az egyes fejlesztési területekre hogyan szeretnénk 
forrást biztosítani. 

5) Az OKT akkor tartja célszerűnek a koncepció részletes megtárgyalását, amikor a kari 
vélemények már beépültek a tervezetbe. 

 

V. Egyebek között  
– elhangzott, hogy a tanári mesterképzési szak elutasított szakterületi moduljainak 

ismételt benyújtásához a MAB tájékoztatása szerint az OKT véleményezési eljárása és 
új szenátusi döntés szükségtelen, viszont a szakterületi modulok felelősei a szak 
felelőséhez – az oktatási rektorhelyettes egyidejű tájékoztatása mellett – hivatalosan is 
juttassák el a benyújtani tervezett modulra vonatkozó kérelmet;  

– az OKT egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elvi hozzájárulás Tanító-és 
Óvóképző Főiskolai Kar által előkészített csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó 
felsőfokú szakképzés indításához; 

– Homonnay Zoltán bejelentette, hogy a TTK kémia BSc, illetve vegyész MSc szakja 
Eurobachelor Label, illetve Euromaster Label tanúsítványt kapott, melyet öt évig 
jogosult viselni. Az OKT tagjai gratuláltak a tanúsítvány elnyeréséhez. 

– kérdésre válaszolva Zentai László rektohelyettes tájékoztatta az OKT tagjait az 
Oktatási Igazgatóság élén történt személyi változásokról;   

– elhangzott, hogy a testület következő ülését 2008. május 15-én 14.00 órakor tartja, 
ennek az ülésnek a napirendjén szereplő és véleményezést kívánó előterjesztéseket 

legkésőbb május 5-ig kell megküldeni.  
 

Budapest, 2008. április 21. 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 

elnök 
Melléklet: jelenléti ív 


