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Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Zentai László rektorhelyettes elnök, Borsodi Csaba helyett Brenner Koloman (BTK), Demeter 
Katalin (TÓFK), Fürész Klára (ÁJK), Homonnay Zoltán (TTK), Kovács Mónika (PPK), 
Márkus Eszter (GYFK), Tausz Katalin helyett Józsa György (TáTK)  
 
Meghívottként jelen van: Fazekas Marianna általános rektorhelyettes, Hársfalvi Rezső 
igazgató (JTI) Stéger Csilla oktatási igazgató, Kovács Norbert titkár (OI), Baranya Tibor 
(EHÖK) 
 
Kimentését kérte: Tausz Katalin (TáTK), Borsodi Csaba (BTK), Gergó Lajos (IK), Salát 
Magdolna (EHÖK) 
 
Zentai László elnök ismertette napirendet. Jelezte, hogy az előzetesen kiküldöttekhez képest a 
napirendi pontok között csere történt, először a Jogi Továbbképző Intézet által gondozott 
szakok tárgyalása történik, illetve felkerült a napirendre négy szakirányú továbbképzési szak a 
TáTK gondozásában. A módosított napirendet az Oktatási és Képzési Tanács 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
I. Szakirányú továbbképzés létesítés, indítás a Jogi Továbbképző Intézet gondozásában: 
 
Zentai László elnök előzetesen megköszönte a tagoknak a nagyszámú szakok opponálásban 
való közreműködésüket, együttműködésüket. Köszöntötte Hársfalvi Rezsőt, a Jogi 
Továbbképző Intézet igazgatóját, aki a szakmai javaslatokra fog reagálni. 
Hársfalvi Rezső elmondta, hogy valamennyi szak új képzési és kimeneti követelménye az 
1993. évi LXXX. törvény alapján létrehozott és az időközben hatályon kívül helyezett 
31/2003 (XII.17.) OM rendelet által kihirdetett jogi szakirányú továbbképzési szakok 
képesítési követelményeit váltja ki. Ezeken a szakokon a Jogi Továbbképző Intézet hosszabb 
ideje, így jelenleg is folytat képzést. Ebből a szempontból kivételt csupán 3 szak jelent: 
családjogi szakjogász, infokommunikációs szakjogász, családvédelmi tanácsadó. Ezeken a 
korábban szintén létezett szakokon az intézet 2008/2009 tanévvel kíván képzést indítani. Az 
előterjesztett szakok képzési és kimeneti követelményeit szakonként a 8 jogi kar képviselőiből 
álló konzorciumok készítették el és azokat a Karok illetékes vezetőiből álló testület 
egyetértéssel fogadta el. 
Zentai László jelezte, hogy a Szenátus számára valamennyi szakirányú továbbképzési szak 
indítását azzal javasolja a Szenátus részére, hogy az egyetem képzési programjának részeként 
elfogadja a szak képzési és kimeneti követelményeit, egyetért a képzés 2008/2009 tanévi 
indításával, valamint a képzés szakmai vezetője (szakfelelős) személyével. 
 
A fentieknek megfelelően az Oktatási és Képzési Tanács a következő határozatokat hozta.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében az adójogi szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 



Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXIII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a biztosítási jogi szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXIV/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a családjogi szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXV/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a gazdasági büntetőjogi szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXVI/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében az igazságügyi szociális tanácsadó 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére1.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXVII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében az infokommunikációs 
szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus 
részére.2  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXVIII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében az ingatlanforgalmi szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXIX/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a családvédelmi tanácsadó 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére azzal, 
hogy a szakképzettség és a szak neve egészüljön ki a „jogi szakokleveles” megjelöléssel.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXX/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a jogi szakokleveles gazdasági 
szakember szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus 
részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXI/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a jogi szakokleveles 
környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását 
javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a jogi szakokleveles orvos és 
egészségügyi szakember szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a 
Szenátus részére.  
 

                                                 
1 A napirendi pont tárgyalása előtt Józsa György (TáTK) bejelentette, hogy a kar az opponensi véleményben 
foglaltakkal ellentétben támogatja a szak létesítését és indítását. 
2 Hársfalvi Rezső bejelentette, hogy az informatikai tárgy oktatása az IK-val való együttműködésben valósul 
meg, az erre vonatkozó előzetes megállapodás megtörtént. 



Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXIII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a kereskedelmi szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXIV/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a környezetvédelmi szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXV/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a közlekedési szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXVI/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a szabályozási (kodifikátor) 
szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus 
részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXVII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a társasági és cégjogi 
szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus 
részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXVIII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a tőkepiaci és bank szakjogász 
szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére.  

 
II. Mesterképzési szak indítása; 
Fazekas Marianna rektorhelyettes ismertette a testület tagjaival a két érintett kar vezetője által 
aláírt megállapodást a politikatudomány mesterképzési szak indításáról. Elmondta, hogy az 
OKT előző ülésen született határozatnak megfelelően, az egyeztetések eredményeképpen 
2008. március 17-ig elkészült a közös szakindítási kérelem, melyet az OKT tagjai is 
megismerhettek. 
Fürész Klára (ÁJK), illetve Józsa György (TáTK) kiemelték, hogy a megállapodásnak 
megfelelően támogatják a közös, a korábbi opponensi véleményeket is figyelembe vevő 
szakindítási kérelmet. 
Zentai László megköszönte Kovács Norbertnek az egységes szakindítási anyag elkészítésében 
nyújtott munkáját. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXXIX/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a politikatudomány 
mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
III. Szakirányú továbbképzés létesítés, indítás 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács Márkus Eszter hozzászólásával, a helyszínen ismertetett 
javításokkal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott XL/2008. (III.18.) OKT 
számú határozata értelmében az adaptált testkultúra és sport szakirányú továbbképzési 
szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLI/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében az informatikai műveltségterületi 



tanító szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja 
a Szenátus részére.  

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLII/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a közösségi és civil tanulmányok 
szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását jelen 
formájában nem javasolja a Szenátus részére. A szenátus elé terjesztés feltétele, hogy a 
képzés félévszámához igazodva legyen a kreditszám meghatározva. Az összegyűjtendő 
kreditek értéke – a félévek függvényében – 60, 90, vagy 120 kredit lehet. A félévenkénti 
kreditszámnak a 79/2006. Korm. rend. szerint 27-33 között kell lennie. 
 
Az esélyegyenlőségi és anti-diszkriminációs szakirányú továbbképzési szak létesítési és 
indítási kérelmét az előterjesztő az opponensi véleményben foglaltak miatt visszavonta. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács a nemzetközi emberi jogi szakirányú továbbképzési szakról, 
illetve az európai emberi jogi szakirányú továbbképzési szakról az opponensi vélemények 
figyelembe vételével egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
XLIII/2008. (III.18.) OKT számú határozatot hozta: 
 
A nemzetközi emberi jogi szakirányú továbbképzési szak, illetve az európai emberi jogi 
szakirányú továbbképzési szak külön-külön létesítésének és indításának jóváhagyását 
jelen formájában nem javasolja a Szenátus részére. Az OKT akkor támogatja a szak 
következő szenátusi ülés elé terjesztését, ha egy létesítési és indítási kérelem készül el, és 
kerül benyújtásra az Oktatási Hivatalba.  
 
IV. Felsőfokú szakképzés indítása 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLIV/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a jogi asszisztens felsőfokú 
szakképzés indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XLV/2008. (III.18.) OKT számú határozata értelmében a farmakológus szakasszisztens 
felsőfokú szakképzés indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
 
V. Egyebek között elhangzott, hogy a testület következő ülését 2008. április 17-én 14.00 
órakor tartja, ennek az ülésnek a napirendjén szereplő és véleményezést kívánó 
előterjesztéseket legkésőbb április 7-ig kell megküldeni.  

 
 

Budapest, 2008. március 21. 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 
elnök 

Melléklet: jelenléti ív 


