
Emlékeztető 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2008. február 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: Brenner Koloman dékáni megbízott (BTK), Fazekas Marianna 
általános rektorhelyettes, Stéger Csilla oktatási igazgató, Kovács Norbert titkár (OI) 
 
Zentai László elnök ismertette az előzetesen kiküldött napirendet, egyben jelezte, hogy a 
napirendi pontok közé felkerült az interkulturális pedagógia és pszichológia mesterképzési 
szak indítása. Márkus Eszter kérte az adaptált testkultúra és sport szakirányú továbbképzési 
szak levételét a napirendről. A módosított napirendet az Oktatási és Képzési Tanács 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
I. Szaklétesítési, szakindítási kérelmek véleményezése: 
 

Alapképzési szak létesítése: 
Az Oktatási és Képzési Tanács Demeter Katalin1 és Borsodi Csaba2 hozzászólásával 
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott V/2008. (II.21.) OKT számú 
határozatával, az opponensi vélemények figyelembe vételével a vizuális kultúra 
alapképzési szak létesítését javasolja a Szenátus részére a következők szerint: 
1) a Szenátus támogatja a vizuális kultúra alapképzési szak feltüntetését a felsőoktatási 

alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. 
(XII. 22.) Korm. rendelet mellékletében, és ennek a Magyar Rektori Konferenciánál 
történő kezdeményezésére felhatalmazza az Egyetem rektorát; 

2) a Szenátus elfogadja a TÓFK által beterjesztett vizuális kultúra alapképzési szak 
létesítési kérelmét. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács Márkus Eszter3 hozzászólásával egyhangúlag, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül hozott VI/2008. (II.21.) OKT számú határozatával – a 
CCLXXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz. határozattal már elfogadott I.-II. fejezettel együtt 
beterjesztett – foglalkozási rehabilitáció alapképzési szak létesítésének jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére.  
 
Alapképzési szak indítása: 
Az Oktatási és Képzési Tanács Tausz Katalin4 és Fürész Klára hozzászólásával 
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott VII/2008. (II.21.) OKT számú 
határozata értelmében a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy a két érintett kar (ÁJK, TáTK) 
megköti az átoktatási megállapodást, arra a karok képviselői kötelezettséget vállalnak. 
 

                                                 
1 Demeter Katalin jelezte, hogy a szak indításában a TÓFK együttműködik a TTK-val. 
2 Borsodi Csaba kifejezetten kérte, hogy az előterjesztők nyelvi szempontból fogalmazzák át az előterjesztést.  
3 Márkus Eszter elmondta, hogy a szaktávolság a MAB útmutató szerint lett kidolgozva, de a formailag javított 
előterjesztést még a szenátusi ülés előtt megküldi.  
4 Tausz Katalin jelezte, hogy a TáTK elfogadja az ÁJK által kívánt együttműködési megállapodást. 



Mesterképzési szak létesítése: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
VIII/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a medievisztika mesterképzési 
szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy az indítási 
dokumentum a BTK és az ÁJK együttműködésében készüljön el. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
IX/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a történeti muzeológia 
mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
X/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében az újgörög mesterképzési szak 
létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Mesterképzési szak indítása: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XI/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében az anyagtudomány mesterképzési 
szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XII/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében az informatikus könyvtáros 
mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
   
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XIII/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében az irodalom-és kultúratudomány 
mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XIV/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében az interkulturális pedagógia és 
pszichológia mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus 
részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XV/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a kisebbségpolitika mesterképzési 
szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy a két érintett kar 
(ÁJK, TáTK) megköti az átoktatási megállapodást, arra a karok képviselői kötelezettséget 
vállalnak. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XVI/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a nemzetközi tanulmányok 
mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy a 
két érintett kar (ÁJK, TáTK) megköti az átoktatási megállapodást, arra a karok képviselői 
kötelezettséget vállalnak. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XVII/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a térképész mesterképzési szak 
indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 



Az Oktatási és Képzési Tanács hosszas vita után Fazekas Marianna, Fürész Klára, Tausz 
Katalin, Stéger Csilla, Zentai László, Brenner Koloman, Demeter Katalin, Gergó Lajos, 
Homonnay Zoltán, Kovács Mónika, Salát Magdolna és Kovács Norbert hozzászólásával 9 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozott XVIII/2008. (II.21.) OKT 
számú határozata a politikatudomány mesterképzési szakról: 

 
1. Az Oktatási és Képzési Tanács (továbbiakban OKT) kinyilvánítja azt a szándékát, hogy 
a politikatudomány mesterképzési szak indítási kérelme minél szélesebb szakmai és 
tudástartalommal, karok közötti együttműködést szem előtt tartva kerüljön Szenátus elé 
oly módon, hogy a képzési kínálatban az ÁJK és a TáTK szakiránya(i) egyaránt 
szerepeljen(ek). 

 
2. Az OKT az ÁJK és a TáTK által benyújtott előterjesztéseket szakmailag 
megalapozottnak találta. Az OKT megállapította, hogy a képzésért felelős kar az ÁJK. 

 
3. Az OKT a politikatudomány mesterképzési szak indítási kérelmének jóváhagyását 
javasolja a Szenátus számára, amennyiben az a két kar együttműködésében készül el. 
Ennek érdekében felkéri az ÁJK és a TáTK vezetőjét, valamint a politikatudomány 
mesterképzési szakindításért felelős oktatókat, hogy 2008. március 17-ig az 
együttműködésre vonatkozó egyeztetést folytassák le. 

 
II. Szakirányú továbbképzés létesítés, indítás 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XIX/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a pedagógiai szakpszichológus 
szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a 
Szenátus részére. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XX/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a magyar műveltségterületi 
(tanító) szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére. Az előterjesztés kidolgozása a BTK részvételével történt. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott 
XXI/2008. (II.21.) OKT számú határozata értelmében a matematika műveltségterületi 
(tanító) szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus 
részére. Az előterjesztés kidolgozása a TTK részvételével történt. 

 
III. Tájékoztató a MAB-MRK megállapodásról 
 A testület tagjai megkapták a MAB és az MRK elnöke által aláírt megállapodást, ami a 

záróvizsgák, illetve a szakmai zárószigorlatot érintő módosításokra tesz javaslatot. Az 
erről szóló tájékoztatást a testület tagjai tudomásul vették.    

 
IV. Egyebek között elhangzott, hogy a testület következő ülését 2008. március 18-án 14.00 

órakor tartja, ennek az ülésnek a napirendjén szereplő és véleményezést kívánó 
előterjesztéseket legkésőbb március 11-ig kell megküldeni.  
 

Budapest, 2008. február 22. 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 
elnök 

Melléklet: jelenléti ív 


