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Emlékeztető  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2008. január 30-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: Stéger Csilla oktatási igazgató, Kovács Norbert titkár (OI) 
 
Zentai László elnök ismertette az előzetesen kiküldött napirendet, amit az Oktatási és 
Képzési Tanács 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1.  Új alapszak létesítéséről történő állásfoglalás: 
 A Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar főigazgatója kezdeményezte a vizuális kultúra 

alapképzési szak konzorciális létesítését a művészetközvetítés képzési terület vizuális 
kultúra képzési ágán belül. Az új alapszak létesítéséhez az OKT előzetes elvi 
hozzájárulását adta, a létesítési kérelmet a február 21-i ülésén tárgyalja meg a testület. (a 
végleges létesítési kérelmet február 11-ig készíti el a kar)  

  
A foglalkozási rehabilitáció alapképzési szak létesítési kérelmének közös kidolgozása 
folyamatban van, a Szenátus 2007. december 17-i ülésén elfogadott határozat szerint a 
képzésben érdekelt karok az OKT február 21-i ülésére terjesztik be a dokumentumot.  

 
2. 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 hozott I/2008. (I. 30.) OKT számú 
határozatával a Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar által beterjesztett Német nemzetiségi 
óvodapedagógus és Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú 
továbbképzési szakok címét jóváhagyta azzal, hogy a szakok indítási kérelmét PPK-val 
együttműködésben készíti el a kar. 
 

3. Alapképzési szak indításának véleményezése:  
Az Oktatási és Képzési Tanács Tausz Katalin1 és Kovács Mónika2 hozzászólásával 
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott II/2008. (I. 30.) OKT számú 
határozatával, az opponensi vélemények figyelembe vételével a sportszervező 
alapképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.   
 

4. Szakirányú továbbképzési szak létesítése, indítása  
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott III/2008. (I. 30.) OKT számú 
határozata értelmében a magyar műveltségterületi (tanító), valamint a matematika 
műveltségterületi (tanító) szakirányú továbbképzési szakok az OKT következő ülésén – 

                                                 
1 Tausz Katalin nehezményezte, hogy a TáTK egy főállású oktatója 8 tantárgy felelőseként 
szerepel úgy, hogy előzetes egyeztetésre a három Kar között nem került sor. A PPK és az ÁJK 
dékán-helyettesei a probléma orvoslásának szándékát jelezték. 
2 Kovács Mónika elmondta, hogy az előterjesztők a KKK keretei között az opponensi véleményben 
megfogalmazott kreditérték növelést, átcsoportosítást elfogadják.  
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már új opponensek felkérése nélkül – napirendként szerepelnek, mivel a szak 
kidolgozásában a BTK és a TTK részvétele nem valósult meg. A szak indításához a két 
kar képviselőjének jóváhagyása szükséges. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott IV/2008. (I. 30.) OKT számú 
határozata értelmében, az opponensi vélemények figyelembe vételével a Vizuális nevelés 
műveltségterületi (tanító) szakirányú továbbképzés létesítésének és indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. Homonnay Zoltán jelezte, hogy a szak 
oktatására a TTK magas színvonalú infrastrukturális bázisa rendelkezésre áll. 
 

5. Rektori nyilatkozat szövege a MAB indítási kérelmekhez 
Kovács Norbert ismertette, hogy az ELTE a szakindítási kérelmekhez az Egyetemvezetői 
Értekezlet 2005-ben meghozott döntése alapján olyan rektori szándéknyilatkozatot 
használ, amely tartalmazza, hogy a szakindítási kérelemben feltüntetett oktatók – a 
mindenkori jogszabályoknak és költségvetési feltételeknek megfelelően – vesznek 
részt a szakon folyó képzésben. Ezt a MAB eddig elfogadta, (valamennyi eddig 
benyújtott alap-és mesterszak indításnál), azonban egy legutóbbi szakbizottsági vélemény 
szerint ezt a nyilatkozat nem kellően biztosítja az oktatók egy teljes ciklusra való 
foglalkoztatását.  
Ezzel kapcsolatban az OKT úgy foglalt állást, hogy a rektor szándéknyilatkozata 
formájában és tartalmilag is megfelel a MAB kívánalmaknak. Amennyiben azonban ez 
szakindítás elutasításának indoka lehet – épp azért mert a MAB csak 
szándéknyilatkozatot vár – módosítsuk a megkívánt formára.  
 

6. Egyebekben  
 – elhangozott, hogy Bazsa György elnök 2007. december 6-i levele alapján a MAB a 

szakindításokhoz már nem várja el az egyedi oktatói „Nyilatkozatokat”, helyette egy 
rektori nyilatkozatot kér arról, hogy a kérelemhez csatolt névsoron szereplő ELTE 
közalkalmazottak az Egyetem részére írásbeli „Nyilatkozatot” tettek. A külsős – tehát 
nem ELTE közalkalmazottak – továbbra is tegyenek egyedi nyilatkozatot arról, hogy 
vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását. A fenti elvárás hatékony 
végrehajtására a most készülő – vagy már elfogadott, de KKK-ra váró – szakindítási 
kérelmekhez az Oktatási Igazgatóság a szakindítási kérelem tervezett benyújtása előtt 
legalább 8 nappal kéri az oktatók listáját táblázatos formában a következő adatok 
feltüntetésével (név, beosztás, tudományos fokozat, születési év), hogy annak valódiságát 
a GMF hivatalos személyügyi adatbázisa alapján a rektor is igazolhassa. 

 – Tausz Katalin javasolta, hogy a testület munkája során nagyobb hangsúllyal 
foglalkozzon oktatáspolitikai kérdésekkel is. Ezek körébe tartozhat az oktatói 
követelményrendszer tervezett változtatásának az oktatómunkára gyakorolt hatása 
is, 

 – Borsodi Csaba jelezte, hogy a következő ülésre a BTK egy szakképzettséget nem adó 
szakirányt (elméleti nyelvészet szakirány a szabad bölcsészet alapszakon belül) szeretne 
véleményeztetni, aminek a jóváhagyása intézményi hatáskörben van. 

  
Budapest, 2008. január 30. 
 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 
elnök 

 
Melléklet: jelenléti ív 


