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Emlékeztető  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2007. november 29-i üléséről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Zentai László rektorhelyettes elnök, Brenner Koloman, Borsodi Csabát szavazati joggal 
helyettesítő tag (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: Fürész Klára (ÁJK) 
 
Zentai László elnök ismertette a napirendet, amit az Oktatási és Képzési Tanács 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1. 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 CXCII/2007. (XI. 29.) OKT számú 
határozatával a Gyógypedagógiai Főiskolai Kar által beterjesztett foglalkozási 
rehabilitáció alapképzési szak, adaptált testkultúra és sport szakirányú továbbképzési 
szak, illetve a Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar által beterjesztett informatika 
műveltségterületi tanító szakirányú továbbképzési szak címeket jóváhagyta. 
 

2. Szaklétesítési és szakindítási kérelmek véleményezése:  
Alapképzési szak létesítése: 
 
Zentai László elnök ismertette a foglalkozási rehabilitáció alapszak létesítésének 
körülményeivel kapcsolatos helyzetet. Javasolta, hogy attól függetlenül, hogy a szak címe 
még nem került föl a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet alapképzési szakjai közé a 
testület a szakmai vitát feltétlenül folytassa le.  
Tausz Katalin jelezte, hogy a Társadalomtudományi Kar számára aggályos, hogy nem 
értesült előre egy olyan szak létesítésének szándékáról, ami a társadalomtudományi 
képzési területen belül lenne. Javasolta, hogy a képzési terület besorolást, illetve a szak 
címét is módosítsák az előterjesztők, vagy a képzés kerüljön át a TáTK-ra. Súlyos 
problémaként jelezte azt is, hogy amennyiben a szak a társadalomtudományi területen 
marad, az nem a GYFK, hanem a TáTK képzési kapacitását fogja csökkenteni. 
Márkus Eszter elmondta, hogy a Magyar Rektori Konferencia és a képzésben érdekelt 
minisztérium, valamint a szakma egésze támogatja ezt a szaklétesítést a 
társadalomtudomány tudományterületen belül. Rámutatott, hogy a létesítés nem karhoz, 
hanem az Egyetemhez kötődik, és szakindításkor a TáTK együttműködésére feltétlenül 
számítanak. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács az elhangzottak és az opponensi véleményben foglaltak 
alapján, Zentai László elnök előterjesztésére egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül hozott CXCII/2007. (XI. 29.) OKT számú határozatával a foglalkozási 
rehabilitáció alapszakot érintően az érintett karokat (GYFK, TáTK, ÁJK) további 
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egyeztetés lefolytatására kérte, különösen a szak megnevezését és képzési területi 
besorolását illetően.   
 
Mesterképzési szak létesítése: 
Az Oktatási és Képzési Tanács Brenner Koloman, Kovács Mónika, Homonnay Zoltán, 
Tausz Katalin és Zentai László hozzászólásával 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
hozott CXCIII/2007. (XI. 29.) OKT számú határozatával a Tudománykommunikáció-
természettudományi mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását javasolja a 
Szenátus részére az opponensi vélemények figyelembe vétele mellett azzal, hogy 

- az oklevélben megjelölt szakképzettség megváltozik a következőkre: okleveles 
tudománykommunikáció – természettudományi szakértő (tudományos 
ismeretterjesztés, kutatásmenedzsment, szakgyűjteményi); 

- az indítás az érintett karokkal (BTK, PPK) együttműködésben történik. 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CXCIV/2007. (XI. 29.) OKT számú 
határozata értelmében a Ruszisztika mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére azzal, hogy a szak KKK-jában a bemeneti feltételek között 
az orosz nyelvtudás meg fog jelenni. Brenner Koloman jelezte, hogy a Szenátus által 
2007. 05. 24-én Ruszisztikai és európai gazdasági mesterképzési szak címen jóváhagyott 
szaklétesítést az előterjesztő átdolgozta, az nem került benyújtásra a MAB-ba.  

 
Mesterképzési szak indítása: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CXCV/2007. (XI. 29.) OKT számú 
határozata értelmében a Környezettudomány mesterképzési szak indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CXCVI/2007. (XI. 29.) OKT számú 
határozata értelmében a Filozófia mesterképzési szak indításának jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére azzal, hogy az opponensi véleményben szereplő formai hibák 
javítása a Szenátus üléséig megtörténik, valamint hogy a MAB részére csak a KKK 
megjelenését követően kerülhet megküldésre az előterjesztés. 
 

3. Szakirányú továbbképzési szak létesítése, indítása  
 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CXCVII/2007. (XI. 29.) OKT 
számú határozata értelmében a Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultációs 
szakirányú továbbképzés létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus 
részére. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CXCVIII/2007. (XI. 29.) OKT 
számú határozata értelmében az Angol műveltségterületi (tanító) szakirányú 
továbbképzési szak két-tanítási nyelvű modullal létesítésének és indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CXCIX/2007. (XI. 29.) OKT számú 
határozata értelmében az Élményt nyújtó, környezeti fenntarthatóságra nevelés 
szakirányú továbbképzés létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus 
részére. 
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Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CC/2007. (XI. 29.) OKT számú 
határozata értelmében a Természetismeret műveltségterületi szakirányú továbbképzési 
szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 

4. Egyebekben  
 - a Tanács elnöke tájékoztatta a tagokat, hogy januárban várhatóan nem lesz Szenátus, de 

a szakindítások miatt – ha erre szükség lesz – az OKT összehívását fogja kezdeményezni; 
 - elhangzott, hogy az Oktatási Hivatal elnöke felhívta az intézmények figyelmét arra, 

hogy a 2009-es felvételi eljárás jogszabályok szerinti, rendes lefolytatásához azon szakok 
indítására vonatkozó kérelmeket, melyeket az intézmények a 2009-es Felsőoktatási 
Felvételi Tájékoztatóban hirdetni szeretnének, legkésőbb 2008. márciusában be kell 
nyújtani a MAB-hoz, hogy a szakok nyilvántartásba vétele határidőben megtörténhessen. 

 
 
 
Budapest, 2007. november 30. 
 
 
 
 

Dr. Zentai László s.k. 
elnök 

 
 
Melléklet:  

- jelenléti ív 


