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Emlékeztető  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2007. április 12-i üléséről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Székelyi Mária elnök (oktatási rektorhelyettes), Borsodi Csaba (BTK), Fekete István (IK), 
Kálmánné Bors Irén (TÓFK), Kovács Mónika (PPK), Papp Gabriella (GYFK), Tasnádi Péter 
(TTK), Józsa György, Tausz Katalint szavazati joggal helyettesítő tag (TáTK) 
 
Kimentését kérte: Fürész Klára (ÁJK), Cseszregi Tamás (EHÖK) 
 
Meghívottként jelen van: Kovács Norbert titkár (OI) 
 
Székelyi Mária rektorhelyettes asszony ismertette a napirendet, ami, amit az Oktatási és 
Képzési Tanács 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1. Oktatói kapacitás kérdése: 

A Tanács tagjai az oktatói kapacitásról és a kreditalapú elszámolás bevezetéséről szóló 
előzetesen kiküldött előterjesztés alapján észrevételezték, hogy a javaslatok a mostani 
rendszer gyökeres változásával járnának együtt, ami előtt széleskörű egyeztetés és 
vizsgálat szükséges. Ennek során feltétlenül tisztázni kell, hogy  
- egy kredit hány órára adható, valamint hogy ezt szabályzatilag lehet-e rendezni, illetve  
- a finanszírozást lehet-e kredit alapján biztosítani, és kreditalapon elszámolni az oktatók 
felé.  
Ezen kérdések megválaszolása esetén megvizsgálandó, hogy  
- az oktatói óraterhelésbe másként számítson be az idegen nyelven megtartott, valamint a 
PhD kurzus, illetve  
- a normatív finanszírozás helyett bázis alapú finanszírozásra térjen át az Egyetem, illetve 
- milyen humánpolitikai következményekkel járna a kreditalapú elszámolás. 
  

2. Átoktatás rendje: 
Székelyi Mária elnök átoktatásról szóló előterjesztésében elmondta, hogy az átoktatás 
karok közötti oktatásszervezési kategória, melyhez egyrészt szabályozott keretek, 
másrészt a karok (és nem oktatók) közötti megegyezés kell.  
Fekete István kiemelte, hogy az IK és a TTK vonatkozásában ez egy működő szisztéma. 
Tasnádi Péter jelezte, hogy a profiltisztítás egy üdvözlendő, viszont nagyon kényes ügy, 
hiszen nehéz megállapítani, hogy mely karon van kompetencia egy adott tárgy oktatására. 
Székelyi Mária válaszában rámutatott, hogy a profiltisztítás egy önmagát generáló 
folyamat. Elmondta, hogy az átoktatás rendjéről rektori utasítás fog születni, ami 
tartalmazza azt is, hogy az átoktatási szerződésben mi legyen benne. 
Az elhangzottak alapján Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott 
LXXXVIII/2007. (IV. 12.) OKT számú határozatával elfogadta, hogy az átoktatásnak 
karok közötti írásos megállapodás alapján kell folynia (rendelkezve a bérről és a 
teremelosztásról), aminek kereteit egy rektori utasítás tartalmazza. 
 

3. Témajavaslatok: 
Székelyi Mária elnök a kiküldött írásos javaslatok közül a tanórák hosszát illetően kérte a 
Tanács állásfoglalását. 
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Az Oktatási és Képzési Tanács 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett hozott 
LXXXIX/2007. (IV. 12.) OKT számú határozatával az Egyetem vezetésének elfogadásra 
javasolja, hogy a teremkapacitási és óraszervezési szempontok figyelembevételével 2 
tanóra (2-5 kreditértékben) 75 perc időtartamú legyen.  

 
4. Szakok, képzések létesítési és indítási dokumentumainak véleményezése: 

Mesterképzési szak létesítése 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XC/2007. (IV. 12.) OKT számú 
határozata értelmében a Városi tanulmányok mesterképzési szak létesítésének 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.   

 
Szakirányú továbbképzési szak létesítése, indítása 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XCI/2007. (IV. 12.) OKT számú 
határozata értelmében az Európai üzleti jog szakirányú továbbképzési szak 
létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett hozott 
XCII/2007. (IV. 12.) OKT számú határozata értelmében a Fejlesztőpedagógus 
szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását javasolja a 
Szenátus részére azzal, hogy a Szenátus üléséig a GYFK-tól érkezett észrevételek 
beépülnek a létesítési dokumentumba. Erről írásos jóváhagyás is születik a két kar 
részéről. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács 5 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett hozott 
XCIII/2007. (IV. 12.) OKT számú határozata értelmében a Társadalmi integrációs 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus 
részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XCIV/2007. (IV. 12.) OKT számú 
határozata értelmében a Város-és Humánökológia szakirányú továbbképzési szak 
létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XCV/2007. (IV. 12.) OKT számú 
határozata értelmében a Társadalominformatikai elemző szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását javasolja a Szenátus részére. 
 

5. Egyebek között elhangzott, hogy a Tanács következő ülését 2007. április 26-án 14.00 
órakor tartja. 

 
Budapest, 2007. április 12. 
 
 
 

Dr. Székelyi Mária s.k. 
oktatási rektorhelyettes 

 
 
Mellékletek:  

- jelenléti ív 


