
Emlékeztető 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának 

2022. április 8-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről 

Az ülés helye: ELTE Teams 

 

Megjelentek: 

Szavazati jogú tagok: 

Zentai László rektorhelyettes, az Oktatási és Képzési Tanács (OKT) elnöke 

Bihari Zsuzsanna hivatalvezető (ÁJK) 

Márkus Eszter dékánhelyettes (BGGyK) 

Horváth Krisztina dékánhelyettes (BTK) 

Süveges Péter hivatalvezető (GTK) 

Krebsz Anna dékánhelyettes (IK) 

Rónay Zoltán dékánhelyettes (PPK) 

Szabari Veronika dékánhelyettes (TáTK) 

Szabóné Szitányi Judit dékánhelyettes (TÓK) 

Müller Viktor dékánhelyettes (TTK) 

Horváthné Molnár Katalin igazgatóhelyettes (BDPK) 

Gácser József igazgató (Kancellária) 

Bérczes Luca Borbála tanulmányi alelnök (EHÖK) 

Meghívottak: 

Golyán Szilvia főigazgató-helyettes (TKK) 

Cseszregi Tamás oktatási igazgató (Okt. Ig.) 

Lengyel Ágnes igazgatóhelyettes (Okt. Ig.) 

Kméczik Anikó osztályvezető (Okt. Ig.) 

 

Kimentést kért(ek)/távol maradt(ak): 

Somssich Réka dékánhelyettes (ÁJK), 

Tóth Zsuzsanna Eszter dékánhelyettes (GTK), 

Hamar Imre rektorhelyettes 

Knyihár Eszter irodavezető (NSI) 

 

Az OKT elnöke – a tanácsülés megnyitása után – az emlékeztető hitelesítésére Szabóné Szitányi 

Juditot kérte fel, majd ismertette – a meghívóban közölt, alábbi – napirendi javaslatot: 

 

I. Szakok létesítése/indítása 

 

- compliance (megfelelési) szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítása Budapest 

képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. 

félévétől 

- compliance (megfelelési) jogi szakokleveles szakember szakirányú továbbképzési szak 

létesítése és indítása Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű 

képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől 

- kártérítési jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítását Budapest képzési 

helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől  

- mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakokleveles szakember szakirányú 

továbbképzési szak létesítése és indítása Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező 

munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől  



- mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak 

létesítése és indítása Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű 

képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől  

 

II. Tantervmódosítás/új tanterv elfogadása 

- pedagógia alapképzési szak 

- gyermekkultúra mesterképzési szak (levelező munkarend) 

III. A tantervek kötelezően választható tárgyak tekintetében történő felépítése 

 

IV. A kreditátviteli eljárással kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdések 

 

V. Egyebek 

A napirendi javaslathoz módosító/kiegészítő indítvány nem érkezett, a fenti napirendet az OKT 

egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

  



Az elfogadott napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

I. Szakok létesítése/indítása 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott VI/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében az Állam- és Jogtudományi Kar által előterjesztett 

compliance (megfelelési) szakjogász szakirányú továbbképzési szak – Budapest képzési 

helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől 

történő – indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus számára. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott VII/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében az Állam- és Jogtudományi Kar által előterjesztett 

compliance (megfelelési) jogi szakokleveles szakember szakirányú továbbképzési szak 

létesítésének és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű 

képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indításának jóváhagyását javasolja a 

Szenátus számára. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott VIII/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében az Állam- és Jogtudományi Kar által előterjesztett 

kártérítési jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak – Budapest képzési helyen, 

magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – 

indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus számára. 

 

Bihari Zsuzsanna és Krebsz Anna javaslata szerint egy Excel formátumú dokumentum bevezetése a 

könnyebb átláthatóság érdekében célszerűbb lenne a költségterv benyújtása céljából, illetve 

külföldieknek szóló képzés esetén a költségtervet célszerűbb lenne forint helyett euróban kidolgozni. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott IX/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében az Állam- és Jogtudományi Kar által előterjesztett 

mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakokleveles szakember szakirányú 

továbbképzési szak létesítésének és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező 

munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indításának jóváhagyását 

javasolja a Szenátus számára. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott X/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében az Állam- és Jogtudományi Kar által előterjesztett 

mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak 

létesítésének és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű 

képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indításának jóváhagyását javasolja a 

Szenátus számára. 

 

 

II. Tantervmódosítás/új tanterv elfogadása 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal hozott XI/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében az alábbi tantervek módosítása kezdeményezésének 

jóváhagyását javasolja a Szenátus számára: 

- pedagógia alapképzési szak 

- gyermekkultúra mesterképzési szak (levelező munkarend) 



Cseszregi Tamás kérte, hogy a karok küldjék meg elképzeléseiket a szakok felülvizsgálata kapcsán, amely 

a Minőségbiztosítási Iroda munkáját segíti, mivel a cél egy egységes szempontrendszer kialakítása. 

 

 

 

III. A tantervek kötelezően választható tárgyak tekintetében történő felépítése 

Az Oktatási és Képzési Tanács 2022. február 25-i ülése óta, a visszajelzések alapján megtörtént a korábbi 

előterjesztés módosítása. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott XII/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében a tantervek kötelezően választható tárgyakat érintő 

módosítása – az előterjesztésben meghatározottak szerint – kerüljön be az OKT eljárásrendjébe, 

amely eljárásrend felmenő rendszerben, először az OKT 2022. május 5-i ülésére benyújtani 

szándékozott kari előterjesztések esetén alkalmazandó. 

 

 

IV. A kreditátviteli eljárással kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdések 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács 2022. február 25-i ülése óta, a visszajelzések alapján megtörtént a korábbi 

előterjesztés módosítása. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal hozott XIII/2022. 

(IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében a kreditátviteli eljárással kapcsolatban felmerülő gyakorlati 

kérdések c. dokumentumban foglaltak elfogadásra kerültek azzal, hogy a kari kreditátviteli 

bizottságok a jövőben egységesen e dokumentum szerint járnak el. 

 

V. Egyebek: 

A napirend keretében az alábbiak kerültek megbeszélésre: 

• Zentai László az OKT nevében gratulációját fejezte ki Golyán Szilviának, aki a Magyar Arany 

Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetését kapta március 15-ei nemzeti ünnepünk 

alkalmából. 

• A felvételi jelentkezési számadatok – értékelés, VirChart grafikonok 

• Az Ukrajnából érkező menekült hallgatók befogadásának lehetőségei – vendéghallgatói 

jogviszony, pótfelvételi jelentkezés, SH-s hallgatói jogviszony, részismereti képzés 

Rónay Zoltán javasolta, hogy a kari nemzetközi irodák mellett az oktatási terület is kapja meg 

az Ukrajnából érkező hallgatók felvételi lehetőségével kapcsolatos információkat. 

• A 2023. év első felében várható KKK-módosítások 

 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezvén, a Tanács elnöke az ülést bezárta. 

 

Budapest, 2022. április 8. 

 

 

 

 

                           ………………………………………..…                                                ………………………………………. 

               Szabóné Dr. Szitányi Judit 

                hitelesítő 

                                Dr. Zentai László 

                                  elnök 
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