
Emlékeztető 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának 

2022. december 2-án 09:30 órai kezdettel tartott üléséről 

Az ülés helye: ELTE TEAMS 

 

 

Megjelentek: 

Szavazati jogú tagok: 

Somssich Réka dékánhelyettes (ÁJK) 

Horváthné Molnár Katalin igazgatóhelyettes (BDPK) 

Márkus Eszter dékánhelyettes (BGGyK) 

Horváth Krisztina dékánhelyettes (BTK) 

Tóth Zsuzsanna Eszter dékánhelyettes (GTK) 

Krebsz Anna dékánhelyettes (IK) 

Rónay Zoltán dékánhelyettes (PPK) 

Rácz Andrea dékánhelyettes (TáTK) 

Szabóné Szitányi Judit dékánhelyettes (TÓK) 

Müller Viktor dékánhelyettes (TTK) 

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): 

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

Gácser József igazgató (Kancellária) 

Hamar Imre rektorhelyettes 

Knyihár Eszter irodavezető (NSI) 

 

 

 

Zentai László távolléte miatt az ülést Cseszregi Tamás vezette le. Az emlékeztető 

hitelesítésére Müller Viktor került felkérésre. 

Cseszregi Tamás jelezte, hogy a Képzési Szabályzatra való tekintettel kivételes eljárásban 

napirendre felkerült kettő olyan - BTK által benyújtott – előterjesztés is, amelyek nem 

szerepeltek a címbejelentések között. 

A Tanács a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Horváth Krisztina az I. napirend – néprajz alapképzési szak – tárgyalásakor kapcsolódott 

az üléshez, előtte Határ Anita képviselte a kart az ülésen.   

 

  



 

NAPIRENDI JAVASLAT 

 

I. Szakok létesítése/indítása, nyilvántartásba vett adatainak módosítása 

- adattudomány mesterképzési szak Budapest képzési helyen, angol nyelvű, nappali 

munkarendű képzésben történő indítása a 2024/2025. tanév I. félévétől 

- európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak képzési és 

kimeneti követelményeinek módosítása a 2023/2024. tanév I. félévétől 

- gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak képzési és 

kimeneti követelményeinek módosítása a 2023/2024. tanév I. félévétől és ezzel 

összefüggésben a tanterv módosítása 

- fordító és tolmács mesterképzési szakon angol-orosz specializáció (nyelvpár) 

létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű 

képzésben történő – indítása a 2022/2023. tanév I. félévétől 

- fordító és tolmács mesterképzési szakon orosz-angol specializáció (nyelvpár) 

létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű 

képzésben történő – indítása a 2022/2023. tanév I. félévétől 

- fordító és tolmács mesterképzési szakon angol-portugál specializáció (nyelvpár) 

létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű 

képzésben történő – indítása a 2022/2023. tanév I. félévétől 

- fordító és tolmács mesterképzési szakon portugál-angol specializáció 

(nyelvpár) létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali 

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

- néprajz alapképzési szakon néprajzi muzeológia specializáció létesítése és – 

Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben történő 

– indítása a 2022/2023. tanév I. félévétől 

 

II. Tantervmódosítás 

- etika minor 

- gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak 

 

III. Egyebek 

  



Az elfogadott napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

I. Szakok létesítése/indítása, nyilvántartásba vett adatainak módosítása 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott XLV/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Informatikai Kar által előterjesztett - adattudomány 

mesterképzési szak Budapest képzési helyen, angol nyelvű, nappali munkarendű 

képzésben a 2024/2025. tanév I. félévétől történő – indításának jóváhagyását javasolja 

a Szenátus számára.  

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott XLVI/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - európai uniós 

konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 

követelményeinek a 2023/2024. tanév I. félévétől történő – módosításának 

jóváhagyását javasolja a Szenátus számára.  

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott XLVII/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - fordító és 

tolmács mesterképzési szakon angol-orosz specializáció (nyelvpár) létesítésének és 

– Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. 

tanév I. félévétől történő – indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus számára.  

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott XLVIII/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - fordító és 

tolmács mesterképzési szakon orosz-angol specializáció (nyelvpár) létesítésének és 

– Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. 

tanév I. félévétől történő – indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus számára.  

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott XLIX/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - fordító és 

tolmács mesterképzési szakon angol-portugál specializáció (nyelvpár) 

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

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

a Szenátus számára. 

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott L/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - fordító és 

tolmács mesterképzési szakon portugál-angol specializáció (nyelvpár) 

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

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

a Szenátus számára.  

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott LI/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - gazdasági és 

jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti 



követelményeinek a 2023/2024. tanév I. félévétől történő - módosításának 

jóváhagyását javasolja a Szenátus számára.  

 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott LII/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az Bölcsészettudományi Kar által előterjesztett - néprajz 

alapképzési szakon néprajzi muzeológia specializáció létesítésének és – Budapest 

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

félévétől történő - indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus számára. 

 

II. Tantervmódosítás 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangú szavazattal hozott LIII/2022. (XII. 2.) OKT sz. 

állásfoglalása értelmében az alábbi tantervek módosítása kezdeményezésének 

jóváhagyását javasolja a Szenátus számára; 

 

A Bölcsészettudományi Kar előterjesztésében: 

- etika minor 

- gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak 

 

 

III. Egyebek 

Cseszregi Tamás tájékoztatta a Tanácsot a felsőoktatási törvény napirenden lévő – 

várható – módosításáról, amely az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága előtt áll. 

Jelezte továbbá, hogy a törvénymódosítás - vélhetően január hónap folyamán történő – 

elfogadását követően egyetemen belüli egyeztetésekre lesz szükség. 

Rónay Zoltán szerint – a jogszabályváltozások után – érdemes lenne figyelmet fordítani az 

oktatói-kutatói munkakörökre, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokra vonatkozó 

szabályozás áttekintésére is. 

 

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

 

Budapest, 2022. december 2. 

 

 

 

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

Dr. Müller Viktor 

hitelesítő 

Dr. Zentai László 

elnök 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum DR.
MÜLLER VIKTOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.12.17. 09.48.34


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. MÜLLER VIKTOR
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1974.06.17.
Anyja neve: BORDA ÉVA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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