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Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 2020. május 14-én befejezett levélszavazásáról 

 

Az előterjesztés tárgya: A tanárképzésben a felvételi eljárásban a különeljárási díjak elosztása a 2020. 

tavaszi félévben a budapesti és a szombathelyi telephelyen 

 

A levélszavazás kezdő időpontja: 2020. május 12. 14:32 

A levélszavazás záró időpontja: 2020. május 14. 15:00 

A levélszavazáson érvényes szavazatot adott le: 11 fő tag 

A levélszavazás érvényes volt, a PET 14 fő tagjából 2020. május 14-én 15 óráig 11 fő tag érvényes szavazatot 

küldött. Az érvényesen szavazó tagok közül 10 fő igen szavazattal támogatta az előterjesztést, 1 fő 

tartózkodott a szavazásban. A levélszavazásra érkezett még egy a megadott határidőn túli, ezért nem 

érvényes, az előterjesztést támogató szavazat. 

A Testület a következő határozatot hozta: 

PET 3/2020. (V. 14.) sz. határozat: A tanárszakra jelentkezők által befizetett felvételi különeljárási 

díjak elosztási elvei a budapesti és a szombathelyi telephelyen 

A Tanárképző Központba és a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központba befizetett különeljárási díjak 

elosztási elvei a 2020. tavaszi félévben a budapesti és a szombathelyi telephelyen: 

a) A szóbeli felvételi vizsgákon a vizsgáztató oktatók nem kapnak díjazást. 

b) A pályaalkalmassági vizsgálatokon felvételizőnként 2700 Ft a díjazás. Ez a 3 fős bizottságokban 900 

Ft/oktató/felvételizőt jelent. 

c) A gyakorlati felvételi vizsgákon vizsgázóként 3900 Ft a díjazás. Ez a 3 fős bizottságban 1300 

Ft/oktató/vizsgázót jelent. 

d) A motoros alkalmassági vizsgákon vizsgázóként 3900 Ft a díjazás. Ez a 3 fős bizottságban 1300 

Ft/oktató/vizsgázót jelent. 

e) A fennmaradó rész a budapesti képzésre befizetett díjakból a Tanárképző Központ, a szombathelyi 

képzésre befizetett díjakból a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ költségvetésébe kerül. 

A határozatban elfogadott díjazás gyakorlati megvalósításához, a többletmunka-szerződések megkötéséhez 

a Kancellária engedélye szükséges, az engedélykérést a Tanárképző Központ intézi. 

A jegyzőkönyvet készítette: Jantyik Mónika, titkársági referens 

A jegyzőkönyvet hitelesítette dr. Zentai László rektorhelyettes megbízásából: Antalné dr. Szabó Ágnes 

Budapest, 2020. május 15.    

               Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 


