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Iktatószám: ELTE/6905/1 (2019) 

 

Jegyzőkönyv 

az ELTE Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 

2019. március 22-i üléséről 

 

Az ülés időpontja:   2019. március 22. 9.00–12.30 

Helyszín: Eötvös József Collegium épülete, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 

Klubterem 

Jelenlévők: A TTT 12 fő szavazati jogú tagja és meghívottak  

 

Antalné Szabó Ágnes köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. A napirendet 

a megjelentek 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 

 

1. napirendi pont 

Új vezetőpedagógusi előterjesztések megvitatása (írásbeli előterjesztés) 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a felterjesztéshez a TKK munkatársai elkészítették a 

kapacitásvizsgálatot. A TKK megkapta a szükséges dokumentumokat a kinevezés megvizsgálásához. A 

kapacitásvizsgálat azt mutatja, hogy mindenképpen szükség van az új vezetőtanári kinevezésre, mert jelenleg 

nem tudja a TKK gyakorlóiskolába beosztani az összes matematika szakos hallgatót.  

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy jelenleg nincs kidolgozott módszertana annak, hogy vezetőtanárok 

szakmódszertanos feladatokat lássanak el. Jogszabályi szinten nem megoldható, hogy felsőoktatási órát 

köznevelési intézményben tartott órának elszámoljanak. Ez a beépítés nem lehetséges. Készítik a köznevelési 

szabályzat legújabb változatát, mely anyagban a köznevelési intézmények javaslatára 5 évente 

felülvizsgálják a vezetőtanárok munkáját, és kapacitásvizsgálatok alapján a kinevezéseket. Nem lesz 

határozatlan idejű kinevezés. Lehet, hogy visszamenőleg is alkalmazni fogják. Molnár Katalin igazgatónő 

tájékoztatása alapján, ha nincs elég hallgató adott szakon (nem elég a kapacitásvizsgálatnak) hogy 

megemelik a vezetőtanárok óráinak számát, például 12 helyett 18-at tanítanak. Felsoroltuk a vezetőtanárokat, 

de nem néztük meg, hogy hány két szakos vezetőtanárról van szó. Jellemzően 5 főt fogadnak a kétszakos 

tanárok, pontosabb, precízebb táblázat a későbbiekben várható erről.  

 

A testület egyhangúlag úgy dönt, hogy akiről tudnak, arról döntenek. Karkus Zsolt kinevezése elhalasztva.  

 

A testület tagjai támogatják (7 igennel), hogy most csak azokról szavaznak, akikről tudnak, és az elhalasztás-

újratárgyalást nem kívánják megejteni. (Új szavazólapot nem igényeltek, papíron kihúzták, akikről nem lesz 

szavazás.) 
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SZAVAZÁS  

A testület egyhangúlag 11 szavazattal elfogadta a következő vezetőtanári kinevezéseket.  

(1 fő a szavazás idején nincs jelen.) 

 

7/2019. (III.22.) 

Bartalis Mónika (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 
Gimnázium és Kollégium) x szakos vezetőtanári 

kinevezésének támogatása ELTE/6905/1 (2019) 

8/2019. (III.22.) 

Sebőné Bagdi Ágnes (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium és Kollégium) vezetőtanári kinevezésének 
támogatása ELTE/6905/1 (2019) 

9/2019. (III.22.) 

Szegedy-Maszák Anna (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium és Kollégium) vezetőtanári kinevezésének 
támogatása ELTE/6905/1 (2019) 

10/2019. (III. 22.) 

Jakab Péter (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium és Kollégium) vezetőtanári kinevezésének 

meghosszabbítása ELTE/6905/1 (2019) 

11/2019. (III.22.) 

Ligeti Judit (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium és Kollégium) vezetőtanári kinevezésének 

meghosszabbítása ELTE/6905/1 (2019) 

12/2019. (III.22.) 

Joóbné Imrik Eszter (ELTE gyakorló Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) vezetőtanári 

kinevezésének meghosszabítása ELTE/6905/1 (2019) 

 

 

2. napirendi pont 

Új pedagógus-továbbképzési akkreditációs programok megvitatása (írásbeli előterjesztés) (EFOP) 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy az Oktatási Hivatal munkatársai is lektorálják ezeket a szigorú 

elvárásokat, a véleményezők támogatták.  

 

 

SZAVAZÁS 

A testület egyhangúlag 12 szavazattal a TTT elfogadta az új pedagógus-továbbképzés támogatás az EFOP 

keretében program anyagát.  

 

13/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a Játékos anyanyelvi nevelés lehetőségei az 
iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében című, EFOP 3.1.2. 

projekten belül megvalósítani tervezett programot ELTE/6905/1 (2019) 

14/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja Az óvoda-iskola közötti átmenet támogatása a 
korai iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében, az EFOP 

3.1.2. projekten belül megvalósítani tervezett programot ELTE/6905/1 (2019) 

15/2019. (III.22.) 

A TTT támogatja A gondolkodási képességek fejlesztése a korai 

iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében, az EFOP 3.1.2. 
projekten belül megvalósítani tervezett programot ELTE/6905/1 (2019) 

16/2019. (III.22.) 

A TTT támogatja A módszertani felkészítés az egész napos 

nevelésre a korai iskolaelhagyás megelőzésének érdekében, az 
EFOP 3.1.2. projekten belül megvalósítani tervezett programot ELTE/6905/1 (2019) 
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3. napirendi pont 

Új tanárképzési tantervek megvitatása (írásbeli előterjesztés) 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy ez az előterjesztés később beérkezett. A BTK előterjesztésében 

kaptunk angoltanár szakos előterjesztéseket, a tantervben változást nem találtunk. Vancsó Ödön tanár úr 

véleményezése alapján a hallgatók érdekében támogatható.  

 

A testület egyhangúlag megszavazta 12 szavazattal ezeket a tanterveket. 

17/2019. (III.22.) 

A TTT támogatja a BTK 2 féléves latin nyelv és kultúra tanára 

diszciplináris mesterképzésre épülő 60 kredites képzését levelező 
tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

18/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a BTK könyvtárostanár tanítóira épülő 120 kredites 

képzést nappali tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

19/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a BTK könyvtárostanár tanítóira épülő 120 kredites 
képzést levelező tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

 

Rövid ciklusú 4 féléves könytárostanár-képzés, 4 féléves tanítói, németre épülő képzések Golyán Szilvia és 

Vancsó Ödön véleménye alapján a tanterv támogatható.  

 

A testület egyhangúlag 12 szavazattal támogatta a következő tanterveket. 

20/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

tanítóira épülő 120 kredites képzést nappali tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

21/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

tanítóira épülő 120 kredites képzést levelező tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

22/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a német nyelv és kultúra tanára tanítóira épülő 120 

kredites képzést nappali tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

23/2019. (III.22.) 
A TTT támogatja a német nyelv és kultúra tanára tanítóira épülő 120 
kredites képzést levelező tagozaton ELTE/6905/1 (2019) 

 

A fizikatanári tantervi előterjesztést a testület egyhangúlag 11 szavazattal támogatja. (Egy tag a szavazás 

pillanatában nincs jelen.) 

 

24/2019. (III.22.) 
A TTT elfogadta a fizika osztatlan tanárszak tantervi hálójának 

módosítását ELTE/6905/1 (2019) 

 

 

4. napirendi pont 

A 2019. évi, a záróvizsga szervezésével, a szakdolgozattal és a portfólióval kapcsolatos eljárásrend 

megvitatása (írásbeli előterjesztés). 

 

Antalné Szabó Ágnes ismerteti, hogy a TKK összeállított egy portfólióval, szakzárással kapcsolatos 

eljárásrendre javaslatot, a BTK-n szervezett találkozón pontról pontra megbeszélve hivatalvezetők és 

tanárképzési referensek véleménye alapján. Egy ponton változtattak: a bírálók és szakdolgozatot leadók 

névsorát egy korábbi időpontban kívánják átvenni. A megbeszéléssel ellentétben vállalja a Tanulmányi 
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Osztály, hogy maga gyűjti a szakdolgozatokat, és készüljön egy témabejelentő Neptun-kérvény, és utólag 

töltessük ki a papíralapon a szakdolgozati témabejelentőt, mert az oktatási rektorhelyettes bejelentésére az 

Oktatási Igazgatóság mindenhol bevezetni kívánja az e-portfóliót és e-szakdolgozatot. A TKK ezért idén 

még vállalja a bejelentő beírását a hallgatók helyett.  

 

Javasolja, hogy a zv. szervezésével foglalkozzunk. Előzménye már hallható volt, a karokkal is megbeszéltük, 

és szervezési szempontból 3 vizsgarész támogatható. Mindháromról önálló jegyzőkönyv készül, mely a jogi 

osztállyal kerül véleményezésre. A karokon készült jegyzőkönyveket a TKK-ba juttatják vissza, és itt 

összesítik. A karok közti eljuttatást hallgatók segítik majd. Az adott vizsgarész sikerességéhez gratulál az 

elnök, de az összesítőt, ezek adminisztrálását a TKK-ban végzik. A hallgatók a Neptunban tekinthetik meg 

végső eredményüket.  

 

Egymással nem párosítható kis szakokat osztottuk be, hisz az elnökök szervezése is egyszerűbb. A 

beosztásról tájékoztatjuk a karokat.  

 

 

SZAVAZÁS 

A testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a záróvizsga szervezésével kapcsolatos 

eljárásrendet. 

 

23/2019. (III.22.) A TTT elfogadja a záróvizsga szervezésének eljárásrendjét ELTE/6905/1 (2019) 

 

SZAVAZÁS  

A szakdolgozat benyújtásának és bírálatának eljárásrendjét a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal (1 fő 

a szavazás során hiányzik). 

24/2019. (III.22.) A TTT elfogadja a szakdolgozat eljárásrendjét. ELTE/6905/1 (2019) 

 

SZAVAZÁS 

A testület egyhangúlag 12 igen szavazattal elfogadta.  

 

25/2019. (III.22.) A TTT elfogadja a portfólió eljárásrendjét. ELTE/6905/1 (2019) 

 

 

5. napirendi pont 

Tájékoztatás a pedagógusképzési testületek átalakítására vonatkozó TKK-javaslatról, az SzMSz-

ben a testületekre vonatkozó rész módosításáról, amelyet a TKK Egyeztető Testületének április 5-ei 

ülése fog tárgyalni (írásbeli tájékoztató). 

Antalné Szabó Ágnes ismerteti, hogy a pedagógus-képzési tanács (és bizottsága) nem működött 

megfelelően. Rendezni szükséges a helyzetet, ehhez szükséges egységes koncepció, hogy mi tartozzék a 

testületekbe.  

 

6. napirendi pont 

Egyebek  
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Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a gyakorlatra vonatkozó koncepciót átnézik az RTAK-os tantervekkel 

kapcsolatban, és azzal együtt hozzák be a módosítási javaslatot a TTT-re. A testület tagjainak kérdése nem 

volt, megköszöni a tagoknak a részvételt és a konstruktív munkát, majd lezárja a tanácskozást. 

 

Budapest, 2019. április 5. 

Készítette: Jantyik Mónika 

Ellenőrizte: Antalné dr. Szabó Ágnes 

 

 

         Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

          TTT-elnök 


