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Iktatószám: ELTE/3465/10(2022) 

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 2022. június 2-ai üléséről 

 

Az ülés helye: MS Teams 

Időpont: 2022. június 2. 9.00 óra 

 

Jelenlévők: 

ELTE SZMR: 100. § (1) A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete elnöke az oktatásért felelős rektorhelyettes.  

(2) A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete tagjai: a Tanárképző Központ főigazgatója, a BGGyK, BTK, 

IK, PPK, TÓK, TTK dékánja, a BDPK vezetője, a Köznevelési Bizottság elnöke és az EHÖK által a 

pedagógusképzésben részt vevők közül delegált négy hallgató. 

A Testület jelen levő tagjai: 14 fő 

Állandó meghívottak közül jelen van: 4 fő 

 

Az ülés leírása: 

A Testület elnöke köszönti a jelenlévőket az ülésen, és megállapítja, hogy a Testület 14 szavazati jogú tagból 

áll, és 14 tag jelenlétével határozatképes. A napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 14 szavazattal 

elfogadja. 

 

A Testület az egyes napirendi pontok vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta: 

PET 12/2022. (06. 02.) számú határozat: Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium 

igazgatói pályázata 

A testület A testület 14 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 

PET 13/2022. (06. 02.) számú határozat: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola igazgatói 

pályázata 

A testület A testület 14 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 
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PET 14/2022. (06. 02.) számú határozat: Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 

igazgatói pályázata 

A testület A testület 14 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 

 

A testület a képzési bevételek 20%-ának az elosztása a mintatantervek alapján az új tanárképzésben 

előterjesztéshez véleményezési időt kért. Az előterjesztésről levélszavazást indít a TKK egy későbbi 

időpontban. Az új típusú pályaszocializációs és csoportos tanítási gyakorlatok díjazásának elveiről egy 

későbbi határozat előkészítése érdekében Antalné Szabó Ágnes főigazgató adott tájékoztatást. 

 

Az Egyebek napirendi ponthoz javaslat, hozzászólás nem érkezett. 

 

A PET elnöke megköszönte a részvételt, majd lezárta a tanácskozást. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Petró Tímea hivatalvezető 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Zentai László rektorhelyettes 

 

Budapest, 2022. június 2. 

 

 

 Zentai László 

 rektorhelyettes, a PET elnöke 

 


