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Iktatószám: ELTE/5026/1(2021) 

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 2021. március 1-jei üléséről 

 

Az ülés helye: MS Teams 

Időpont: 2021. március 1. 15.30 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 (1 fő később csatlakozott) 

Állandó meghívottak közül jelen van: 5 fő 

 

Az ülés leírása: 

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

áll, és 13 tag jelenlétével határozatképes. A napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 13 szavazattal 

elfogadja. (Egy tag később csatlakozott.) 

 

I. Az ELTE HKR 5. számú mellékletéből hiányzó tanári szakok és szakpárok alapkari 

besorolásának a megvitatása 

A Testület az alább felsorolt szakpárokról külön szavazást tartott: 

Az informatikatanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakpár esetében az IK 3, a TÓK 7 

szavazatot kapott, 3 fő tartózkodott. 

Az informatikatanár – testnevelő tanár szakpár esetében az IK 7, a PPK 1 szavazatot kapott, 5 

fő tartózkodott. 

A testnevelő tanár – rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakpár esetében a PPK 1, a TÓK 7 szavazatot 

kapott, 5 fő tartózkodott. 
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A közösségi művelődés tanár – informatikatanár szakpár esetében az IK 5, a PPK 1 szavazatot 

kapott, 7 fő tartózkodott. 

Az előterjesztésben foglalt többi szakpár esetében a 2013-ban elfogadott dékáni megegyezés 

volt a mérvadó, így azokról a Testület nem szavazott. 

II. A Tanárképző Központ beszámolója a 2020. évi munkájáról 

A beszámolót ellenszavazat nélkül 14 szavazattal elfogadja. 

III. A Tanárképző Központ 2021. évi költségvetésének a megvitatása 

A költségvetési tervet ellenszavazat nélkül 13 szavazattal elfogadja. (Mesterházy igazgató úr a 

szavazás megkezdése előtt kimentését kérte, és távozott az ülésről.) 

IV. Egyebek 

A 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, 2021. március 1. 

 

 

 Zentai László 

 rektorhelyettes, a PET elnöke 

 


