JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2016. június 25. napján 10.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar
(továbbiakban: NPK) alakuló küldöttgyűlésén.

Helye: Vidékfejlesztési Minisztérium-Darányi Ignác Terem.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Jelen vannak:
Szeleczki János NPK elnökhelyettes (levezető elnök)
Horváth Péter NPK elnök
Hirmann László Jelölő Bizottság elnöke
Dr. Kurucz Zsuzsanna, jegyzőkönyvvezető
Bánkiné Kiss Anikó, jegyzőkönyv hitelesítő
Márkus Lászlóné, jegyzőkönyv hitelesítő
Országos Küldöttgyűlés tagjai (96 fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Távol maradt:
Agócs Attila; Ajtony Ákos; Árva László; Bánfalvi Péter; Cseke Gábor; Gellai József, Gulyás
Ferencné; Kerekes Barbara; Kis Sándor; Kiss Zoltán; Lantos Károly, Lengyel Zoltán Tamás;
Makk Ádám Balázs; Némethné Szendrei Csilla; Rimóczi Gábor; Rizner József; Szabó Judit;
Szalai Ferenc; Tiszlavicz Csaba

Meghívottak 14 órára:
Balog Zoltán, Emberi Erőforrások miniszter
Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter
Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter
Pintér Sándor, belügyminiszter
Dr. Hoffmann Rózsa, országgyűlési képviselő, NPK tiszteletbeli tag
Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, NPK tiszteletbeli tag
Ballagó Zoltán, tankerületi igazgató, NPK tiszteletbeli tag
Dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár
Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár
Odrobina László, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár
Pölöskei Gáborné, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnök
Dr Kaposi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgató
Dobson Tibor, tű. dandártábornok Magyar Rendvédelmi Kar elnök
Dr. Jávor András, Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Iroda elnök

Napirendi pontok:
1) Határozatképesség megállapítása
2) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
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3) Napirendi pontok elfogadása
4) Szavazatszámláló Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása
5) Választási Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása
6) Tisztségviselők megválasztása (elnök, elnökhelyettes, országos elnökségi tagok, Országos
Etikai Bizottság, Országos Felügyelő Bizottság)
7) Szavazás
8) Eredményhirdetés
9) Zárszó

Szeleczki János levezető elnök: köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar alakuló országos
küldöttgyűlés résztvevőit. Köszönti Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar első elnökét.
Tájékoztatja a küldötteket, hogy a jegyzőkönyvvezetés érdekében az ülésről hangfelvétel
készül. Felkéri Horváth Pétert, hogy köszöntse a küldötteket.
Horváth Péter NPK elnök: köszönti a megjelenteket. Megköszöni az elmúlt két évben az
országos küldöttek munkáját, valamint köszönti az új küldötteket. A Nemzeti Pedagógus Kar
feladata, hogy információkkal lássa el a döntéshozókat, megtartva a szakmaiságát. A
problémákat el kell mondani, mert csak így lehet a Kar a közvélemény előtt hiteles és ezáltal
tud megfelelni a jogszabályban rögzített feladatoknak. Ha az ágazatirányítás meghallgatja a
Kar véleményét, akkor elérhetővé válhat az, hogy egy jobb oktatási rendszerben tudnak majd
dolgozni. Ehhez a munkához kíván minden küldöttnek erőt, kitartást.

1. Napirendi pont:
Határozatképesség megállapítása
Szeleczki János levezető elnök: a küldöttgyűlés jelenlegi létszáma 115 fő, 58 főtől
határozatképes. Az Országos Küldöttgyűlésen 85 fő küldött jelent meg. Megállapítja, hogy a
küldöttgyűlés határozatképes. A küldöttgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a megjelent
küldöttek többségi szavazatával hozza meg.

2. Napirendi pont:
Jegyzőkönyvet vezető, hitelesítők személyének megválasztása
Szeleczki János levezető elnök: jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kurucz Zsuzsannát javasolja.
Dr. Kurucz Zsuzsanna elvállalja a jegyzőkönyvvezetést.
Szeleczki János levezető elnök: Jegyzőkönyvhitelesítőnek Bánkiné Kiss Anikót és Márkus
Lászlónét javasolja.
Bánkiné Kiss Anikó vállalja a jegyzőkönyvhitelesítést.
Márkus Lászlóné vállalja a jegyzőkönyvhitelesítést.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
-

A küldöttgyűlés 83 igen, 0 nem 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: -
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
5/2016. (VI. 25.) számú határozata
A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja az Alakuló Küldöttgyűlés
jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Kurucz Zsuzsannát, míg hitelesítőknek Bánkiné Kiss Anikót és
Márkus Lászlónét.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont:
Napirendi pontok elfogadása:
Szeleczki János levezető elnök: Ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
Határozatképesség megállapítása
Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Napirendi pontok elfogadása
Szavazatszámláló Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása
Választási Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása
Tisztségviselők megválasztása (elnök, elnökhelyettes, országos elnökségi tagok,
Országos Etikai Bizottság, Országos Felügyelő Bizottság)
Szavazás
Ebédszünet
Eredményhirdetés
Zárszó
Szeleczki János levezető elnök: megkérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinek további
javaslata a napirendi pontokhoz.
A küldöttek részéről új napirendi pont javaslat nem érkezett.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
napirendi pontokat.
-

A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

-
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
6/2016. (VI. 25.) számú határozata
Az NPK Alakuló Küldöttgyűlés napirendjének elfogadásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az
alábbiak szerint:
Napirendi pontok
Határozatképesség megállapítása
Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Napirendi pontok elfogadása
Szavazatszámláló Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása
Választási Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása
Tisztségviselők megválasztása (elnök, elnökhelyettes, országos elnökségi tagok,
Országos Etikai Bizottság, Országos Felügyelő Bizottság)
Szavazás
Ebédszünet
Eredményhirdetés
Zárszó
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása:
Szeleczki János levezető elnök: a Szavazatszámláló Bizottság az országos küldöttek közül
választott öttagú testület, mely egy elnökből és négy tagból áll. Tagjaira az ülésen a levezető
elnök tesz javaslatot. A javaslatot az Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el.
A Szavazatszámláló Bizottság tagja tisztségre nem választható, amennyiben mégis jelölést
kap valamely tisztségre, nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja-e. Amennyiben a jelölést
elfogadja, a Szavazatszámláló Bizottságban betöltött helye megüresedik. Az Országos
Küldöttgyűlés a megüresedett hely(ek)re a Szavazatszámláló Bizottság a küldöttek közül
újabb tagot választ. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megbízatása az Országos
Küldöttgyűlés idejére szól.
A Szavazatszámláló Bizottság feladatai: a szavazólapok összegyűjtése, a szavazatok
érvényességének vizsgálata, esetleges érvénytelenségük megállapítása, az érvényes és
érvénytelen szavazatok megszámlálása, a szavazatok összesítése, amely alapján a Választási
Bizottság kihirdeti a szavazás eredményét.
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi küldötteket javasolja: Kaukerné Kovács
Edit, Türk László, Soltész Éva, Flódung János, Fekete Antal.
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Kéri a küldötteket, hogy álljanak fel, és nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a tisztséget.
Kaukerné Kovács Edit elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot.
Türk László elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot.
Soltész Éva elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot.
Flódung János elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot.
Fekete Antal elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
szavazatszámláló bizottságot.
-

A küldöttgyűlés 80 igen, 0 nem, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
7/2016. (VI. 25.) számú határozata
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Szavazatszámláló Bizottság tagjának
Kaukernét Kovács Editet, Türk Lászlót, Soltész Évát, Flódung Jánost és Fekete Antalt
választotta meg.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének a tagok Fekete Antalt választották meg.

5. Napirendi pont:
Választási Bizottság tagjainak megválasztása:
Szeleczki János levezető elnök: a Választási Bizottság az országos küldöttek közül választott
háromtagú testület, mely egy elnökből és két tagból áll. Tagjaira az ülésen a levezető elnök
tesz javaslatot. A javaslatot az Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el.
Választási Bizottság tagja tisztségre nem választható, amennyiben mégis jelölést kap
valamely tisztségre, nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja-e. Amennyiben a jelölést elfogadja,
a Választási Bizottságban betöltött helye megüresedik. Az Országos Küldöttgyűlés a
megüresedett hely(ek)re a küldöttek közül újabb tagot választ. A Választási Bizottság
tagjainak megbízatása az Országos Küldöttgyűlés idejére szól.
A Választási Bizottság feladata: a jelöltek listájának megállapítása, a jelöltek nyilatkozatának
kikérése arról, hogy vállalják-e a jelöltséget, a szavazólapok elkészítése és hitelesítése,
megállapítja a választás eredményét.
Választási Bizottság tagjainak az alábbi küldötteket javasolja: Dr. Puszter Bernadett, Szalai
Ferenc, Jeruskáné Berényi Erzsébet.
Dr. Puszter Bernadett elvállalja a választási bizottsági tagságot.
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Szalai Ferenc nincs jelen, ezért Varga Kata jelentkezik a választási bizottságba.
Jeruskáné Berényi Erzsébet elvállalja a választási bizottsági tagságot.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
választási bizottságot.
-

A küldöttgyűlés 82 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
8/2016. (VI. 25.) számú határozata
A Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Választási Bizottság tagjának Dr. Puszter
Bernadettet, Varga Katát, Jeruskáné Berényi Erzsébetet választotta meg.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
A Választási Bizottság elnökének a tagok Dr. Puszter Bernadettet választották meg.

6. Napirendi pont:
Elnök, elnökhelyettes, országos elnökségi tagok, Országos Etikai Bizottság, Országos
Felügyelő Bizottság megválasztása:
Szeleczki János levezető elnök: felkéri Hirmann Lászlót, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az egyes tisztségekre tett javaslatait.
Hirmann László jelölő bizottsági elnök: a jelölő bizottság egy háromtagú testület, melynek
a tagjait az elnökség jelölte ki. A bizottság tagjai: Ács Péterné, Tóth Péter és Hirmann László.
A Jelölő Bizottság a küldöttek szakmai életrajza és szakmai munkája alapján javaslatot tesz az
elnök, az elnökhelyettes, az elnökségi tagok az Országos Etikai Bizottsági tagok és az
Országos Felügyelő Bizottsági tagok személyére. A Jelölő Bizottság jelöltjei mellé minimum
50% jelenlévő küldött támogatásával további jelöltek állíthatók.
A Jelölő Bizottság tisztségenként legalább annyi jelöltet állított, ahány betöltendő mandátum
van.
Az Országos Felügyelő Bizottság és Országos Etikai Bizottság tekintetében az elnök a
legtöbb szavazatot kapott tag lesz. Amennyiben nem vállalja, a soron következő, legtöbb
szavazatot kapott tag válik elnökké.
Bármely tisztségre jelöltet állíthat a Jelölő Bizottság elnöke, illetve a jelöltállítás szabályai
szerint a Küldöttgyűlés. A Kar elnöke, alelnöke, elnökségi tagja a Küldöttgyűlés által
választott bizottságának tagja az a jelenlevő delegált lehet, aki ötéves pedagógiai szakmai
gyakorlattal rendelkezik, valamint a Küldöttgyűlésen jelen van és az adott tisztségre
vonatkozó jelölést elfogadja. Az elfogadás ténye egyben nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn
összeférhetetlenség.
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A Jelölő Bizottság az alábbi szempontokat vette figyelembe a jelöltállítás során: a jelöltek
milyen iskolatípust képviselnek, az ország mely részéről érkeztek, pedagógusok és
intézményvezetők aránya, férfi-nő arány.
A Jelölő Bizottság Horváth Pétert javasolja országos elnöknek. 1995-től a győri Révai Miklós
Gimnázium igazgatója. Úgy gondolja, hogy a törvény által létrehozott kötelező tagság egyben
lehetőség is arra, hogy a pedagógusok elmondják véleményüket, problémáikat a
közoktatásról, a gyakorlati munka során szerzett tapasztalataikról. Kialakulhat egy olyan az
egész országot átszövő hálózat a területi szervek és a szakmai tagozatok révén, amelynek a
véleménye segítheti a döntéshozókat a lehető legjobb megoldások kialakításában.
2014-ben az Országos Küldöttgyűlés megválasztotta a Kar első elnökének. Az elmúlt két
évben józanul és megfontoltan, de határozottan képviselte a pedagógus társadalmat. A Kar
megyei szervezetei egyöntetűen támogatják munkájában, ezért ismételten Horváth Pétert
javasoljuk elnöknek a Nemzeti Pedagógus Kar élére.
Szeleczki János levezető elnök: megkérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e más személyi
javaslat az elnök személyére.
A küldöttek részéről az elnök személyére nem érkezett javaslat.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri Horváth Pétert, nyilatkozzon arról, hogy elfogadja-e
a jelölést.
Horváth Péter nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a
tisztséget.
Hirmann László jelölő bizottsági elnök: a jelölő bizottság három főt javasol országos
elnökhelyettesnek: Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriellát, Iszák Tibort, Szakál Ferenc Pált.
Mindhárom jelöltet bemutatja. Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella huszonhetedik éve
dolgozik a pedagógus pályán, 1997-től a Budapesti 16. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola
vezetője. 2014 óta a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagja. Pedagógusi,
szakértői és vezetői pályája során mindig igyekszik a nevelés-oktatás folyamatában a szakmai
érdekeket képviselni. A tanulók, a pedagógus hitvallás és mesterség érdekében szeretne
tevékenykedni. Meggyőződése, hogy ez a választott köztestület minden legitimáció
birtokában javaslattevő testületként működik és együttműködik a mindenkori döntéshozókkal.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések, minősítési eljárások, mester és kutató aspiránsok
portfólióinak értékelésének tapasztalatait, okleveles jogász végzettségét jól tudja hasznosítani
a kar munkájában. Számos szakmai konferenciát szervezett az elmúlt két évben.
Az eddig megkezdett munkáját a következő hitvallás szerint kívánja folytatni: „Jó szándékot
kell feltételeznünk egymásról, még akkor is, ha nem egyezik a véleményünk. Ha a
megelőlegezett bizalom elvész, mérhetetlenül leromlanak a kapcsolatok.”
Iszák Tibor mesterpedagógus közoktatási vezető, pedagógiatanár. Az OFI
intézményfejlesztési szaktanácsadója, tanügy igazgatási és esélyegyenlőségi szakértő, Jogi
Szakokleveles Közoktatás Szakember, Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének
választott tagja, Sonkád község társadalmi megbízatású polgármestere. 2004 óta a Csaholci
Általános Iskola igazgatója. Két megye közvetlen képviseletével volt megbízva: SzabolcsSzatmár-Bereg megye valamint Borsod-Abaúj Zemplén megye tartozott hozzá. Emellett részt
vett az óvodai tagozat és az Életvitel és gyakorlati ismeretek tagozat létrehozásában.
Kapcsolat tartásért felelt az EMMI és a KLIK irányába. Jelenleg a Köznevelés irányítás
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munkacsoportban képviseli a Nemzeti Pedagógus Kart. Nevéhez fűződik a
Mesterpedagógusok Szabadegyeteme, mely ebben az évben második alkalommal nyitja meg
kapuit természeti környezetben, a Túr partján.
Szakál Ferenc Pál az elmúlt két évben az Országos Elnökség tagjaként számos egyeztetésen
képviselte a pedagógusok érdekeit, a véleményezésre kapott jogszabályokat figyelemmel
kísérte, javaslatokat, észrevételeket küldött, figyelembe véve a környezetében dolgozók
véleményét. Részt vett több állásfoglalás, közlemény és nyilatkozat megszerkesztésében. A
kilenc évfolyamos általános iskola ötletével kapcsolatban véleménygyűjtést végzett. Tagja
volt az Etikai kódex tervezetét összeállító ad hoc bizottságnak, részt vett az Ember és
Társadalom tagozat megszervezésében, és maga is több tagozat tagja. A szakértői tagozat
ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos véleményeit összesítette és továbbította a
döntéshozóknak, mely hatására megindultak a tárgyalások, és megszülettek az első
eredmények. Elnök úrral részt vett a Köznevelési kerekasztal alakuló ülésén. A pedagógusok
foglalkoztatásával kapcsolatos munkacsoportban képviseli a pedagógusok érdekeit.
Fontosnak tartja, hogy a Karnak a pedagógusok hétköznapi problémáiban is segítséget kell
nyújtania. Különösen igaz ez az ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos teendőkre, de olyan
ügyekre is, mint a pedagógusok munkaideje vagy szabadságának kérdései. Ennek
szellemében készített tájékoztató anyagokat és tette közzé ezeket a Kar honlapján, majd
később saját honlapján.
Szeleczki János levezető elnök: megkérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e más személyi
javaslat az elnökhelyettes személyére.
A küldöttgyűlés más személyt nem javasolt az elnökhelyettesi tisztségre.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a jelölteket, nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a
jelölést.
Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint
megválasztása esetén a tisztséget.
Iszák Tibor nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a tisztséget.
Szakál Ferenc Pál nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a
tisztséget.
Hirmann László jelölő bizottsági elnök: a jelölő bizottság országos elnökségi tagnak tizenöt
főt jelölt, köztük vannak a már elnökhelyettesnek jelölt személyek is.
1) Balázs Kovács Éva hiszi és vallja a gyermekek feltétel nélküli elfogadását, szeretetét,
testi-lelki egészségük védelmét. Nagyon fontosnak tartja a gyermekközpontúságát, a gyermek
egyéniségének figyelembe vételét. Korábban óvónőként dolgozott, jelenleg egy kecskeméti
általános iskolában tanítónő. Munkája során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: a
személyiség tiszteletben tartását, egymás munkájának elismerését, megbecsülését; a
gyermekek feltétel nélküli elfogadását, személyiségük fejlődését, képességeik kibontakozását,
azt hogy kreatív gondolkodású, cselekvésre kész, nyitott, a tudásvágy igényével rendelkező
gyermekeket, felnőtteket neveljek.
2) Bárányos József huszonhetedik éve pedagógus, 2001 óta a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola vezetője. Meggyőződése, hogy akár a nevelő-oktató munka, akár a vezetői
feladat csak kellő alázattal, elhivatottsággal, a munkatársak, a diákok személyiségének
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mindenek feletti tiszteletben tartásával végezhető. 2014 júniusa óta a Nemzeti Pedagógus Kar
országos elnökségének tagja, valamint tagja az Országos Köznevelési Tanácsnak és a
közoktatási Szakértők Országos Egyesületének is. Jelenleg a Köznevelési Kerekasztal
Fenntartói munkacsoportjában igyekszik tapasztalataival elősegíteni a köznevelés
átszervezését.
3) Bodrogai Tibor 1985 óta dolgozik az Esztergomi Montágh Imre Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális
Szakiskolában, 2002 óta vezeti az intézményt. Intézménye, a kollégáival végzett közös
munkának köszönhetően, régiójuk egyik legszerteágazóbb szakmai profiljával rendelkező,
több gyógypedagógiai területen képző / fejlesztő akkreditált bázis –és gyakorlóintézményévé
nőtte ki magát. Vezetői munkája során fontosnak tartja, hogy támogassa munkatársai
hivatásbeli fejlődését, valamint munkatársai számára, olyan munkafeltételeket alakítson ki,
amely mind szakmai, mind közösségi fejlődésükhöz hozzájárul. Az elmúlt két évben a
Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagjaként a fejlesztő - és gyógypedagógiai
területet képviselte, illetve ehhez a területhez tartozó tagozat létrehozásában is alapító tagként
vett részt.
4) Brahmi Ilona 35 éves szakmai pályája során mindvégig kollégiumi nevelőtanári
munkakörben dolgozott: volt kollégiumi csoportvezető, kollégiumvezető, pedagógiai
igazgatóhelyettes, jelenleg a Szolnok Városi Kollégium intézményvezetője.
Meggyőződése, hogy a kollégiumok presztízséért, nevelő-oktató munkájuk folyamatos
fejlődéséért elsősorban azoknak kell tenniük, akik azokban dolgoznak. Úgy gondolja, hogy a
kollégiumpedagógia számtalan értékkel bír, amelyet szeretne képviselni és eljuttatni az
ágazathoz a kollégiumi pedagógusok véleményét. Jelenleg a Kar kollégiumi tagozatának
elnöke.
5) Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella már bemutatásra került.
6) Dr. Vizi László Tamásné 2014 óta a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének
tagja.
Segített a megyei szervezetek megalakításában Fejér és Veszprém megyékben, valamint részt
vett a szakképzési és az idegen nyelvi tagozat megszervezésében. Konferenciákon, szakmai
egyeztetéseken a Kar képviseletében előadóként vett részt a fővárosban és vidéken. Részt vett
azokon a tárgyalásokon, ahol sikerült elérni, hogy a vegyes típusú iskolákat egységben
tartsák, ahol a gimnáziumi oktatás mellett művészeti szakképzés is folyik. A tankönyvellátás
és terjesztés problémakörének rendezésére kapcsolat létesítését kezdeményezte az
oktatásirányítás érintett vezetőivel. A Közoktatási Kerekasztal Tartalomfejlesztési
munkacsoportjában delegált.
7) Dr. Zalay Szabolcs minden olyan törekvést támogat, amely a magyar pedagógia
fejlesztését szolgálja, ennek érdekében lett két éve országos küldött, majd országos elnökségi
tag. 1991 óta pedagógus, 2011 óta a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója.
Pedagógiai hitvallása, hogy a jól működő iskolához jó tanárok kellenek, akik értenek a
szakmájukhoz, jól tudnak tanítani, rendet és fegyelmet tartanak az órájukon, és szeretik a
gyerekeket. Elsősorban ezeket a szempontokat szeretné továbbra is érvényesíteni a
munkájában és a Nemzeti Pedagógus Kar működésének támogatása során.
Az elnökségi munka keretein belül elsősorban az iskolai közösségi szolgálat működésének
országos monitorozási feladatainak megszervezése, valamint a magyar tanári tagozat
létrehozása volt a feladata, jelenleg a Köznevelési Kerekasztal – Gyermek, tanulói életutak
munkacsoport vezetője.
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8) Holló Gyula több mint 38 éves pedagógusi múltra tekint vissza. A Komlóstetői Általános
Iskola vezetését látja el - amire úgy tekint, mint pályája beteljesedésére. Nagy ambícióval,
megújuló kreativitással, szeretettel, szervező készséggel igyekszik átadni tapasztalatait.
A Nemzeti Pedagógus Kar alapító tagjaként részt vett a tanítói tagozat megszervezésében,
majd a jelöltek bizalmából az elnöki tisztségre alkalmasnak találták. Mint pedagógus, mint
intézményvezető, mint a tanítói tagozat elnöke naponta figyelemmel kíséri a napi
eseményeket az oktatás területén. Az általa összegyűjtött információkkal, a tartalomfejlesztési
munkacsoport munkáját igyekszik segíteni, abban bízva, hogy munkánk jobbító szándékával
jobb irányba tudjuk terelni az oktatás jövőjét.
9) Iszák Tibor már bemutatásra került.
10) Nagyné Szabó Etelka 35 éve dolgozik óvodapedagógusként. Mesterpedagógus, minősítő,
tanfelügyeleti, minőségbiztosítási szakértő, szaktanácsadó. Munkahelye 1990 óta a Budapest
Főváros XVII. kerületi Rákosmenti Csicsergő Óvoda. Intézményvezetőként folyamatosan
törekszik önmaga és nevelőtestülete szakmai megújítására.
Büszke arra, hogy a Nemzeti pedagógus Kar megalakulásában részt vehetett. Az óvodai
tagozat elnöke, mely a legnagyobb létszámmal működő, aktív tagozat. Célként tűzték ki az
óvodapedagógusok, vezetők nagyobb megbecsülését, a köznevelési rendszerben való
megerősítését, az óvodapedagógusok széleskörű tájékoztatását.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének támogatásával, elérte, hogy a köznevelési
„Kerekasztal” munkacsoportjaiban óvodai képviselők is vannak.
Célja az óvodai tagozat megerősítése; a tagok létszámának bővítése; az óvodapedagógusok
szakmai munkájának széleskörű megismertetése és elismertetése; tájékoztatók, konferenciák
szervezése; hatékonyabb szakmai érdekképviselet; a tagok szélesebb körű bevonása a
változtatásokkal kapcsolatos problémák, javaslatok megfogalmazásába; szorosabb
együttműködés szakmai szervezetekkel.
11) Szabó Gyula: 1976-ban kezdte el pedagógiai pályáját, 2001-ben az Epreskerti Általános
Iskolába nyert igazgatói kinevezést. Az iskola ma a város elismert, emelt szintű informatikát
oktató, barátságos, gyermekközpontú iskolája.
Tanári munkája mellett élénk közéleti tevékenységet is folytat. Debrecen város
közoktatásának alakítását 25 éve segíti. 2014-ben, Hajdú-Bihar megyei pedagógus kollegák
támogatásával, a Nemzeti Pedagóguskar Országos Elnökségébe került. Két éven át szakmai
tudásával segített a Nemzeti Pedagógus Kart.
Munkáját mindig kellő pedagógiai érzékenységgel végezte. Innovatív módon az újabb
módszertani és szakmai ismeretekre nyitott és befogadó. Munkáját országos szinten, Apáczai
Géniusz Díj arany fokozatával ismerték el. Az általa irányított debreceni Epreskerti Általános
Iskola-elsőként, s ez idáig egyedüliként az országban Tolerancia Díjat” kapott az Oktatási
Jogok Biztosától, valamint az iskola tantestülete Debrecen Város Közoktatásáért végzett
kimagasló munkájáért 2014-ben magas rangú elismerésben részesült.
12) Szakál Ferenc Pál már bemutatásra került.
13) Szaszák Csaba 1993 óta tanít a jelenlegi iskolájában a Szegedi Szakképzési Centrum
Krúdy Gyula Szakképző Iskolájában. Középiskolai tanár, Mesterpedagógus, Matematikainformartika- földrajz szakos tanár, informatikai munkaközösség- vezető, Közalkalmazotti
Tanács Elnök, tanfelügyleti és minősítési szakértő.
A 2014-es választások óta a Kar országos küldöttgyűlésének aktív résztvevője. Képviseli,
környezete véleményét, érdekeit az országos küldöttgyűléseken.
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Tenni szeretne azért, hogy tisztább legyen a kép a pedagógusok munkájáról a társadalomban,
a döntéshozók között, és a pedagógusok is jobban ismerjék és becsüljék egymás munkáját. Ha
ez megtörténne talán nem lesz olyan ellenállás a társadalomban, ha a pedagógus bérekről és
munkaidőről esik szó. Véleményét nem rejti véka alá, mely a jobbító szándékot erősíti.
Támogatja az oktatás jobbításáért szerveződött szervezeteket és céljaikat.
14) Táskai Erzsébet 29 éve dolgozik gyógypedagógusként. A közel három évtized alatt
napközis nevelő, osztályfőnök, munkaközösség vezető, igazgatóhelyettes, főigazgatóhelyettes munkakörben tevékenykedett, átélve az oktatás számtalan változását, átalakulását, a
gyógypedagógia szakmai megújulását.
A gyógypedagógia átalakulásának és a társadalmi igényeknek megfelelően a sérült
gyermekek, tanulók fejlesztése mellett egyre szorosabb kapcsolatrendszert alakított ki a
köznevelési intézményekkel, óvodákkal, általános és középiskolákkal. Tanácsadással, az
intézményi dokumentumok átalakításával, pedagógus továbbképzésekkel, nevelési
értekezletekkel támogatja szakszolgálati vezetőként az integráció megvalósítását.
Gyógypedagógiai,
tanügy-igazgatási
szakértőként,
tanfelügyelőként
segíti
a
szemléletformálást, az új pedagógus, gyógypedagógus-kompetenciák megerősítését.
Fontosnak tartja az intézmények innovatív szerepét, ennek érdekében részt vesz pályázatok
elkészítésében, lebonyolításában, szakmai fejlesztésekben.
A Nemzeti Pedagógus Kar közösségében köznevelési intézmények egy speciális területét, a
gyógypedagógiát és a szakszolgálatokat szeretné képviselni valós szakmai párbeszédekkel, a
közös célok érdekében.
15) Veres Pál pályafutása kezdete óta (1986) a Földes Ferenc Gimnázium pedagógusa,
matematikát tanít speciális matematika tagozatos osztályokban. 1997. április 1-jén bízták meg
a gimnázium vezetésével. Ezt a feladatot - a 2012/13-as tanév kivételével - azóta is ellátja,
immár a negyedik vezetői ciklusát tölti. Pályája során sok szakmai, pedagógiai és vezetési
tapasztalatot szerzett. A matematikai tehetséggondozásban évtizedek óta tevékenykedik helyi,
regionális és országos szinten is, tanárként és szakértőként egyaránt. Számos pedagógiai
fejlesztésben vett részt (tehetséggondozó kerettanterv, kétszintű érettségi, középiskolai
felvételi, Arany János Tehetséggondozó Program, PSZE, PÉM). Országos szintű
bizottságokban, szervezetekben képviseli a pedagógusokat és a különféle intézményeket. A
Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttje, az Intézményvezetői Tagozat elnöke. Széles
kapcsolatrendszerrel rendelkezik az oktatás területén. Jól ismeri a magyar oktatás
fejlesztésének irányait, problémáit, erősségeit. Tisztában van mindennapjaink nehézségeivel,
örömeivel, vágyaival. Mindig igyekszik képviselni tanítványait és kollégáit.
Szeleczki János levezető elnök: megkérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e más személyi
javaslat az országos elnökségi tag személyére. Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy az
önjelöléshez a küldöttek több mint 50%-ának támogatása szükséges.
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a küldöttek létszáma 85 főről 95 főre emelkedett.
Hajas Béla Tibor küldött: hiányolja, hogy a jelölt személyek között nincs olyan, aki a
művészeti területet képviselné.
A küldöttgyűlés más személyt nem javasolt az országos elnökségi tag tisztségre.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a jelölteket, nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a
jelölést.
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Valamennyi küldött szóban nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést az elnökség
tagjai közé és megválasztás esetén vállalja a tisztséget.
Hirmann László jelölő bizottsági elnök: az Országos Etikai Bizottság háromtagú, a jelölő
bizottságnak három fő személyi jelöltje van: Lukács László Nándorné, Fekete József, Öreg
István.
Lukács László Nándorné 30 éve dolgozik óvodapedagógusként, 16 éves óvodavezetői
gyakorlattal rendelkezik. Tizenöt éven át vezette a csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodát,
2015. augusztus 1-je óta a XVI. kerületi Margaréta Óvoda vezetője.
A hivatásához szükséges ismereteit 11 esztendőn át sajátította el az óvónői szakközépiskolától
a neveléstudomány szakos bölcsészképzésig. Tanulmányai során átfogó ismereteket szerzett
az óvodapedagógiai, vezetéselméleti és neveléstudományi vonalon. Továbbképzései
megválasztása tekintetében fontosnak tartotta a szakirányú innováció mellett az
informatikával, a minőségirányítással, a környezetvédelemmel, a tehetséggondozással, a
sérült gyermekek fejlesztésével kapcsolatos ismeretei bővítését, a mediáció elsajátítását.
A vezetés mellett szívesen vállal intézményen kívüli szakmai feladatokat: 2008-2015. között a
Pest Megyei Művészeti Munkaközösség vezetője volt. E szervezet fogja össze azokat a Pest
megyei óvodákat, melyek az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodai
programmal végzik nevelőmunkájukat.
2012 óta szakértő. Több ízben kérték fel konferencián előadások megtartására. Témái között
szerepelt az óvodai adminisztrációs tevékenység (főként a tanügy-igazgatási dokumentumok
vezetése), a pedagógus életpályamodell, valamint az önértékelési, a tanfelügyeleti és
pedagógusminősítési rendszer bemutatása, a pedagógusportfólió készítése.
A Nemzeti Pedagógus Kar területi küldöttjeként a magyar óvodapedagógia ügyét szeretné
elkötelezett módon és szakmai elhivatottsággal képviselni.
Fekete József a Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
igazgatója. Meggyőződése szerint az előttünk álló időszak a meglévő folyamatok finomra
hangolása és a folyamatos fejlesztő munka jegyében kell, hogy elteljen. A közoktatás minden
részvevője olyan optimális megoldást vár, keres, ami kezeli az éppen aktuális gondjait,
megvalósítja elvárásait. Célja ezért az, hogy dolgozhasson egy eredményorientált,
versenyképes, de mégis biztonságos, emberi, családias légkörű iskolarendszer
megvalósításában. Egy olyan tanügy-igazgatási modell kialakításában, ami kezeli a kialakult
krízishelyzeteket. Iskolai végzettsége, szakmai képesítése, pedagógiai tapasztalata, és a
Nemzeti Pedagógus Karban végzett tevékenysége alapján, az eddigi elvégzett munka
eredményein alapuló szükségszerű fejlesztés elkötelezettje. Jelenleg is az etikai bizottság
tagja.
Öreg István közel 30 éve van a pedagógus pályán és 22 éve intézményvezetőként dolgozik.
Főigazgatóként feladata több feladat-ellátási helyet magába foglaló általános iskolai feladatok
mellett, az alapfokú művészetoktatás és általános iskolai kollégiumi ellátás irányítása. A közel
100 fős tantestületével szép sikereket értek el a tartalmi megújulás terén, az új pedagógiai
eljárások alkalmazásában, a digitális kompetenciák fejlesztésében, a tehetséggondozásban, az
integrációban. Ehhez nagymértekben hozzájárultak a pályázatok, az innovációk, amelyet csak
csapatmunkában lehet megvalósítani. A Nemzeti Pedagógus Kar országos küldötteként
jelenleg az Országos Etikai Bizottság tagja.
Valamennyi küldött szóban nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést az Országos
Etikai Bizottság tagjai közé és megválasztás esetén vállalja a tisztséget.
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Szeleczki János levezető elnök: megkérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e más személyi
javaslat az országos etikai bizottsági tagságra.
A küldöttgyűlés más személyt nem javasolt az országos etikai bizottságba.
Hirmann László jelölő bizottsági elnök: az Országos Felügyelő Bizottság háromtagú, a
jelölő bizottságnak három fő személyi javaslata van: Szalkai Mária, Tar József, Vas Mariann.
Szalkai Mária 33 éve dolgozik a pedagógus pályán. Munkáját mindig is hivatásnak
tekintette.
2005 óta a szakmai szolgáltatás területén tevékenykedett a Heves Megyei Pedagógiai Intézet,
valamint átszervezése után, az OH Pedagógiai Oktatási Központ munkatársaként. Munkáját
minden területen kihívásnak tartja, és nagy kedvvel végzi. 2016. március 1-jétől az Egri
Lenkey János Általános Iskola pedagógusaként dolgozik.
Sok éves pedagógiai munkája során tapasztalatokra tett szert a tanítás területén, a
fejlesztőpedagógiában, a tehetséggondozás folyamatában egyaránt, de bekapcsolódott az
oktatásügyet támogató országos projektek megvalósításába is. Mindig is érdekelték az új
dolgok, szakmai kihívások.
Az oktatásügy területén bekövetkezett változások komoly erőpróbát jelentettek a
pedagógusok számára. Az új elvárások sok esetben nehéz feladatok elé állítják a kollégákat.
Szeretné segíteni a pedagógus társadalmat abban, hogy elismertsége olyan támogatást kapjon,
aminek hatására a jövő nemzedék tanítását mindannyian hivatásnak tekintve oldják meg
mindennapi feladatukat.
Tar József az elmúlt két évben a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Felügyelő Bizottságának
elnöke volt. Tanácskozási joggal rendszeresen részt vett az Országos Elnökség ülésein. Tagja
volt a Kar költségvetését előkészítő bizottságnak. Aktív szerepet vállalt a komárom-esztergom
megyei küldöttgyűlés munkájában, szakmai programjainak megvalósításában.
Szakmai életutja során dolgozott általános iskolában, gimnáziumban, szakközép- és
szakiskolában. Volt osztályfőnök, munkaközösségvezető, az Arany János Program intézményi
programfelelőse, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. Hat évig vezetőként
irányított egy többcélú intézményt. A felsoroltaknak köszönhetően gazdag szakmai
tapasztalattal rendelkezik a nevelés-oktatás különböző területein.
Vas Mariann a Németh László Gimnázium, Általános Iskola tanítója. Szívesen dolgozik
csapatban. Véleménye szerint a Nemzeti Pedagógus Kar is ilyen csapatmunkára ad
lehetőséget, amelynek célja, hogy közösen megújítsuk a köznevelést, részt vehessünk az
oktatáspolitikai döntések előkészítésében, az oktatás megújításában. Az elmúlt két
esztendőben a NPK területi küldöttjeként bekapcsolódott a tanítói tagozat munkájába.
Valamennyi küldött szóban nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést az Országos
Felügyelő Bizottság tagjai közé és megválasztás esetén vállalja a tisztséget.
A küldöttek részéről további javaslat nem érkezett az Országos Felügyelő Bizottság
tagjainak személyére.
Szeleczki János levezető elnök: felkéri a Választási Bizottságot a szavazólapok elkészítésére
és hitelesítésére.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy az elnöki listára Horváth Péter neve kerül fel.
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A Választási Bizottság megállapítja, hogy az elnökhelyettesi listára Dr. Jeszenszkyné Dr.
Gallai Gabriella, Iszák Tibor, Szakál Péter Pál neve kerül fel.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy az elnökségi tag listára Balázs-Kovács Éva,
Bárányos József, Bodrogai Tibor, Brahmi Ilona, Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella, Dr.
Vízi László Tamásné, Dr. Zalay Szabolcs, Holló Gyula, Iszák Tibor, Nagyné Szabó Etelka,
Szabó Gyula, Szakál Ferenc Pál, Szaszák Csaba, Táskai Erzsébet, Veres Pál neve kerül fel.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Etikai Bizottság Lukács László
Nándorné, Fekete József, Öreg István neve kerül fel.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Felügyelő Bizottság listájára Szalkai
Mária, Tar József, Vas Mariann neve kerül fel.
Szeleczki János levezető elnök: ismerteti a szavazás menetét. A szavazás titkos. Az országos
küldöttek tisztségviselőnként egy-egy szavazatot, bizottságonként a tagok számának
megfelelő számú szavazatot és elnökhelyettesenként egy-egy szavazatot adhatnak le. A
választható jelöltek minden tisztség tekintetében külön szavazólapra kerülnek fel.
Szavazni a szavazólapon tollal, a jelölt neve melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal
lehet.
Érvénytelen a szavazat, ha nem hivatalos szavazólapon adták le; nem tollal, a jelölt neve
melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal adták le.
A szavazólapok elkészültéig felkéri Horváth Pétert, hogy számoljon be az elmúlt két év kari
tevékenységéről.
Horváth Péter NPK elnök: 2014. június 14-én alakult meg a Nemzeti Pedagógus Kar.
Eredetileg az alapszabály évente egy országos küldöttgyűlés megtartását írta elő, ezt azonnal
módosították két alkalomra. Az első időkben több alkalommal is összeült a küldöttgyűlés,
valamint elektronikus szavazást is tartottak. 2014 őszén megalakultak a területi
küldöttgyűlések, megválasztották a területi elnökségeket. Kötelező és nem kötelező tagozatok
jöttek létre, vannak nagy létszámú és kisebb létszámú tagozatok is. Az elmúlt évben is voltak
olyan területek (például óvoda, kollégium), amelyben az elnökség tagjai nem voltak jártassak,
ezekben az esetekben mindig számítottak a tagozatok szakmai segítségére.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy minél élénkebbé tegyék a kari tevékenységet területi és
tagozati szinten. Több olyan elnökségi ülést terveznek, ahova a területi és tagozati elnököket
is meg fogják hívni.
Az Országos Elnökségnek kezdetben havonta, majd később kéthavonta kellett volna
összeülnie a szabályok szerint, de ennél jóval sűrűbben tanácskoztak a felmerülő problémák,
nyilatkozatok, állásfoglalások kiadása miatt.
Sajnos vannak olyan területek, például Vas megye, ahol nincs a Karnak küldöttje, ezeken a
területeken még jobban meg kell ismertetni a Kar munkáját, hogy a pedagógusok
csatlakozzanak a Karhoz.
A Kar elsősorban szakmai kérdésekkel foglalkozott, szakmai elmarasztalást nem kaptunk,
minden politikai párt szóvivője hivatkozott a Karra. Akivel beszélt, mindenki azt mondta,
hogy a Kar szakmai alapokon próbál véleményt formálni. Ott lehet hiányérzet, hogy a
döntéshozók mennyire vették figyelembe a Kar véleményét.
Egy diasort mutat be, amely a Köznevelési Kerekasztal munkájáról szól. Az intézmény
fenntartással kapcsolatban a minimális elvárás, hogy nagyobb önállóságot kapjanak az
intézmények. Biztosítani kell a megfelelő anyagi fedezetet az iskolák működéséhez, valamint
a megfelelő munkaerőt. Az iskolai önállóság kérdése azért is fontos, mert ha önállóbban tud
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működni egy intézmény, az nagyobb felelősséggel jár és az önálló döntéshozatal növeli a
pedagógus munka presztízsét. 58+1 tankerület jön létre. A kinevezéseknél az
intézményvezetők tehetnek javaslatot, ha a javaslattal a tankerületi igazgató nem ért egyet,
akkor újabb javaslatot kell tenni. A Kar azt szerette volna elérni, hogy a tankerületi igazgató
csak akkor mondhasson nemet, ha annak törvényességi oka van.
A Kar kérései között nem szerepelt, hogy az állam vegye át az iskolák működtetését az
önkormányzatoktól, de ha ez így lesz, akkor semmiképp se kerüljenek rosszabb helyzetbe az
intézmények.
Pedagógusfoglalkoztatással munkacsoport foglalkozik. A legfontosabb az álláshelyek
biztosítása. Összegyűjtötték azokat a jogszabályokat, amelyeket nem tart be az állam, az egyik
ilyen jogszabály, hogy az egyes intézményekben az álláshelyek számítása nem a
jogszabályban meghatározottak szerint történik (nem 22-vel osztják el az óraszámot, hanem
minden tankerület más kalkulációt, elvárást fogalmazott meg). Nevelést-oktatást közvetlenül
segítők foglalkoztatásának problémája. Nem lenne célszerű szám szerint megmondani, hogy
hány NOKS-os dolgozóra van szükség, hanem inkább egy keret létszámot kellene
meghatározni, és azon belül az intézmények döntsék el, hogy milyen dolgozóra van
szükségük. Nyugdíjasok foglalkoztatása kardinális kérdés. Kifogásolták a 22-26 óra közötti
sávot, mivel a tankerületek különbözőképpen értelmezik. Legyen lehetőség az
intézményvezetőnek a kiemelkedő tevékenységet végző kolléga jutalmazására.
Eredmény, hogy az 1700-as kormányhatározat módosítása értelmében a nyugdíjas
kollégáknak nem kell egyéni kérvényt benyújtani év közben a továbbfoglalkoztatáshoz.
Negatívum, hogy feltételhez kötik az álláshely betöltését.
NOKS-os kollégák több lépcsőben kapnak béremelést. Nehezen értelmezhető a 326-os
kormányrendelet azon módosítása, miszerint 22-26 óra közötti munkaidőbe figyelembe lehet
venni az osztályfőnöki, munkaközösség vezetői és diákönkormányzatot segítő pedagógusok
bizonyos mértékű óraszámait.
Az életpályánál a minimálbértől elszakították a pedagógusok alapilletményét. A Kar erősen
kifogásolta ezt a lépést, állásfoglalást adott ki ez ügyben. A Kar azt kérte, hogy vizsgálják
felül a vetítési alapot.
Kérik, hogy legyen külön vezetői életpálya; az idősebb kollégákat sorolják át automatikusan
Ped. II. kategóriába; a hölgyeknél a munkaidő számításba tartozzon bele a GYES, GYED. A
Kar szeretné, ha a tanfelügyeletet és minősítés életszerűbb legyen, kevesebb
adminisztrációval járjon, az informatikai rendszer javuljon, szervezési feladatok
egyszerűsödjenek. Az Oktatási Hivatal kérdezzen rá, akár a Kartól, hogy mely időpontok nem
megfelelőek az intézményeknek a minősítésre.
Két munkacsoport is foglalkozik a tanulói terhek csökkentésével. A tanulói terhek egyrészt a
magas óraszám miatt jelentkeznek. Az egész oktatáspolitika legfontosabb része a
tartalomfejlesztés. Nagyon alaposan át kell tekinteni az oktatás feladatát, ezt milyen
eszközökkel, módszerekkel lehet megvalósítani. Ez a pedagógusoktól is komoly attitűdváltást
igényel majd.
Az új szakképzési rendszer bevezetésével nagyon sok probléma adódik. Ezek közül jó lenne
minél többet rendezni. A jogszabályok nem jelentek meg teljes mértékben, keringenek
kerettantervi óraszámok egyes szakképzési ágazatokhoz. A Kar azt kérte, hogy 2016
szeptemberétől ne kerüljön kötelező módon bevezetésre az új rendszer, de be fogják vezetni.
Azt sikerült elérni, hogy szakmai érettségit ne csak emelt, hanem középszinten is lehessen
tenni 2017-ben. Vannak pozitívumai is a szakképzés átalakításának: ingyenes második
komplex lista.
Kéri a küldötteket, hogy a véleményeket folyamatosan juttassák el az Elnökség felé és ezeket
a véleményeket igyekszenek képviselni.
Megköszöni a figyelmet.
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7. Napirendi pont:
Szavazás:
Szeleczki János levezető elnök: Megköszöni Elnök úr beszámolóját. Felkéri Dr. Puszter
Bernadettet, hogy ismertesse a szavazás menetét.
Dr. Puszter Bernadett Választási Bizottság elnöke: Minden egyes tisztségre más-más színű
szavazólapot vesznek át a küldöttek (Elnök – fehér színű, elnökhelyettes – kék színű;
elnökségi tagok – rózsaszín színű; etikai bizottság – sárga színű; felügyelő bizottság – zöld
színű szavazólap). Kéri a küldötteket, hogy amikor megkapják a szavazólapokat, ellenőrizzék
le, hogy öt különböző színű lap van-e náluk, majd a regisztrációs lapot írják alá, hogy a
szavazólapokat átvették. A Választási Bizottság megmutatta az üres szavazóurnákat a
küldötteknek, majd lezárták azokat. A szavazóurnák a szavazólapokkal azonos színűek.
Az elnök jelöltre akkor érvényes a szavazat, ha a név melletti rubrikába egymást metsző
vonalat tesz a küldött. Az elnökhelyettesi tisztségnél három név van a szavazócédulán,
érvényesen szavazni egy jelöltre lehet. Az elnökségi tag listán tizenöt név szerepel,
érvényesen szavazni kilenc személyre lehet. Az Országos Etikai Bizottságnál érvényesen
szavazni három személyre lehet. Országos Felügyelő Bizottságnál érvényesen szavazni három
személyre lehet. Ha valaki más színű szavazóládába dobja a szavazólapot, attól az még nem
lesz érvénytelen, de próbálják a küldöttek a Választási Bizottság munkáját azzal
megkönnyíteni, hogy azonos színű szavazólap azonos színű szavazóládába kerül.
Szeleczki János levezető elnök: Felhívja a figyelmet arra, hogy a három elnökhelyettes jelölt
szerepel az elnökségi tag jelöltek között is, ott is lehet rájuk szavazni. Ha valamelyik személy
két tisztséget is elnyer, akkor döntenie kell, hogy melyiket válassza.
A szavazólapok felvételéhez személyigazolványra van szükség. A szavazás húsz percig tart. A
szavazást ebéd követi, majd a VIP vendégek megérkezését követően kerül sor az
eredményhirdetésre.
- A szavazóurnákat 12 órakor zárják le. Szeleczki János levezető elnök: Köszönti Palkovics László államtitkár urat. Köszönti
Pölöskei Gábornét, a Klebelsberg Intézményfenntartó elnökét. Köszönti Farkas Mariannt, a
Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetőjét. Köszönti Dr. Dános Valért, a
Belügyminisztérium
főigazgatóját.
Köszönti
Nagyfalusi
Sándort,
a
Magyar
Kormánytisztviselői Kar főtitkárát.

8. Napirendi pont:
Eredményhirdetés:
Szeleczki János levezető elnök: Felkéri Dr. Puszter Bernadettet, hogy ismertesse a választási
eredményeket.
Dr. Puszter Bernadett Választási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a küldötteket az elnök
választás eredményéről: Szavazóként 96 fő küldött jelent meg, a szavazóurnában 96 szavazat
volt, érvényes szavazat 96, érvénytelen szavazat nem volt. Elnöknek Horváth Pétert
választották meg.
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Tájékoztatja a küldötteket az Elnökhelyettes választás eredményéről: szavazóként 96 fő
küldött jelent meg, a szavazóurnában 96 szavazat volt, érvényes szavazatok száma 90,
érvénytelen szavazatok száma 6. Az elnökhelyettes Iszák Tibor lett.
Tájékoztatja a küldötteket az Országos Elnökségi tagok választási eredményéről: szavazóként
megjelent küldöttek száma 96 fő, szavazóurnában lévő szavazatok száma 96, érvényes
szavazatok száma 96. Tizenöt jelöltből a következő személyek lettek elnökségi tagok:
Bárányos József, Bodrogai Tibor, Dr. Zalay Szabolcs, Szakál Ferenc Pál, Szabó Gyula, Dr.
Vizi László Tamásné, Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella, Nagyné Szabó Etelka, Veres Pál.
Tájékoztatja a küldötteket az Országos Etikai Bizottság tagjainak választási eredményéről:
szavazóként megjelent küldöttek száma 96 fő, szavazóurnában lévő szavazatok száma 96,
érvényes szavazatok száma 96. Megválasztott bizottsági tagok: Lukács László Nándorné,
Fekete József, Öreg István. A legtöbb szavazatot Fekete József kapta, így a Választási
Szabályzat értelmében ő lett az Országos Etikai Bizottság elnöke.
Tájékoztatja a küldötteket az Országos Felügyelő Bizottság tagjainak választási
eredményéről: szavazóként megjelent küldöttek száma 96 fő, szavazóurnában lévő szavazatok
száma 96, érvényes szavazatok száma 96. Megválasztott bizottsági tagok: Szalkai Mária, Tar
József, Vas Mariann. Mindhárom jelölt azonos számú szavazatot kapott. Tar József önként
vállalta az elnökséget. Felkéri a küldöttgyűlést, hogy fogadják el Tar Józsefet, az Országos
Felügyelő Bizottság elnökének.
-

A küldöttgyűlés 95 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
9/2016. (VI. 25.) számú határozata
Az Országos Felügyelő Bizottság elnökének megválasztásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése az Országos Felügyelő Bizottság
elnökének Tar Józsefet választotta meg.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal

Szeleczki János levezető elnök: köszöni a Választási Bizottság munkáját. Felkéri Palkovics
László államtitkár urat, hogy köszöntse a küldöttgyűlést.
Palkovics László oktatásért felelős államtitkár: gratulál Horváth Péter elnöknek az újbóli
megválasztásához. Az elmúlt félév arról szólt, hogy megpróbálták meghallgatni a
pedagógusokat, a szülőket arról, hogy mit gondolnak a magyar oktatás helyzetéről, létrejött a
Köznevelési Kerekasztal. A Köznevelési Kerekasztal mindenki számára lehetőséget biztosít,
hogy elmondja azokat az ügyeket, amelyekkel foglalkozni kell. Úgy gondolja, hogy a
Nemzeti Pedagógus Kar a Kerekasztal legfontosabb tagja, hiszen a legnagyobb részt
tartalmazza a tanárok véleményét. Megköszöni az elmúlt félév munkáját. Céljuk, hogy
szeptembertől egy jobban működő iskolarendszer kezdje meg a működését.
Szeleczki János levezető elnök: megköszöni államtitkár úr beszédét. Felkéri Pölöskei
Gáborné elnök asszonyt, hogy köszöntse a küldöttgyűlést.
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Pölöskei Gáborné KLIK elnök: köszönti a megjelenteket. Gratulál elnök úrnak és a többi
tisztségviselőnek. Nagy feladat volt idáig eljutni és a továbbiakban nagy feladat lesz még
nagyobbra nőni. Az a gondolat, amiért létrehozták a Kart, az ebben az évben beérett. A Kar
összeért, beérett, tudja mit akar, összeállt az a keret - pedagógiai rendszerbe való beépülés –
amely előrébb viheti a pedagógiát, az oktatási rendszert. Ez egy hatalmas lehetőség, amellyel
szerinte a Kar élt ebben az évben, erre a kormányzat adott lehetőséget a Kerekasztalon belül.
Ahhoz, hogy ezek a tanácskozások tartalommal mozdítsák el az oktatási rendszert, ehhez
mindkét oldal nyitottságára szükség volt. Úgy gondolja, hogy komoly döntések születtek és a
lehetősége megvan, hogy jobban tegyék a dolgokat. Ehhez a keretet az intézményfenntartónak
meg kell adni, biztonságos környezetet kell teremteni és jelenleg ennek megvalósításán
dolgoznak. Ehhez a forrás gyakorlatilag adott, a rendszer összeállításán dolgoznak. A nyár
folyamán olyan szabályozókat kell megalkotni, amelyek biztonsággal indítják el az évet, és
ezáltal a rendszerben lévő szereplők – legfőképp az intézmény igazgatói – pontosan tudják a
felelősséget, a lehetőséget, a feladatot.
Jó pihenést kíván, kéri a jelenlévőket a partnerségre, a változtatásokra nyitottak legyenek.
Szeleczki János levezető elnök: megköszöni elnök asszony beszédét. Felkéri Horváth Pétert,
hogy tartsa meg első elnöki beszédét.
Horváth Péter NPK elnök: megköszöni a bizalmat.

-

Az ülés 14 óra 30 perckor zárul. -

k.m.f.

Dr. Kurucz Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető

Bánkiné Kiss Anikó
Jegyzőkönyv hitelesítő

Márkus Lászlóné
Jegyzőkönyv hitelesítő
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