JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2014. október 17. napján 15.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar
(továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló Gimnázium és Idegenforgalmi
Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképző Iskola
1055 Budapest, Markó utca 18-20.

Jelen vannak:
Horváth Péter, NPK elnök (levezető elnök)
Dr. Kurucz Zsuzsanna, jegyzőkönyvvezető
Fügedi Beatrix, jegyzőkönyv hitelesítő
Dr. Szebedy Tas, jegyzőkönyv hitelesítő
Országos Küldöttgyűlés tagjai (68 fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Távol maradt: Antók Zsuzsanna, Árva László, Bábelné Rein Mária, Béres Attila János,
Blanár Edit Etelka, Blaskó Szilvia, Chriszt Gyula, Csontos Illésné, Danku Attila, Dömötörfi
Lívia, Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella, Dr. Radványiné Varga Andrea, Dr. Soltiné
Selymes Zsuzsanna, Dr. Zalay Szabolcs, Elek Ottó, Englenderné Hock Ibolya, Farkas Valéria,
Feketéné Nagy Ibolya Mária, Felföldiné Virág Klára, Flodung János, Fürjes-Gáborné
Csépányi Ágnes, Gyallai Katalin, Gyepesy Imola, Hock Zsuzsanna, Járainé Dr. Bődi Györgyi,
Jávori István, Jeruskáné Berényi Erzsébet, Juhász Ernő, Kabdebó Flórián, Kecser György,
Kincses Tímea Katalin, Kolics Gábor, Koller Erik, Kovácsné Kurucsó Ilona, Magyar Ferenc,
Mohlné Ódor Gabriella, Németh Péter, Novák Nikoletta Erzsébet, Öreg István, Pásztor
Gergely, Pécsi Gábor, Prillné Csordás Csilla, Priskin Pál, Puháné Urbán Katalin, Stárics
Roland, Stégner Péter, Szabó Gyula, Szabó Judit, Szijártó Csilla, Takács István, Takács
Veronika, Tiszlavicz Csaba, Tóth Géza, Tóth Norbert, Tulipán Gabriella, Türk László, Varga
Katalin.

Napirendi pontok:
1) Határozatképesség megállapítása
2) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3) Napirendi pontok elfogadása
4) Az Alapszabály módosításának ismertetése, az Alapszabály elfogadása
5) Egyebek
6) Zárszó

1

Horváth Péter levezető elnök: Köszönti a küldöttgyűlésen megjelenteket. Tájékoztatja a
küldötteket az ülés összehívásának okáról. A Fővárosi Bíróságtól érkezett egy végzés,
amelyben hiánypótlásra szólítanak fel a bejegyzés érdekében. Az egyik ilyen hiányosság,
hogy az NPK Alapszabálya nem tartalmazza a tagok jogait és kötelezettségeit. A másik
probléma az Alapszabály XI.1. pontjával, az NPK képviseleti részével kapcsolatban merült
fel.
A hiánypótlásra negyvenöt nap áll rendelkezésre. A küldöttgyűlés következő ülésére 2014.
november 8-án kerül sor, de ez az időpont már túl kései, elkésnénk a hiánypótlással, ezért volt
szükség a küldöttgyűlés összehívására. A küldöttgyűlés előzetesen megkapta az Alapszabály
tervezett módosítását, amelyre a küldöttek részéről hozzászólás is érkezett.

1. Napirendi pont:
Határozatképesség megállapítása
Horváth Péter levezető elnök: Megállapítja, hogy az Országos Küldöttgyűlés 125 tagja
közül a jelenléti ív szerint 68 fő megjelent és regisztrált. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés
határozatképes. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlését megnyitja.

2. Napirendi pont:
Jegyzőkönyvet vezető, hitelesítők személyének megválasztása
Horváth Péter levezető elnök: Felkéri jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Kurucz Zsuzsannát,
illetve a küldöttek közül két személyt kér arra, hogy vállalják el a jegyzőkönyv hitelesítését.
Dr. Szebedy Tas és Fügedi Beatrix elvállalták a jegyzőkönyv hitelesítést.
-

A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

-

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
39/2014. (X. 17.) számú határozata
A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2014. október 17-ei
Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Kurucz Zsuzsannát, míg hitelesítőknek Dr.
Szebedy Tast és Fügedi Beatrixt.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont:
Napirendi pontok elfogadása:
Horváth Péter levezető elnök: Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi a küldötteket,
hogy van-e további javaslat a napirendre vonatkozóan.
Bán-Széll Előd országos küldött: Érdeklődik, hogy az ülésen lesz-e szó a szakmai
tagozatokról.
Horváth Péter levezető elnök: A szakmai tagozatokról az Egyebek napirendi pontoknál
kíván beszélni.
A küldöttek részéről további javaslat a napirendre vonatkozóan nem érkezett.
Horváth Péter levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a
napirend elfogadásáról.
-

A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

-

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
40/2014. (X. 17.) számú határozata
Az NPK Küldöttgyűlés napirendjének elfogadásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a küldöttgyűlés
napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok
Határozatképesség megállapítása
Jegyzőkönyvet vezető, hitelesítők személyének megválasztása
Napirendi pontok elfogadása.
Az Alapszabály módosításának ismertetése, az Alapszabály elfogadása
Egyebek
Zárszó
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:
Az Alapszabály módosításának ismertetése, az Alapszabály elfogadása:
Horváth Péter levezető elnök: Felkéri Szakál Ferenc elnökségi tagot, hogy ismertesse az
Alapszabály módosításait.
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Szakál Ferenc elnökségi tag: Az Alapszabálynak kötelező jelleggel tartalmaznia kell a tagok
jogait és kötelezettségeit. A jogok és kötelezettségek az NPK Alapszabálya, illetve a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján kerültek meghatározásra.
Az NPK tagjainak jogai és kötelességei az Alapszabály III. pontjaként kerülne bevezetésre és
értelemszerűen így az Alapszabály eddigi pontjainak száma eggyel növekedne.
A tagok kötelezettségei a-g) pontig terjednének, amelyek a következőképp szerepelnének az
Alapszabályban:
III.1. Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy
a) saját munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten védje az NPK
tekintélyét,
b) az NPK működése keretében végzett tevékenysége során betartsa az NPK
Alapszabályában és további szabályzataiban foglaltakat,
c) szakmai tevékenysége során betartsa az Etikai kódexben foglaltakat,
d) etikai eljárás során az illetékes etikai bizottsággal együttműködjön,
e) amennyiben az NPK bármilyen tisztségviselőjévé választják, az esetleges
összeférhetetlenséget jelezze, és ha a tisztséget be akarja tölteni, az
összeférhetetlenséget megszüntesse,
f) az NPK tisztviselőjeként kari tagságának megszűnéséről az NPK elnökét
haladéktalanul tájékoztassa
g) a kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással
tudomására hozott adatok ennek megfelelő kezelése.
Az Alapszabály III.1. a) pontjához a küldöttek részéről javaslat érkezett.
Szaszák Csaba országos küldött véleménye szerint az a) pontot teljesen törölni kellene vagy
az a) pontot úgy kellene módosítani, hogy ne az NPK tagjának legyen a kötelessége, hanem a
területi-és országos küldötteknek kellene az NPK tekintélyét megvédenie. A javaslatát azzal
indokolja, hogy sok pedagógus kolléga ellenérzéssel viseltetik a Kar iránt, mivel a Karban a
tagság kötelező, és nem önként választható. A kollégáknak nem a Kar, hanem a pedagógusok
tekintélyét kell védenie.
Drága-Jurásek Ildikó országos küldött az Alapszabály III.1. a) pontját úgy módosítaná,
hogy a tagok ne védjék, hanem őrizzék meg az NPK tekintélyét. Véleménye szerint a
pedagógusok nagy részének nem tetszik a törvény erejénél fogva kötelező tagság. Ezért nem
várható el a pedagógusok részéről, hogy aktívan védjék az NPK tekintélyét, maximum az
várható el, hogy a szervezet jó hírét megőrizzék.
Horváth Péter levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak
arról, hogy az Alapszabály III.1. a) pontjába melyik javaslat kerüljön be. Elsőként DrágaJurásek Ildikó javaslatáról dönt a küldöttgyűlés, amely az Alapszabály III.1. a) pontjaként a
következőképp szerepelne: „Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy saját
munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten őrizze az NPK tekintélyét.”
- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 4 igen 53 nem, 11 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta: -
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
41/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elutasította Drága-Jurásek Ildikó
javaslatát, miszerint az Alapszabály III.1. a) pontja a következőképp szerepeljen az
Alapszabályban: „Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy saját munkaköréhez
és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten őrizze az NPK tekintélyét.”
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
Horváth Péter levezető elnök: Szaszák Csaba javaslata alapján az Alapszabályban a III.1. a)
pont a következőképp lenne megszövegezve: „Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége
hogy – amennyiben az NPK területi vagy országos küldötteként lett megválasztva - saját
munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten védje az NPK tekintélyét.”
Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak Szaszák Csaba javaslatáról.
- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 12 igen, 45 nem, 11 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
42/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elutasította Szaszák Csaba javaslatát,
miszerint az Alapszabály III.1. a) pontja a következőképp szerepeljen az Alapszabályban: „Az
NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy – amennyiben az NPK területi vagy
országos küldötteként lett megválasztva - saját munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött
szerepéhez mérten védje az NPK tekintélyét.”
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
Horváth Péter levezető elnök: Az Elnökség eredeti javaslata alapján az Alapszabályban a
III.1. a) pont a következőképp szerepelne: „Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége
hogy saját munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten védje az NPK
tekintélyét.” Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a javaslatról.
- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 53 igen, 7 nem, 8 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta: -
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
43/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése az Alapszabály III.1. a) pontját az alábbi
tartalommal fogadja el: Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy saját
munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten védje az NPK tekintélyét.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
Szakál Ferenc elnökségi tag: Drága-Jurásek Ildikó visszaküldött írásbeli javaslata alapján az
Alapszabály III.1. pont c) pontját törölni kellene. A III.1. c) pont szerint az NPK tagjának a
kötelezettsége, hogy szakmai tevékenysége során betartsa az Etikai kódexben foglaltakat.
Véleménye szerint ennek a szövegrésznek a beiktatása még nem időszerű, mivel az Etikai
kódex még el sem készült.
Az Elnökség a javaslatot azért nem tudja elfogadni, mert a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 63/I. §. (4) bekezdése rendelkezik úgy, hogy a Kar tagjának kötelessége
megtartani az Etikai Kódexben rögzített szabályokat.
Szakál Ferenc elnökségi tag: Az Alapszabály III.1. f) pontja szerint az NPK tisztviselőjeként
kari tagságának megszűnéséről az NPK elnökét haladéktalanul tájékoztatnia kell. Az Elnökség
részére beérkezett hozzászólásban ennek a pontnak a törlését javasolják, mivel ha a tag
tagsága megszűnik, akkor már a Kar felé nincs kötelezettsége.
Horváth Péter levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy szavazzanak arról, hogy a
tagok kötelezettségei között benne maradjon az a rendelkezés, miszerint az NPK tagjának
kötelessége, hogy az NPK tisztviselőjeként kari tagságának megszűnéséről az NPK elnökét
haladéktalanul tájékoztassa.
- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 5 igen, 54 nem, 9 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
44/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elutasítja, hogy az alábbi rendelkezés
bekerüljön az NPK tagjainak kötelességei közé: Az NPK tagjának tagságából eredő
kötelessége, hogy az NPK tisztviselőjeként kari tagságának megszűnéséről az NPK elnökét
haladéktalanul tájékoztassa.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
Szakál Ferenc elnökségi tag: Ismerteti, hogy az Alapszabály III.2. pontjaként az NPK tagjait
milyen jogok illetik meg.
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A tagok jogai a-o) pontig terjednének, amelyek a következőképp szerepelnének az
Alapszabályban:
III.2. Az NPK tagját tagságából eredően megilleti a jog hogy
a) az NPK területi és országos tisztségviselőnek megválasztásában szavazóként részt
vegyen az NPK választási szabályzata szerint,
b) az NPK területi vagy országos tisztségére jelöltesse magát, és megválasztása esetén a
tisztséget az alapszabálynak megfelelő feltételekkel betöltse,
c) az NPK tisztségviselőjének visszahívását kezdeményezze az Alapszabály szerint,
d) az NPK szakképzettségének megfelelő tagozatának tagja legyen,
e) az Alapszabályban foglaltak szerint tagozat létrehozását kezdeményezze,
f) az NPK állandó vagy ad hoc bizottságának tagja legyen,
g) az NPK Alapszabályának és szabályzatainak továbbá az Etikai kódex elfogadásakor és
módosításakor véleményt nyilvánítson,
h) javaslatot tegyen az NPK által adományozott kitüntetésre,
i) az NPK által adományozott kitüntetésben részesüljön,
j) részt vegyen az NPK által szervezett szakmai konferenciákon, és igénybe vegye az
NPK által nyújtott szakmai segítséget,
k) részesüljön az NPK által nyújtott jóléti és egyéb kedvezményes szolgáltatásokban,
l) az Alapszabályban foglaltak szerint kezdeményezze az Országos Küldöttgyűlés
összehívását,
m) az NPK tagjával szemben etikai eljárást kezdeményezzen,
n) magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárás során az NPK szakmai
ajánlását kérje,
o) a Területi Etikai Bizottság határozatával szemben az Országos Etikai Bizottsághoz
fellebbezzen.
A küldöttek részéről nem érkezett további javaslat a tagok jogaira vonatkozóan.
Szakál Ferenc elnökségi tag: Az Alapszabályban a képviseletre vonatkozóan eredetileg az
alábbi rendelkezést találjuk: „Az NPK képviseletére és nevében történő aláírására önállóan az
elnök, akadályoztatása esetén pedig az elnökhelyettes jogosult. Az elnök által meghatározott
ügykörök tekintetében az NPK-t önállóan, feljogosítás nélkül képviseli és nevében aláír a
főtitkár és az ügyköreik tekintetében az elnökhelyettes. Az ügykörön kívüli ügyekben az
NPK-t a főtitkár és az elnökhelyettes másodmagukkal, együttesen feljogosítás nélkül
képviselik és írnak nevében alá”.
A bíróság ezt a rendelkezést ily módon nem tudja elfogadni, mivel a bírói gyakorlat szerint a
csak feltételes képviseleti joggal bíró (pl. akadályoztatás esetére vonatkozó) képviselő
bejegyzésére nincs mód. Továbbá nem egyértelmű, hogy a főtitkár és az elnökhelyettes
képviseleti joga az elnök akadályoztatására vonatkozik-e vagy alapértelmezett képviseleti joge. Ezért az NPK képviseletére vonatkozó rendelkezést - a bíróság kérésének eleget téve – a
következőképp kívánja az Elnökség módosítani: „Az NPK képviseletére és nevében történő
aláírására önállóan az elnök jogosult. Az elnök által adott meghatalmazásban megjelölt
ügykörök tekintetében az NPK-t önállóan képviseli és nevében aláír a főtitkár és az
elnökhelyettes. Az Elnököt a főtitkár és az elnökhelyettes együttesen jogosultak általános
jelleggel helyettesíteni.”
Horváth Péter levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy fogadják el az Alapszabály
módosításait.
- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 63 igen, 2 nem, 3 tartózkodással az alábbi
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határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
45/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése az Alapszabály III. pontját és XII. pontját
az alábbi tartalommal fogadja el:
III. Az NPK tagjainak kötelességei és jogai
III.1. Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy
a) saját munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten védje az NPK
tekintélyét,
b) az NPK működése keretében végzett tevékenysége során betartsa az NPK
Alapszabályában és további szabályzataiban foglaltakat,
c) szakmai tevékenysége során betartsa az Etikai kódexben foglaltakat,
d) etikai eljárás során az illetékes etikai bizottsággal együttműködjön,
e) amennyiben az NPK bármilyen tisztségviselőjévé választják, az esetleges
összeférhetetlenséget jelezze, és ha a tisztséget be akarja tölteni, az
összeférhetetlenséget megszüntesse,
f) a kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással
tudomására hozott adatok ennek megfelelő kezelése.
III.2. Az NPK tagját tagságából eredően megilleti a jog hogy
a) az NPK területi és országos tisztségviselőnek megválasztásában szavazóként részt
vegyen az NPK választási szabályzata szerint,
b) az NPK területi vagy országos tisztségére jelöltesse magát, és megválasztása esetén a
tisztséget az alapszabálynak megfelelő feltételekkel betöltse,
c) az NPK tisztségviselőjének visszahívását kezdeményezze az Alapszabály szerint,
d) az NPK szakképzettségének megfelelő tagozatának tagja legyen,
e) az Alapszabályban foglaltak szerint tagozat létrehozását kezdeményezze,
f) az NPK állandó vagy ad hoc bizottságának tagja legyen,
g) az NPK Alapszabályának és szabályzatainak továbbá az Etikai kódex elfogadásakor és
módosításakor véleményt nyilvánítson,
h) javaslatot tegyen az NPK által adományozott kitüntetésre,
i) az NPK által adományozott kitüntetésben részesüljön,
j) részt vegyen az NPK által szervezett szakmai konferenciákon, és igénybe vegye az
NPK által nyújtott szakmai segítséget,
k) részesüljön az NPK által nyújtott jóléti és egyéb kedvezményes szolgáltatásokban,
l) az Alapszabályban foglaltak szerint kezdeményezze az Országos Küldöttgyűlés
összehívását,
m) az NPK tagjával szemben etikai eljárást kezdeményezzen,
n) magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárás során az NPK szakmai
ajánlását kérje,
o) a Területi Etikai Bizottság határozatával szemben az Országos Etikai Bizottsághoz
fellebbezzen.
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XII. Az NPK képviselete, aláírási joga
XII. 1. Az NPK képviseletére és nevében történő aláírására önállóan az elnök jogosult. Az
elnök által adott meghatalmazásban megjelölt ügykörök tekintetében az NPK-t önállóan
képviseli és nevében aláír a főtitkár és az elnökhelyettes. Az Elnököt a főtitkár és az
elnökhelyettes együttesen jogosultak általános jelleggel helyettesíteni.
XII. 2. Bankszámla feletti rendelkezés tekintetében az XII. 1. pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
Horváth Péter levezető elnök: A módosított javaslatokkal kiegészített Alapszabályt az
Országos Küldöttgyűlés tagjai elfogadják-e.
- Felkéri az Országos Küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. -

- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 64 igen, 2 nem, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
46/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar Alapszabályának elfogadásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a Nemzeti Pedagógus Kar
Alapszabályát a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont:
Egyebek:
Horváth Péter levezető elnök: Tájékoztatja a küldötteket, hogy lezajlottak a területi
választások a tizenkilenc megyében és a fővárosban. Tizennégy megyében a
mandátumszámoknak megfelelő számú jelöltet tudtak indítani, de hat megyében – BácsKiskun, Békés, Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Vas megyében - nem volt meg a kellő
számú jelölt, így ezekben a megyékben időközi választásokat kell kiírni, de ez nem
akadályozza meg a területi küldöttgyűlések megalakulását.
Tizennégy megyében már sor került a területi küldöttgyűlések alakuló üléseire és a területi
tisztségviselők megválasztására. A küldöttgyűléseken bizakodó hangulatot tapasztaltak az
Országos Elnökség tagjai.
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Horváth Péter levezető elnök: Tájékoztatja a küldötteket, hogy a matematikai, informatikai
és intézményvezetői tagozat létrejött. A szakmai tagozatok létrehozását illetve a tagozatokhoz
történő csatlakozást nagyon fontosnak tartja. A Kar honlapján tájékoztatni fogják a
pedagógusokat, a tagozatok megalakulásáról és a csatlakozás lehetőségéről. A honlapra
felkerül egy nyilatkozat minta, amivel az egyes tagozatokhoz lehet csatlakozni. Minden
küldöttet megkér arra, hogy segítség elő a tagozatok minél gyorsabb létrehozását és, hogy
minél többen csatlakozzanak a tagozatokhoz.
Horváth Péter levezető elnök: Egy javaslatot terjeszt a küldöttgyűlés elé a szakmai
tagozatokkal kapcsolatosan. A javaslata az, hogy amíg a tagozatoknak nincs elnöke, addig a
tagozatokat az alapító tagok által, maguk közül választott alapító tag képviselje. Felkéri a
küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a javaslatát.
- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése látható többséggel az alábbi határozatot
hozta: NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
47/2014. (X. 17.) számú határozata
A Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatainak ideiglenes képviseletéről
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja Horváth Péter elnök javaslatát,
miszerint, amíg a tagozatoknak nincs elnöke, addig a tagozatokat az alapító tagok által,
maguk közül választott alapító tag képviseli.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal

Agócs Attila országos küldött: Megkérdezi, hogy a Kar honlapja fejleszthető-e és az egyes
szakmai tagozatoknak lesz-e a honlapon külön oldala.
Horváth Péter levezető elnök: Amint a Kar megkapja a központi költségvetésből
meghatározott összeget, akkor a honlapot fejleszteni fogják.
Czita Zoltán országos küldött: Érdeklődik, hogy milyen volt a területi választásoknál a
részvételi arány.
Horváth Péter levezető elnök: A területi választásoknál a regisztrálók száma kb. 7000 fő
volt.
Fekete József országos küldött: Felajánlja, hogy a honlap fejlesztéséhez segítséget nyújt,
amennyiben biztosítják a honlaphoz a hozzáférést.
Horváth Péter levezető elnök: A Kar honlapja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
szerverén működik, először tisztázni kell, hogy milyen feltételek mellett adják át a honlap
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működtetését.
Szaszák Csaba országos küldött: Javasolja, hogy a területi választások eredményei
kerüljenek fel a honlapra.
Horváth Péter levezető elnök: A területi választások eredményei felkerülne a Kar honlapjára
százalékos formában.
Lovrity Sándorné országos küldött: Jelezni szeretné, hogy a területi választásoknál nem
mindig működött megfelelően az informatikai rendszer. Egy kolléganőjük megpróbálta
feltölteni a szakmai anyagait, úgy hitte, hogy sikerült, de a szakmai anyaga mégsem került be
a rendszerbe határidőre és ezért nem tudtak rá szavazni.
Horváth Péter levezető elnök: Tájékoztatja a küldötteket, hogy jövőhét kedden találkozik
Hegedűs István miniszteri biztossal és Arany László Tamással a KELLO ügyvezető
igazgatójával.
Butola Zoltán országos küldött: A pedagógusok tankönyvellátásával van a probléma.
Véleménye szerint a sajtóban jelenjen meg hangsúlyosan, hogy a Kar foglalkozik a tankönyv
problémával.
Fekete Antal országos küldött: Megkérdezi, hogy Bács-Kiskun megyében mikor kerül
felállításra a területi küldöttgyűlés illetve jelezni szeretné, hogy az információk nem jutnak el
az óvodákhoz.
Iszák Tibor elnökségi tag: A küldöttek feladata, hogy terjesszék az NPK hírét.
Szaszák Csaba országos küldött: Egyetért Iszák Tiborral. A területi elnökségek
menedzseljék a kommunikációs folyamatokat.
Románné Kolozsi Mónika országos küldött: A területi választásoknál az alacsony részvételi
arány azzal magyarázható, hogy a pedagógusoknak most fontosabb a minősítési rendszer és,
hogy az országos szavazást követően a regisztrációk törölve lettek és újra kellett regisztrálni.
Gellai József országos küldött: Érdeklődik az utazási költség megtérítéséről.
Horváth Péter levezető elnök: Ígéretet kaptak, hogy a helyi KLIK kifizeti az útiköltséget. A
KLIK kért egy írásos dokumentumot, hogy ki fizetheti-e a küldöttek részére az NPK-val
kapcsolatos útiköltséget. Ez ügyben Horváth Péter írt egy levelet Hanesz József úrnak, de a
KLIK-hez a levél nem jutott el.
Egyelőre van olyan KLIK, ahol kifizetik az útiköltséget és van ahol nem.
6. Napirendi pont:
Zárszó:
Horváth Péter levezető elnök: A honlapra minél előbb felkerülnek a szakmai tagozatokkal
kapcsolatos információk. Megköszöni a küldötteknek a részvételt.
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Horváth Péter az ülést 16 óra 50 perckor bezárja.

-

k.m.f.

Dr. Kurucz Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető

Fügedi Beatrix
Jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szebedy Tas
Jegyzőkönyv hitelesítő
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