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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

amely készült 2014. június 14. 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: 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, NPK Előkészítő Bizottság elnöke (levezető elnök) 

Dr. Giber Vilmos, NPK Előkészítő Bizottság tagja (levezető elnök) 

Ballagó Zoltán, NPK Előkészítő Bizottság tagja (levezető elnök) 

Dr. Kurucz Zsuzsanna, jegyzőkönyvvezető 

Blanár Edit Etelka, jegyzőkönyv hitelesítő 

Mohlné Ódor Gabriella, jegyzőkönyv hitelesítő 

Országos Küldöttgyűlés tagjai (117 fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

Később érkezett: 11 óra 30 perckor. 

Jeruskáné Berényi Erzsébet 

Távol maradt: 

Felföldiné Virág Klára 

Gasparics László 

Horváth Tibor 

Kincses Tímea Katalin 

Koller Erik 

Magyar Ferenc 

Pécskai Gabriella 

Takács Veronika 

Meghívottak 15 órára: 

Balog Zoltán, Emberi Erőforrások miniszter 

Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter 

Dr. Hoffmann Rózsa, országgyűlési képviselő, volt köznevelésért felelős államtitkár 

Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár 

Marekné Dr. Pintér Aranka, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnök 

Selmeczi Zoltán, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Köznevelés-igazgatási Főosztály 

főosztályvezető 

Pósfai Péter, Oktatási Hivatal 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 
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Dr. Maruzsa Zoltán, felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár 

Farkasné Dr. Gasparics Emese, önkormányzati helyettes államtitkár 

Dr. Mezey Barna, Magyar Rektori Konferencia elnöke 

Dr. Puszter Bernadett, Budapest XIV. kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 

igazgatója (korábbi Választási Bizottság elnök) 

Cselikné Juhász Ildikó Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója (korábbi Választási Bizottság tag) 

Rainer Ferencné, Budajenői Általános Iskola igazgatója (korábbi Választási Bizottság tag) 

Bella Tibor, Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének elnöke (korábbi Jogorvoslati 

Bizottság elnök) 

Jurecz Emil, Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének főtitkára (korábbi Jogorvoslati 

Bizottsági tag) 

Spaitsné Rónaszéki Mária, Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola igazgatója (korábbi Jogorvoslati Bizottsági tag) 

Fehér István, SDA Informatika Zrt. vezérigazgató 

Napirendi pontok: 

1. Határozatképesség megállapítása 

2. Jegyzőkönyvet vezető, hitelesítők személyének megválasztása 

3. Ügyrend és napirendi pontok elfogadása. 

4. Szavazatszámláló Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

5. Alapszabály-tervezet ismertetése, az Alapszabály megvitatása, elfogadása. 

6. Elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, Országos Etikai Bizottság, Országos Felügyelő 

Bizottság megválasztása. 

7. Feladatok meghatározása: 

 A Nemzeti Tankönyvtanácsba delegált megválasztása 

 A területi választásokat előkészítő munkacsoport megbízása 

 A tagozatokat előkészítő munkacsoport megbízása 

 A következő küldöttgyűlés időpontja és előre látható napirendi pontjai 

8. A választás eredményének kihirdetése 

9. Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszteri köszöntője 

10. Zárszó. 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlésének alakuló ülése a Hubay Jenő 

Zeneiskola növendékeinek zenés előadásával nyílt meg. 

Dr. Giber Vilmos levezető elnök: Tisztelettel köszönti az alakuló küldöttgyűlésen 

megjelenteket. 
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Több küldött érdeklődött arról, hogy készülnek-e fényképek a küldöttgyűlésről. Megkérdezte 

a jelenlévő küldötteket, hogy ki az, aki nem járul hozzá a fotózáshoz. 

Senki nem tiltakozott, így megállapította, hogy fényképek készülhetnek a küldöttgyűlésről. 

A törvényesség érdekében felhívja a figyelmet arra, hogy a küldöttgyűlésen elhangzottakról 

hangfelvétel készül a jegyzőkönyv számára, a hangfelvétel egyéb célra nem kerül 

felhasználásra. 

Köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar Alakuló Országos Küldöttgyűlésének küldötteit; Dr. 

Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkárt, a küldöttgyűlési választásban 

közreműködő Választási Bizottság és Jogorvoslati Bizottság tagjait, valamint az Előkészítő 

Bizottság tagjait és minden kedves vendéget. Megköszöni a zenei köszöntést a Hubay Jenő 

zeneiskola növendékeinek, név szerint Nagy Kincsőnek és Nikman Marcellnek. Megköszöni 

a zeneiskola igazgatójának, Bokor Györgynek és Árok Sándor felkészítő tanárnak a szép 

műsort. 

Tisztelettel felkéri Dr. Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár asszonyt 

köszöntőjének megtartására. 

Dr. Hoffmann Rózsa, volt köznevelésért felelős államtitkár: Őszinte szeretettel és 

tisztelettel köszönti a küldötteket. Történelmi és neveléstörténeti jelentőségű eseménynek 

tartja ezt a napot. A küldötteken és a megválasztásukban résztvevő személyeken múlik az, 

hogy valóban történelmi jelentőségű legyen ez a nap. 

Személyes elköteleződést érez az iránt, hogy a magyar pedagógusoknak legyen egy olyan 

szervezete, amely az egész pedagógus társadalom véleményét képes tömöríteni, összefogni és 

a vitákat lefolytatva közvetíteni a mindenkori oktatásirányítás felé. 2009-ben alkották meg az 

Iskola, erkölcs, tudás című oktatási programot, amely 2010-ben oktatási programmá 

emelkedett. Már ott szerepelt egy pedagógus kamara terve, amelynek a neve a törvényalkotás 

során számos egyeztetést követően Nemzeti Pedagógus Kar lett. A céljai, a funkciói 

ugyanazok maradtak. 

Egy önrendelkező, demokratikus, belsőleg építkező, a saját szakmaiságát belülről építő és 

kifelé is megjelenítő testületnek lettek tagjai. 

A Nemzeti Pedagógus Kar akkor fog igazán élni és a legkisebb településen is megjelenni 

tekintélyt parancsolóan, hogyha minél előbb megszervezik a tagozatokat. Nem egy országos 

centrumból kell a szakmai munkákat lefolytatni, hanem megyei szinten, ahol az emberek 

jobban ismerik egymást. Arra buzdítja a küldötteket, hogy minél előbb álljanak fel a megyei 

szervezetek és a szakmai tagozatok. 

Befejezésül köszönetet mond az Előkészítő Bizottság tagjainak: Dr. Giber Vilmos, Ballagó 

Zoltán, Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, valamint a Kar munkatársainak, Várhegyi Tündének és 

Kurucz Zsuzsannának. Végezetül jó munkát és jó vakációt kíván mindenkinek. 

Dr. Giber Vilmos levezető elnök: Megköszöni Dr. Hoffmann Rózsa beszédét, illetve a 

Karban való segítségét, támogatását. A köszönet jeleként Dr. Giber Vilmos virágot ad át Dr. 

Hoffmann Rózsának. 

Tisztelettel felkéri Kőrösiné Dr. Merkl Hildát, az Előkészítő Bizottság elnökét, hogy 

üdvözölje a megjelent küldötteket. 
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Kőrösiné Dr. Merkl Hilda Előkészítő Bizottság elnöke: Tisztelettel és szeretettel köszönti 

Dr. Hoffmann Rózsát, az Előkészítő Bizottság tagjait, a munkatársakat, az államtitkári kabinet 

két munkatársát, Kosinszky Zsuzsannát és Dr. Fekete Borbálát, a segítő hostesseket, a 

küldötteket, és minden pedagógus munkatársat. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 1.§-ból idéz: a köznevelés közszolgálat, mely a 

felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit 

teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés 

egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi 

és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges 

életmódra nevelés határozzák meg. Erre a közszolgálatra szerveződtek mindannyian, tudatos 

szakmaválasztással. 

A Nemzeti Pedagógus Kar életre hívásának a törvény és az azt átalakító nagy reform folyamat 

adott életet, amely a köznevelési rendszert megváltoztatta, megújította. A magyar 

köznevelésben már 1848 és 1945 között sok egyesület, tanáregylet létezett, de hasonló 

legitimitással rendelkező szervezet Magyarországon eddig még nem volt. Az ilyen mértékű 

átalakítás, gyakorlatba történő átültetése hosszan tartó folyamat. Közel egy év telt el a Karról 

szóló törvényi rendelkezés megszületése és az Országos Küldöttgyűlés összeülése között. 

A munkát az előkészítő bizottság két tagja, Dr. Giber Vilmos, Ballagó Zoltán és Dr. Dobos 

Krisztina akkori elnök kezdte meg. Dobos Krisztina 2013 decemberében elhunyt. Balog 

Zoltán miniszter úr felkérését január elején vette át Kőrösiné Dr. Merkl Hilda. 

Az előkészítő munkát számtalan írásbeli és szóbeli tájékoztatással, fórumok szervezésével, a 

Kar honlapjának beindításával és jelentős médiakampánnyal végezte az előkészítő bizottság. 

A pedagógusok, intézményvezetők, tankerületi vezetők százaival találkoztak, közben a Kar 

irodája is folyamatosan működött. Elkészült az Ideiglenes Választási Szabályzat és az 

Alapszabály. Megtörtént a küldöttválasztás és az Országos Küldöttgyűlés előkészítése. 

Őszinte érdeklődést és nyitottságot tapasztaltak az előkészítés során. Sok kérdést is kaptak, 

amelyekre meggyőzően és hitelesen adtak választ. Ez nem volt nehéz, mert mind a három 

Előkészítő Bizottsági tag mélyen hisz a pedagógus kar küldetésében és hosszú távú jövőjében. 

Felhívta a figyelmet a szakszervezet bojkottáló tevékenységére. A szakszervezeti 

sajtótájékoztatók után a sajtótól mindig lehetőséget kaptak a válaszadásra, amely lehetőséget, 

itt szeretne megköszönni. 

Létrejött a Nemzeti Pedagógus Kar első Országos Küldöttgyűlése. Ezután következik a 

tartalmi a munka, amelynek csak szakmai jellegűnek szabad lennie. A Karnak a nevelés-

oktatás rövid-és hosszú távú kérdéseivel, a pedagógus léttel összefüggő problémákkal kell 

foglalkoznia. Kérdéseket kell feltennie, válaszokat megfogalmaznia, megoldásokat 

kidolgoznia és javasolnia a mindenkori oktatásirányításnak és a kormánynak. A jelenleginél 

intenzívebb kapcsolatot kell kiépíteni a felsőoktatással, hiszen a két ágazat szükségszerűen, 

több ponton kapcsolódik egymáshoz. 

A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 

pedagógusait tömöríti magába. A magyar közoktatás egészéhez azonban más fenntartásban 

lévő intézményekre is szükség van és számos szakmai szervezet tevékenysége is nagyon 

fontos. A szakszervezetekkel is keresni kell az együttműködést, hiszen aki nyugalmat teremt a 

környezetében, az alkotás légkörét alapozza meg. Az együttműködés érdekében az Előkészítő 

Bizottság több tárgyalást folytatott ezeken a területeken. A legeredményesebben a magyar 

történelmi egyházakkal sikerült tárgyalni. A Református Egyház kérte a Kart stratégiai 

partneri megállapodás megkötésére. A Magyar Rendvédelmi Karral is történt egyeztetés. 
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1. Napirendi pont: 

Határozatképesség megállapítása 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda Előkészítő Bizottság elnöke: Az Alapszabályt módosító 

javaslatok benyújtásának határideje lejárt 10:30-kor. Megállapítja, hogy az Országos 

Küldöttgyűlés 125 tagja közül a jelenléti ív szerint 116 fő megjelent és regisztrált. 

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a döntéseit egyszerű többséggel hozza. A 

Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlését megnyitja. 

2. Napirendi pont: 

Jegyzőkönyvet vezető, hitelesítők személyének megválasztása 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda Előkészítő Bizottság elnöke: Felkéri jegyzőkönyv vezetőnek Dr. 

Kurucz Zsuzsannát, hitelesítésre Blanár Edit Etelkát és Mohlné Ódor Gabriellát. 

- A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

1/2014. (VI. 14.) 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 Blanár Edit Etelkát és 

Mohlné Ódor Gabriellát. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

3. Napirendi pont: 

Ügyrend és napirendi pontok elfogadása: 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontokat és 

az alakuló küldöttgyűlés ügyrendjét. Az ügyrendhez módosító javaslatok érkeztek. Ismerteti a 

módosító javaslatokat, amelyekről külön-külön szavaz a küldöttgyűlés. Az első változtatás 

szerint az ügyrendben szereplő számarány megváltoztatásra kerülne. Az ügyrendben 

eredetileg az szerepel, hogy a Jelölő Bizottság jelöltjei mellé a jelenlévő küldöttek 50%-ának 

támogatásával további jelöltek állíthatók. A módosító javaslat szerint 30 küldött szavazata 

elég lenne ahhoz, hogy a helyben felmerült küldött neve felkerüljön a jelölti listára. 

A másik változtatási javaslat szerint a szavazólapok készítése közben a jelöltek 1 percben 

bemutatkozhatnak és kivetítésre kerül az önéletrajzuk. 

Megjegyzi, hogy a délután folyamán kb. 15 órakor tiszteletét teszi Balog Zoltán miniszter úr 

és Czunyiné Dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár, ezért fontos lenne pontosan 

betartani a napirendi pontokhoz kapcsolódó időkereteket. 
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- Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak az ügyrend módosításáról. - 

- A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

2/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elutasítja azt a javaslatot, miszerint a 

helyben jelölt küldötteknek 50%-os támogatást kell szerezniük, ahhoz, hogy felkerüljenek a 

jelölti listára. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

- A küldöttgyűlés 75 igen szavazattal a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

3/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja azt a javaslatot, miszerint a 

helyben jelölt küldött 30 támogató szavazattal felkerülhet a jelölti listára. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

- Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a jelöltek bemutatkozásáról. - 

- A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

4/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja azt a javaslatot, miszerint a 

jelöltek egy percben bemutatkoznak és a szakmai önéletrajzuk kivetítésre kerül. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

- Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a módosított ügyrend egészét. – 

- A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta: - 
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

5/2014. (VI. 14.) számú határozata 

Az NPK Alakuló Küldöttgyűlés módosított ügyrendjének elfogadásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése úgy dönt, hogy a Nemzeti Pedagógus 

Kar Országos Küldöttgyűlésének 3/2014 (VI. 14.) sz. és 4/2014 (VI. 14.) sz. határozata 

szerinti módosításokkal elfogadja az Alakuló Küldöttgyűlés Ügyrendjét az alábbiak szerint: 

Az Nemzeti Pedagógus Kar 

Alakuló Küldöttgyűlésének ügyrendje 

Általános szabályok 

1.1. Az Alakuló Küldöttgyűlés (továbbiakban: Küldöttgyűlés) plenáris ülésen végzi munkáját, 

melyen a küldöttek, az Előkészítő Bizottság és az Előkészítő Bizottság által meghívottak 

vannak jelen. 

1.2. A Küldöttgyűlés bizottságai: 

- Választási Bizottság; 

- Jelölő Bizottság, feladatait az Előkészítő Bizottság látja el; 

- Szavazatszámláló Bizottság. 

1.3 A bizottságok tagjai a Kar testületeibe nem jelölhetők és nem választhatók.  

1.4. A Küldöttgyűlést levezető elnökök (továbbiakban elnök) vezetik (Előkészítő Bizottság 

tagjai).  

A levezető elnökök feladatai: 

- szót ad; 

- figyelmeztet az ügyrend betartására, ennek megszegése esetén megvonhatja a szót; 

- dönt a hozzászólások sorrendjéről, illetve a soron kívüli hozzászólások rendjéről; 

- dönt az ügyrendi felvetésekben; 

- szavazást rendel el, annak eredményét kihirdeti. 

1.5. A levezető elnökök munkáját egy, vagy több jelenlevő segíti. 

2. A Küldöttgyűlési delegáltak jogai: 

- Szavaz, választ, illetve a választási szabályok szerint választható. 

 - Szót kérhet és kaphat a Küldöttgyűlésen az Alapszabály és Ügyrend szerint. 

3. A vita menete 

3.1 Egy nagyobb kérdéskört elvi felvezetés után, tárgyalható egységekben kell előterjeszteni.  

3.2 A vita az előterjesztésről és a beérkezett szövegszerű javaslatokról folyhat.  

3.2.1 Az Alapszabályra vonatkozó szövegszerű módosító javaslatot írásban kell eljuttatni, az 

alakuló ülést megelőzően a megadott időpontig. Az ülésen kézhez kapott szöveghez módosító 

indítványokat írásban az alakuló ülés napján 10.30-ig lehet az elnök segítőihez eljuttatni. A 

módosítási javaslatnak a vitára bocsátott dokumentumtervezetek konkrétan megjelölt 

helyéhez kell kapcsolódnia. 
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3.2.2. Módosító javaslat bármely napirendnél kizárólag a Küldöttgyűlés megkezdése előtt 

beérkezett javaslatok alapján megnyitott pontokhoz kapcsolódhat. 

3.3 Az elnök az előterjesztés egy tárgyalható egységének vitája során - az előterjesztőt kivéve 

- ugyanannak a hozzászólónak legfeljebb kétszer adhat szót. 

3.3.1 Egy hozzászólás maximum 2 perces lehet. 

3.4 Vita esetén javaslatokról az elnök az ellene-mellette érvelés szabálya szerint ad szót. 

3.4.1 Az elnök egy kérdés elnyúló vitáját lezárhatja. Tiltakozás esetén a vita folytatásáról 

szavaztat. 

3.4.2 A hozzászólásokban felvetődő kérdésekre az előterjesztő a vita lezárása előtt 

válaszolhat. 

4. Határozathozatal 

4.1. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a delegáltak több mint 50%-a jelen van. A 

Küldöttgyűlés döntéseit általában - nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntés 

támogató, ha az igenek száma több, mint a nemek száma.  

4.2. A határozathozatal a vitatott kérdések eldöntésével kezdődik. A módosító indítványokról 

szóló döntések után a dokumentum-tervezet egészét szavazásra kell bocsátani.  

4.3. A plenáris ülésről hangfelvétel készül. Az ezek alapján készülő jegyzőkönyvet a levezető 

elnök és a jegyzőkönyvvezetők hitelesítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat 

szövegét, valamint a szavazás eredményét. Az Alapszabállyal kapcsolatban csak a 

végszavazás eredményét kell tartalmaznia. 

II. A Nemzeti Pedagógus Kar első tisztségviselői megválasztásának rendje 

1. A jelöltállítás szabályai  

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 a Küldöttgyűlésen jelen van és az adott tisztségre való jelölést 

elfogadja. 

Az elfogadás ténye egyben nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.  

A Kar elnökének, alelnökének és elnökségi tagjának jelölt küldöttek számára a jelölés 

lezárultát követően 1-1 perc áll rendelkezésükre bemutatkozásra. 

2. Választási szervek 

2.1. Választási szervek: 

a) Választási Bizottság 

b) Jelölő Bizottság 

c) Szavazatszámláló Bizottság. 
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2.2. Választási Bizottság 

2.2.1. A Választási Bizottság az országos küldöttek közül választott háromtagú testület, mely 

egy elnökből és két tagból áll. Tagjaira az alakuló ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A 

javaslatot az Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el. 

2.2.2. A 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. 

2.2.3. A Választási Bizottság tagjainak megbízatása az alakuló Országos Küldöttgyűlés idejére 

szól. 

2.2.4. A Választási Bizottság feladata: 

a) a jelöltek listájának megállapítása 

b) a jelöltek nyilatkozatának kikérése arról, hogy vállalják-e a jelöltséget 

c) a szavazólapok elkészítése és hitelesítése  

d) megállapítja a jelöltek listáját 

e) megállapítja a választás eredményét. 

A Választási Bizottság az ülés elején a napirend kezdete előtt megállapítja a delegáltak számát 

és a jelenlevők számát. Megállapítja a választások érvényessége feltételének teljesülését, 

illetve annak hiányát. 

2.3. Jelölő Bizottság 

2.3.1. A Jelölő Bizottság az alakuló ülésen az Előkészítő Bizottság. 

2.3.2. A Jelölő Bizottság feladatai: 

a) A küldöttek szakmai életrajza és szakmai munkája alapján javaslatot tesz az elnök, az 

elnökhelyettes, az elnökségi tagok és a bizottsági tagok személyére. 

b) A Bizottság jelöltjei mellé minimum 30 jelenlévő küldött támogatásával további 

jelöltek állíthatóak. 

2.3.3. A Jelölő Bizottság tisztségenként legalább annyi jelöltet állít, ahány betöltendő 

mandátum van. 

2.3.4. Az Országos Felügyelő Bizottság és Országis Etikai Bizottság tekintetében az elnök a 

legtöbb szavazatot kapott tag lesz. Amennyiben nem vállalja, a soron következő, legtöbb 

szavazatot kapott tag válik elnökké.  

2.4. Szavazatszámláló Bizottság 

2.4.1. A Szavazatszámláló Bizottság országos küldöttek közül választott héttagú testület, mely 

egy elnökből és hat tagból áll. Tagjaira az alakuló ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A 

javaslatot az Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megbízatása az alakuló Országos 

Küldöttgyűlés idejére szól. 
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2.4.4. A Szavazatszámláló Bizottság feladatai: 

a) a szavazólapok összegyűjtése, 

b) a szavazatok érvényességének vizsgálata, esetleges érvénytelenségük megállapítása, 

c) az érvényes és érvénytelen szavazatok megszámlálása 

d) a szavazatok összesítése, amely alapján a Választási Bizottság kihirdeti a szavazás 

eredményét. 

3. Szavazás 

3.1. A szavazás 

a) titkos: a törvényben meghatározott tisztségviselői és országos ügyintéző szervek nem 

tisztségviselő tagjai megválasztása tekintetében, 

b) nyílt: a Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

tekintetében. 

3.1.1. A választható jelöltek minden tisztség tekintetében külön szavazólapra kerülnek fel.  

3.1.2. Az országos küldöttek tisztségviselőnként egy-egy szavazatot, bizottságonként a tagok 

számának megfelelő számú szavazatot és elnökhelyettesenként egy-egy szavazatot adhatnak 

le. 

3.1.3. A küldöttgyűlési tag minden tisztség tekintetében a szavazás megkezdése előtt a Jelölő 

Bizottságtól igényelheti a választható jelöltek neveit tartalmazó szavazólapot. Szavazni a 

szavazólapon tollal, a jelölt neve melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal lehet. 

3.2. Érvénytelen a szavazat, ha 

a) nem hivatalos szavazólapon adták le, 

b) nem tollal, a jelölt neve melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal adták le. 

4. A választás érvényességének és eredményének megállapítása 

4. 1. A Szavazatszámláló Bizottság számolja meg a szavazatokat és az eredményről 

jegyzőkönyvet állít ki. A Választási Bizottság állapítja meg a választás tisztségenkénti 

érvényességét és eredményét. 

4.1.1. Érvényes a választás az adott tisztség tekintetében, ha az Országos Küldöttgyűlésen 

megjelent tagok több mint fele érvényes szavazólapot adott le. 

4.1.2. Az adott tisztséget és az ügyintéző szervek nem tisztségviselői tagjai tekintetében a 

tisztséget a legtöbb érvényes szavazatot elért jelöltek kapják meg. 

4.1.2.1 Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapottak közt - ha az egy lehetséges 

mandátumot vagy a tagságban a kapott szavazatok száma szerinti utolsó helyet érinti - az 

adott tisztségre addig kell megismételni a szavazást, amíg a szavazategyelőség fennáll. 

4.3. Amennyiben a küldöttgyűlési tag több tisztséget is megszerez, a szavazás eredményének 

megállapítását követően a levezető elnök felhívására nyilatkozik arról, hogy melyiket fogadja 

el. Azon tisztséget, amelyről lemond, a sorban következő legtöbb szavazatot szerző 

küldöttgyűlési tag szerzi meg. 

5. A választás érvénytelensége esetén követendő eljárás 

5. 1. Az Országos Küldöttgyűlés az adott tisztség tekintetében, a meglévő választható jelöltek 

listáján szereplő jelöltek közül ismételten választ (megismételt választás). 
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5.2. Érvényes a megismételt választás, ha a legtöbb szavazatot kapott jelölt a megjelent 

országos küldöttek szavazatának több mint negyedét megszerezte. 

5.3. A megismételt választás sikertelensége esetén a választást a be nem töltött tisztségekre az 

e célból egy hónapon belül összehívott Országos Küldöttgyűlés ülésén az általános szabályok 

szerint kell lefolytatni. 

6. Összeférhetetlenség 

6. 1. A megválasztott tag az Nkt. 63/G. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az Alapszabály 

VIII. 7. pontjában meghatározott összeférhetetlenségi okot a megválasztását követően az 

ülése ideje alatt köteles írásban bejelenteni az Elnök részére és azt megválasztásától számított 

tizenöt napon belül megszüntetni vagy a megválasztott tisztségéről, illetve ügyintézői testületi 

tagságáról lemondani. A megszüntetésről az érintett az Országos Elnökséget haladéktalanul 

tájékoztatja. Amennyiben a tag az összeférhetetlenséget a megválasztását követő tizenöt 

napon belül nem szünteti meg vagy a tisztségéről a tag egyébként lemond, úgy ellátott 

tisztsége, illetve ügyintézői testületi tagsága megszűnik és a választáson sorban következő 

legtöbb szavazatot szerzett tag lép helyébe. Az összeférhetetlenség vizsgálata a helyébe lépett 

tag esetében a tisztség megszerzéséről történő tudomásszerzés napján kezdődik. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 
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Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A napirendi pont egy pontban, az 

új államtitkár asszony látogatásával módosul. 

 A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

6/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése jóváhagyja a köznevelésért felelős 

államtitkár látogatásáról szóló napirendi pontot. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

- Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a módosított napirend 

elfogadásáról. – 

-  A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

7/2014. (VI. 14.) számú határozata 

Az NPK Alakuló Küldöttgyűlés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése úgy dönt, hogy a Nemzeti Pedagógus 

Kar Országos Küldöttgyűlésének 6/2014 (VI. 14.) sz. határozata szerinti módosítással 

elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok  

Határozatképesség megállapítása 

Ügyrend és napirendi pontok elfogadása  

A Szavazatszámláló Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak megválasztása  

Az Alapszabály módosításainak ismertetése, az Alapszabály elfogadása 

Tisztségviselők megválasztása (Elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, Országos 

Felügyelő Bizottság Országos Etikai Bizottság) 

Ebédszünet 

Feladatok meghatározása  

A Nemzeti Tankönyvtanácsba delegált megválasztása 
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A területi választások előkészítését végző munkacsoport megbízása 

A tagozatokat előkészítő munkacsoport megbízása 

A következő küldöttgyűlés időpontja és előre látható napirendi pontjai 

A választás eredményének kihirdetése, elnöki beszéd 

      Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere köszöntője 

 Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár köszöntője 

Zárszó  

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

4. Napirendi pont: 

Szavazatszámláló Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak megválasztása: 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A Jelölő Bizottság az alakuló 

ülésen az Előkészítő Bizottság. Feladata, hogy a küldöttek szakmai életrajza és szakmai 

munkája alapján javaslatot tegyen az elnök, az elnökhelyettes, az elnökségi tagok és bizottsági 

tagok személyére. 

Tájékoztatja a mai napon megválasztandó Szavazatszámláló-és Választási Bizottság tagjait, 

hogy tisztségre nem választhatók, amennyiben mégis jelölést kapnak valamely tisztségre, 

nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a tisztségre való jelölést és a megválasztás esetén a 

tisztséget. 

Javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira. Kéri, hogy a küldöttek álljanak fel, és 

nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a tisztséget. 

A Jelölő Bizottság a következő személyeket javasolja a Szavazatszámláló Bizottságba: Koller 

Erik (Budapest), Szabó Gyula (Hajdú-Bihar megye), Szücs Judit (Veszprém megye), Ács 

Péterné (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Rettegi Attila (Vas megye), Drága-Jurásek Ildikó 

(Komárom-Esztergom megye), Fekete Antal (Bács-Kiskun megye). Koller Erik kivételével 

valamennyi küldött azt nyilatkozta, hogy elvállalja a tisztséget a Szavazatszámláló 

Bizottságban. 

Koller Erik nem vett részt a Küldöttgyűlésen. A Szavazatszámláló Bizottság héttagú, ezért 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda arra kérte a küldötteket, hogy maguk közül javasoljanak egy 

személyt, vagy önként jelentkezzen egy küldött. Ványi Lászlóné (Heves megye) önként 

jelentkezett a Szavazatszámláló Bizottságba. 

Megkéri a küldöttgyűlést, hogy amennyiben nem kívánnak egyesével szavazni a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjairól, azt kézfelemeléssel jelezzék. A küldöttgyűlés látható 

többséggel nem kívánt egyesével szavazni a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól. 

- Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság 

elfogadásáról. - 

- A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatot hozta: - 
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

8/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Szavazatszámláló Bizottság elnökének 

Ványi Lászlónét, tagjának Ács Péternét, Drága-Jurásek Ildikót, Fekete Antalt, Rettegi Attilát, 

Szabó Gyulát, Szücs Juditot választotta meg. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Az Országos Küldöttgyűlés 

egyhangú felhatalmazásával felkéri a Szavazatszámláló Bizottság tagjait munkájuk végzésére. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A Választási Bizottság tagjainak 

megválasztása következik. A bizottság egy elnökből és két tagból áll. Felhívja a figyelmet, 

hogy a bizottság tagjai tisztségre nem választhatók. Amennyiben mégis jelölést kapnak 

valamely tisztségre, nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a jelölést. Amennyiben 

elfogadják, a Választási Bizottságban betöltött hely megüresedik és a megüresedett helyre új 

tagot kell választania az Országos Küldöttgyűlésnek. A Választási Bizottság tagjainak és a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a mandátuma az Országos Küldöttgyűlés idejére szól. 

A Választási Bizottság elnökének a Jelölő Bizottság Fekete Józsefet, debreceni kollégát, 

tagoknak Takács Istvánt Budapestről és Jeruskáné Berényi Erzsébetet Nagykőrösről javasolja. 

Jeruskáné Berényi Erzsébet nincs jelen, így Kőrösiné Dr. Merkl Hilda arra kéri a 

küldöttgyűlést, hogy javasoljanak maguk közül egy tagot a Választási Bizottságba, vagy 

önként jelentkezzen valaki. A Választási Bizottságba önként tagnak jelentkezett Szaszák 

Csaba. 

- Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a Választási Bizottság tagjait. - 

- A küldöttgyűlés 115 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

9/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a következő személyeket választotta meg 

a Választási Bizottságba: elnöknek Fekete Józsefet, tagnak, Szaszák Csabát, tagnak Takács 

Istvánt. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 
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Dr. Zalay Szabolcs küldött: Javasolja, hogy a szavazások során, pontosan rögzítsék az igen, 

nem, tartózkodás szavazatokat. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda Előkészítő Bizottság elnöke: A Bizottságok szavazásánál a 

kollégák egyértelműen vállalták a feladatot. A látható többséget, ha senki nem tiltakozik, így 

rögzítik. De természetesen egyéb esetben számolásra kerül sor. A tisztségviselők 

megválasztásánál a szavazatok számát pontosan rögzíteni fogják. 

A küldöttgyűléstől ismételten megkérdezi, hogy volt-e olyan, aki nem értett egyet a 

bizottságok tagjaival, illetve volt-e olyan, aki tartózkodott. Mindenki egyetértett a bizottságok 

összetételével, „nem” szavazat nem volt, egy tartózkodás volt Fekete József részéről. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda Előkészítő Bizottság elnöke: Felkéri Dr. Giber Vilmost, hogy 

vegye át az ülés vezetését. 

Dr. Giber Vilmos levezető elnök: Felkéri a Szavazatszámláló és Választási Bizottság tagjait, 

hogy a munkájukhoz az instrukciókat hallgassák meg a jegyzőkönyvvezető mögött.  

Dr. Giber Vilmos levezető elnök: Felkéri Ballagó Zoltánt az Alapszabály, a beérkezett 

vélemények ismertetésére. 

- Az ülés vezetését Ballagó Zoltán veszi át - 

5. Napirendi pont: 

Alapszabály-tervezet ismertetése, az Alapszabály megvitatása, elfogadása: 

Ballagó Zoltán levezető elnök: Tisztelettel köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar Országos 

Küldöttgyűlésének minden tagját. Köszönetet mond a küldötteknek a választási eljárásban 

való részvételért és a nyilvános közszereplésért. 

Ballagó Zoltán levezető elnök: A Nemzeti Pedagógus Kar önkormányzattal rendelkező 

köztestület, melynek működését a vonatkozó jogszabályok mellett a szervezet Alapszabálya 

határozza meg. Az Előkészítő Bizottság más, működő, hasonló jellegű köztestületek 

Alapszabályait tanulmányozva, szakértők és jogászok bevonásával elkészítette a Nemzeti 

Pedagógus Kar Alapszabály tervezetét. A tervezet megküldésre került az Országos 

Küldöttgyűlés tagjainak. A küldötteknek lehetőségük volt szövegszerű, módosító javaslatokat 

tenni. A küldöttek több mint egyötöde módosító javaslatokat küldött az Előkészítő 

Bizottságnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy az Előkészítő Bizottság semmilyen javaslatot 

nem vetett el, a javaslatokat továbbítják az Elnökség felé. A módosító javaslatok feldolgozása 

során az Előkészítő Bizottság arra az álláspontra jutott, hogy az Országos Küldöttgyűlés 

alakuló ülésén azok a javaslatok kerülnek beépítésre az Alapszabályba, amelyek a 

megalakuláshoz feltétlenül szükségesek. Ezek a javaslatok kerültek beépítésre és kiosztásra a 

regisztráció során. A nyelvhelyességre, pontosítási értelmezésre irányuló módosítási 

javaslatok beépítése megtörtént. 
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Az Előkészítő Bizottság azt javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy azok a módosító 

javaslatok, amelyek például törvénymódosítást igényelnek vagy részletes működési 

kérdésekre irányulnak, ne most, hanem később – a részletesebb kimunkálás és a küldöttgyűlés 

tagjainak alaposabb megismerése után - kerüljenek a küldöttgyűlés elé. Ilyenek például a 

tagozatok alakítására, vagy a tiszteletdíjra és a költségtérítésre irányuló kérdések. 

Az Alapszabály preambulumból, 13 fejezetből és egy mellékletből áll. A következőekben a 

teljesség igénye nélkül bemutatásra kerülnek az Alapszabály legfontosabb módosításai. A 

módosítások bemutatása során az Alapszabály kivetítésre kerül. 

Több észrevétel érkezett az Alapszabály Preambulumára. Az észrevételek arra vonatkoztak, 

hogy a Preambulum legyen rövidebb, egyértelműbb; egyszerűbb, közérthető legyen a 

szövege. Az Előkészítő Bizottság elfogadta ezeket a javaslatokat. 

A következő fontosabb módosítás az NPK feladatairól szóló II. fejezet 2. pont f) bekezdését 

érinti: az eredeti javaslat szerint a Nemzeti Pedagógus Kar területi szervei jogosultak 

véleményezni a pedagógusok nagyobb csoportját érintő intézkedéseket vagy annak tervezetét. 

A módosító javaslatban nem csak a területi szervek, hanem a szakmai tagozatok is jogosultak 

a véleményezésre. Fontosnak ítéli az Előkészítő Bizottság a tagozatok működését és ezért 

javasolják, hogy a küldöttgyűlés fogadja el ezt a módosító javaslatot. 

A harmadik módosító javaslat a IV. fejezethez kapcsolódik, ami az Országos Küldöttgyűlésről 

szól. Egy új IV. 3. pont került bevezetésre, és a korábbi IV. 3. pont IV. 4. pontra változott. A 

jogszabályoknak megfelelően pontosításra került, hogy a 2014-ben megválasztott küldöttek 

megválasztása két évre szól. Az ezt követő választásokon megválasztott országos 

küldöttgyűlési tagok megbízatása öt évre szól. Az Előkészítő Bizottság javasolja ennek a 

pontnak a beépítését az Alapszabályba. 

A következő módosítás az V. fejezet 5. pont g) bekezdésére vonatkozik. Az Elnökség feladat-

és hatásköréhez egy új elem kerülne, az együttműködési megállapodás megkötése. Ez a 

hatáskör korábban az Országos Küldöttgyűléshez tartozott, de a rugalmasságot figyelembe 

véve az Elnökség hatáskörébe kerülne. 

A következő módosítás a VII. fejezet, szakmai tagozatok részt érinti. A VII. fejezet 2. pontja 

rendelkezik arról, hogy milyen módon lehet tagozatot létrehozni, megalakítani. A korábbi 

rendelkezés került pontosításra: hogyan lehet 10 tagnak új tagozat létrehozását 

kezdeményezni. 

A VII. fejezet 5. pontja kiegészítésre került azzal, hogy a tagozatok elnökeit milyen 

időtartamra válasszák meg. Az Alapszabály tervezet eredeti verziójában nem volt időtartam 

meghatározva. Az Előkészítő Bizottság arra tesz javaslatot, hogy a tagozatok elnökeit öt évre 

válassza meg az Országos Küldöttgyűlés. 

A következő módosítás a VIII. fejezethez kapcsolódik, amely az NPK tisztségviselőiről szól. 

A VIII. fejezet 7. pontja foglalkozik az összeférhetetlenségi szabályokkal. Tévesen került 

megküldésre a küldötteknek ez a rész. Az eredeti Alapszabály tervezetben egy a) és egy b) 

pont is volt. Az a) pont arról szól, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló állami vezető, valamint hivatali szerv 

vezetője nem lehet az NPK tisztségviselője, ügyintéző testületnek a tagja. Tévesen került 

kiküldésre a b) pont „önkormányzati képviselő és polgármester”. Az előkészítő Bizottság a b) 

pont törlését javasolja, nem szeretnék a lehetőségeket szűkíteni. 
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Több észrevétel is érkezett a b) pontra. 

A következő módosítás a VIII. 9. fejezet 2. pontjához a tiszteletbeli tagokhoz kapcsolódik. Az 

Előkészítő Bizottság beépítésre javasolja az utolsó mondatot, miszerint: az NPK elnökei az 

NPK-ban való tagságuk megszűnése után automatikusan az NPK tiszteletbeli tagjává válnak. 

A következő módosítás a XII. fejezetet érinti, ez az NPK területi szerveiről szól. A XII. fejezet 

1.1. pontjában a jogszabállyal összhangban kívánják megállapítani a területi elnökség 

összetételét: elnökből, elnökhelyettesből, valamint az adott megyéből delegált az Országos 

Elnökségben tagsággal nem rendelkező országos küldöttekből, valamint további legalább 

három, legfeljebb öt tagból áll a területi elnökség. 

A következő módosítás a XIII. fejezet, záró és értelmező rendelkezésekhez kapcsolódik. Egy 

új XIII. 2. pont kerül bevezetésre: egy új Etikai kódex elfogadásának folyamatát írja le. Az 

Etikai Bizottság feladata lenne ennek az előkészítése és az Országos Küldöttgyűlés elé 

terjesztése. Az Előkészítő Bizottság nagyon fontosnak tartja, hogy ne csak a küldöttek, hanem 

a Nemzeti Pedagógus Kar valamennyi tagja is megismerje a készülő tervezetet. 

Végezetül az 1. sz. melléklet 12. pontjára tesz az Előkészítő Bizottság javaslatot, amely az 

Országos Küldöttgyűlés működési rendjéhez kapcsolódik. Az új napirendi pont felvételéhez 

ne a küldöttek felének egyetértése legyen szükséges, hanem csak a negyede. 

Ballagó Zoltán levezető elnök: megkérdezi a küldötteket, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatban van-e észrevétel, megjegyzés. 

Az Alapszabállyal kapcsolatban senkinek nem volt észrevétele. 

Ballagó Zoltán levezető elnök: A módosított javaslatokkal kiegészített, egybeszerkesztett 

Alapszabály tervezetet az Országos Küldöttgyűlés tagjai elfogadják-e. 

- Felkéri az Országos Küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. - 

- Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése 114 igen 0 nem, 2 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

10/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Alapszabályának elfogadásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadta a Nemzeti Pedagógus Kar 

Alapszabályát a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

- Az ülés vezetését Kőrösiné Dr. Merkl Hilda veszi át. - 
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6. Napirendi pont: 

Elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, Országos Etikai Bizottság, Országos Felügyelő 

Bizottság megválasztása: 

Jeruskáné Berényi Erzsébet később, 11:30 perckor érkezett meg, így a jelenlévő 

küldöttek száma 117. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A Jelölő Bizottság feladata a 

küldöttek szakmai anyaga alapján javaslatot tenni az elnök, elnökhelyettes, az elnökségi tagok 

és a bizottsági tagok személyére. A megajánlott jelöltek mellé a jelenlévő küldöttek közül 30 

fő támogatásával további jelöltek állíthatók. 

A Jelölő Bizottság legalább annyi jelöltet köteles állítani, ahány betölteni kívánt mandátum 

van. 

Az Országos Felügyelő Bizottság és az Országos Etikai Bizottság tekintetében a legtöbb 

szavazatot kapott tag válik elnökké. A bizottság háromtagú mindkét esetben. Amennyiben 

nem vállalja az elnöki feladatot a megválasztott tag, úgy a soron következő, legtöbb 

szavazatot kapott tag válik elnökké. 

Tájékoztatja a küldötteket az összeférhetetlenség szabályairól. A megválasztott tag a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 63/G. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az Alapszabály VIII. 7. 

pontjában meghatározott összeférhetetlenségi okot a megválasztását követően az ülés ideje 

alatt köteles írásban bejelenteni az Elnök részére és azt megválasztásától számított tizenöt 

napon belül megszüntetni vagy a megválasztott tisztségéről, illetve ügyintézői testületi 

tagságáról lemondani. A megszüntetésről az érintett az Országos Elnökséget haladéktalanul 

tájékoztatja. Amennyiben a tag az összeférhetetlenséget a megválasztását követő tizenöt 

napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztségéről a tag egyébként lemond, úgy ellátott 

tisztsége, illetve ügyintézői testületi tagsága megszűnik és a választáson sorban következő 

legtöbb szavazatot szerzett tag lép helyébe. Az összeférhetetlenség vizsgálata a helyébe lépett 

tag esetében a tisztség megszerzéséről történő tudomásszerzés napján kezdődik. 

A Jelölő Bizottság a jelöltállítás során a következő szempontokat vette figyelembe: az 

életrajzok alapján a szakmai tapasztalatot, a szakmában eltöltött időt, mely megyéből érkezett 

a jelölt, az iskolatípusokat, a pedagógusok-intézményvezetők arányát, valamint a férfiak-nők 

arányát. 

A Jelölő Bizottság felsorolja, mely személyeket javasol az egyes tisztségekre. Megkéri a 

jelölteket, hogy ha hallják a nevüket, álljanak fel és nyilatkozzanak arról, hogy vállalják-e a 

jelölést. 

A Jelölő Bizottság a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének Horváth Pétert, a Győr-Moson-

Sopron megyei Révai Miklós Gimnázium igazgatóját javasolja. 

Horváth Péter nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a 

tisztséget. 

A küldöttek részéről az elnök személyére nem érkezett javaslat. 
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A Jelölő Bizottság elnökhelyettesnek Szeleczki Jánost, az egri Lenkey János Általános Iskola 

igazgatóját, Szalai Ferencet, a Nádorvárosi Gárdonyi Géza Általános iskola igazgatóját és, 

Szakál Ferenc Pált, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettesét 

javasolja. 

Szeleczki János nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a 

tisztséget. 

Szalai Ferenc nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a 

tisztséget. 

Szakál Ferenc Pál nyilatkozata: Vállalja a jelölést, valamint megválasztása esetén a 

tisztséget. 

A küldöttgyűlés más személyt nem javasolt az elnökhelyettesi tisztségre. 

Szeleczki János, Szalai Ferenc és Szakál Ferenc Pál került fel az elnökhelyettesi listára. 

A Nemzeti Pedagógus Kar kilenc elnökségi tagot választ. A Jelölő Bizottság úgy döntött, hogy 

az elnöki és elnökhelyettesi tisztségre jelölt személyek, amennyiben nem nyerik el a 

tisztséget, úgy az elnökség tagjaként is szerepeljenek a listán. 

-A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

11/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadta a Jelölő Bizottság javaslatát, 

miszerint az elnök és elnökhelyettesi tisztségre jelölt személyek az elnökségi tag-jelölti listán 

is szerepelnek, és ha nem nyerik el a tisztséget, megválasztásuk esetén az elnökségnek lesznek 

a tagjai. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Horváth Péterre ez a szabály nem vonatkozik, a három elnökhelyettes jelölt felkerül az 

elnökségi tagjelöltek közé is. 

A Jelölő Bizottság a következő személyeket jelöli az elnökség tagjai közé: 

1) Englenderné Hock Ibolya (Pécsi Koch Valéria Iskola Központ), 

2) Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella (Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 

igazgatója), 

3) Antók Zsuzsanna (Budapest XV. Kerületi Hubay Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

tanára), 

4) Dr. Zalay Szabolcs (Pécsi Leővey Klára Gimnázium igazgatója), 

5) Gyallai Katalin (Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója), 

6) Iszák Tibor (Csaholci Általános Iskola igazgatója), 

7) Bárányos József (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója), 

8) Farkas Valéria (Bajai Türr István Gazdasági Szakközépiskola igazgatója), 
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9) Kincses Tímea Katalin (Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója). 

Kincses Tímea Katalin nem vett részt az alakuló küldöttgyűlésen, de levélben jelezte, hogy 

elfogadja a jelölést. 

10) Dr. Vizi László Tamásné (Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola igazgatója), 

11) Szabó Gyula (Debreceni Epreskert Általános Iskola igazgatója). Szabó Gyula tagja a 

Szavazatszámláló Bizottságnak is, így azt a nyilatkozatot tette, hogy lemond a 

Szavazatszámláló Bizottsági tagságáról és inkább elnökségi tag szeretne lenni. 

12) Tótáné Tóth Éva (Szolnok Városi Óvodák vezetője), 

13) Bodrogai Tibor (Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános iskola, Speciális 

Szakiskola igazgatója), 

14) Szeleczki János, (egri Lenkey János Általános Iskola igazgatója), 

15) Szalai Ferenc,(Nádorvárosi Gárdonyi Géza Általános iskola igazgatója), 

16) Szakál Ferenc Pál, (Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettese). 

Valamennyi küldött szóban nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést az elnökség 

tagjai közé és megválasztás esetén vállalja a tisztséget. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Kérdezi a küldöttgyűlést, hogy 

van-e további javaslat az elnökség tagjai sorába. A jelölést harminc küldött támogatásával 

szükséges megerősíteni. 

A küldöttgyűlés soraiból javaslat érkezett Németh Péterre. Kőrösiné Dr. Merkl Hilda arra 

kérte a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel erősítsék meg Németh Péter elnökségi tag 

jelöltségét. A küldöttgyűlés elfogadta Németh Péter jelölését 63 igen szavazattal. Németh 

Péter felkerült jelöltként az elnökségi tagok közé. Németh Péter szóban elfogadta a jelölést. 

Kabdebó Flórián saját magát ajánlotta az elnökségi tagok közé. A küldöttgyűlés 49 igen 

szavazattal elfogadta Kabdebó Flórián jelentkezését. Kabdebó Flórián felkerült jelöltként az 

elnökségi tagok közé. 

A küldöttgyűlés soraiból Tulipán Gabriellát javasolták az elnökség tagjai közé. A 

küldöttgyűlés 44 igen szavazattal támogatta Tulipán Gabriella jelölését. Tulipán Gabriella 

felkerült az elnökségi listára. Tulipán Gabriella szóbeli nyilatkozatot tett, hogy vállalja a 

jelölést. 

A küldöttgyűlés soraiból Mohlné Ódor Gabriellát javasolják az elnökségi tagok közé. A 

küldöttgyűlés 31 igen szavazattal támogatta a jelölést. Mohlné Ódor Gabriella felkerült az 

elnökségi listára. 

Tóth Norbert küldött önmagát javasolta az elnökség sorába. A küldöttgyűlés 36 igen 

szavazattal támogatta a jelentkezését. Tóth Norbert felkerült az elnökségi tagjelöltek listájára. 

Bedő Kornél küldött önmagát javasolta az elnökség soraiba. A küldöttgyűlés 24 igen 

szavazattal támogatta a jelentkezését. Bedő Kornél nem került fel az elnökségi tagjelöltek 

listájára. 

Takács István küldött önmagát javasolta az elnökség sorába. A küldöttgyűlés 8 igen 

szavazattal támogatta a jelentkezését. Takács István nem került fel az elnökségi tagjelöltek 

listájára. 

Blanár Edit küldött: Javasolja Dr. Sióréti Gabriellát (Békés megye) elnökhelyettesnek, mivel 

az elnökhelyettesek között három férfi is van. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy 

szavazzanak arról, hogy az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó kérdéskör ismét megnyitásra 

kerüljön-e. 
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- A küldöttgyűlés 51 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

12/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése úgy dönt, hogy nem tárgyalja újra az 

elnökhelyettesi tisztségre való jelölés kérdéskörét. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A következő küldöttek kerültek fel 

az elnökségi tagjelöltek közé: 

1) Englenderné Hock ibolya 

2) Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella 

3) Antók Zsuzsanna 

4) Dr. Zalay Szabolcs 

5) Gyallai Katalin 

6) Iszák Tibor 

7) Bárányos József 

8) Farkas Valéria 

9) Kincses Tímea Katalin 

10) Dr. Vizi László Tamásné 

11) Szabó Gyula 

12) Tótáné Tóth Éva 

13) Bodrogai Tibor 

14) Szeleczki János 

15) Szalai Ferenc 

16) Szakál Ferenc Pál 

17) Németh Péter 

18) Kabdebó Flórián 

19) Tulipán Gabriella 

20) Tóth Norbert 

21) Mohlné Ódor Gabriella 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Az Országos Felügyelő Bizottság 

tagjainak jelölése következik. 

A Jelölő Bizottság öt jelöltet javasol: 

1) Nagy Attila (Győri Krúdy Gyula Középiskola és Szakiskola igazgatója). Szóban 

nyilatkozott arról, hogy vállalja a jelölést. 

2) Gyepesy Imola (Ungvári László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskola  

3) Tar József (Vaszary János Általános Iskola igazgatója) 

4) Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna (Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola) 

5) Bán-Széll Előd (Veres Pálné Gimnázium Budapest) 
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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. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Az Országos Etikai Bizottság 

háromtagú, a Jelölő Bizottság öt személyre kíván javaslatot tenni. 

1) Járainé Dr. Bődi Györgyi (Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Iskola 

igazgatója) 

2) Hock Zsuzsanna 

3) Juhosné Juhász Anita (Pest megyei óvodapedagógus) 

4) Stárics Roland (Zala megyei földrajz-történelem szakos pedagógus). 

Valamennyi küldött szóban nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést az Országos 

Etikai Bizottság tagjai közé és megválasztás esetén vállalja a tisztséget. 

A Jelölő Bizottság ötödik jelöltje, Ványi Lászlóné jelezte, hogy már a Szavazatszámláló 

Bizottság tagja, és nem kíván benne lenni az Országos Etikai Bizottság jelöltjei között. 

A Jelölő Bizottság jelöltjei mellé a küldöttgyűlés a következő személyeket javasolta az 

Országos Etikai Bizottságba: 

A küldöttgyűlés soraiból az Országos Etikai Bizottságba javasolták Öreg Istvánt. Öreg István 

szóban vállalta a jelölést. A küldöttgyűlés 112 igen, 0 nem, 5 tartózkodással támogatta Öreg 

István jelölését. 

A küldöttgyűlés soraiból az Országos Etikai Bizottságba javasolták Fekete Józsefet. A 

küldöttgyűlés 54 igen szavazattal támogatta a jelölését. 

A küldöttgyűlés soraiból az Országos Etikai Bizottságba javasolták Dr. Sióréti Gabriellát. A 

küldöttgyűlés 79 igen szavazattal támogatta a jelölést. 

A küldöttgyűlés soraiból az Országos Etikai Bizottságba javasolták Lovrity Sándornét. A 

küldöttgyűlés 32 igen szavazattal támogatta a jelölést. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A következő küldöttek kerültek fel 

az Országos Etikai Bizottság jelöltjei közé: 

1) Fekete József 

2) Hock Zsuzsanna 

3) Járainé dr. Bődi Györgyi 

4) Juhosné Juhász Anita 

5) Lovrity Sándorné 

6) Öreg István 

7) Dr. Sióréti Gabriella 

8) Stárics Roland 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Szabó Gyula lemondott a 

Szavazatszámláló Bizottsági tagságáról. Kéri a küldötteket, hogy valaki vállalja el ezt a 

tisztséget. Lugosiné Illés Margit önként vállalja a Szavazatszámláló Bizottsági tagságot. 

Jeruskáné Berényi Erzsébet később, 11:30 perckor érkezett meg, így Fekete József helyett 

vállalja a Választási Bizottsági tagságot. 
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- A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatokat hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

13/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja Szabó Gyula lemondását a 

Szavazatszámláló Bizottsági tagságáról, és Lugosiné Illés Margitot választja meg helyette. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

14/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja Fekete József lemondását a 

Választási Bizottsági elnöki tisztségéről, és Jeruskáné Berényi Erzsébetet választja meg. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Felkéri a Választási Bizottságot, 

hogy a szavazólapokat hitelesítsék és állapítsák meg a jelölteket: 

A Választási Bizottság megállapítja, hogy az elnöki listára Horváth Péter neve kerül fel. 

A Választási Bizottság megállapítja, hogy az elnökhelyettesi listára Szakál Péter Pál, Szalai 

Ferenc, és Szeleczki János neve kerül fel. 

A Választási Bizottság megállapítja, hogy az elnökségi tag listára Antók Zsuzsanna, 

Bárányos József, Bodrogai Tibor, Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella, Dr. Vízi László 

Tamásné, Dr. Zalay Szabolcs, Englenderné Hock Ibolya, Farkas Valéria, Gyallai Katalin, 

Iszák Tibor, Kabdebó Flórián, Kincses Tímea Katalin, Mohlné Ódor Gabriella, Németh Péter, 

Szabó Gyula, Szakál Ferenc Pál, Szalai Ferenc, Szeleczki János, Tótáné Tóth Éva, Tóth 

Norbert, Tulipán Gabriella neve kerül fel. 

A Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Felügyelő Bizottság listájára Bán-

Széll Előd, Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna, Gyepesy Imola, Nagy Attila, Tar József neve kerül 

fel. 

A Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Etikai Bizottság listájára Dr. Sióréti 

Gabriella, Fekete József, Hock Zsuzsanna, Járainé Dr. Bődi Györgyi, Juhosné Juhász Anita, 

Lovrity Sándorné, Öreg István, Stárics Roland neve kerül fel. 

A szavazólapok 12:45 percig elkészülnek. Ezután következik a szavazás. Minden küldött öt 

darab, különböző színű szavazólapot vesz át, az elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, 
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Országos Felügyelő Bizottság és az Országos Etikai Bizottság jelöltjeire. Mindenki a 

kezdőbetűjének megfelelő asztalnál veheti át a szavazólapokat és az átvételt aláírással 

igazolja. A jelölt mellé kék tollal ikszet vagy keresztet kell tenni. Egy elnökre, egy 

elnökhelyettesre, kilenc elnökségi tagra, három Etikai Bizottsági tagra és három Felügyelő 

Bizottsági tagra lehet szavazni. Amennyiben több személyre szavaznak, vagy nem 

megfelelően történik a jelölés a szavazólapon, abban az esetben a szavazás érvénytelennek 

minősül. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: A szavazólapok készítése közben a 

jelöltek bemutatkozása következik egy percben. A jelölt szakmai önéletrajza kivetítésre kerül. 

Horváth Péter elnökjelölt bemutatkozása: A Győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója 

1995 óta. 1986-ban végzett a Szegedi József Attila Tudományegyetem matek-fizika szakán. 

Négy gyermek édesapja. 

Szeleczki János elnökhelyettes jelölt bemutatkozása: Lenkey János Általános Iskola 

vezetője. Fegyelmezett embernek ismerik, ezt a tulajdonságot igyekszik kollégáinál is 

fejleszteni tisztelettel és az iskolai demokrácia betartatásával. Az új köznevelési törvény 

elsősorban az iskola vezetői számára nehéz feladatot jelent. A minőségi fejlődés érdekében 

megfogalmazott elvárások mindenki számára kihívásokat jelentenek. Ezeket a feladatokat 

sikeresen és eredményesen csak azok az emberek tudják végrehajtani, akik felkészültek és 

tenni akarnak. Ilyen embernek érzi magát és kéri a küldöttek támogatását. 

Szalai Ferenc elnökhelyettes jelölt bemutatkozása: Győrben kezdte a pedagógusi 

tevékenységét 1977-ben. 1989-ben dolgozott hét évig középiskolai tanárként. 

Szakál Ferenc Pál elnökhelyettes jelölt bemutatkozása: Tanár vagyok, akinek volt egy rövid 

kitérője. Közelmúltban a köznevelésért felelős államtitkárságon dolgozott. Köznevelési 

törvény kidolgozásában vett részt. Olyan rendszer kidolgozásában kívánt részt venni, 

amelynek később ismét a tagja lesz. 2014 januárjától a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános 

Iskolának az igazgatóhelyettese. 

Englenderné Hock Ibolya elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Pécsről érkezett. Egy 

nemzetiségi intézmény igazgatója. Magyarországi német nemzetiségi oktatást képviseli az 

intézmény. Egész életében a nemzetiségi oktatás volt a fő profilja és ezt a vonalat szeretné a 

Nemzeti Pedagógus Karban képviselni. 

Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Szülésznőként kezdte 

a pályáját, szociológus, illetve nemsokára jogi diplomát szerez. A köznevelésben minden 

területet végigjárt, tanított szakiskolában, gimnáziumban, felsőoktatásban. Szakértőként sok 

helyen tevékenykedett, érettségi és OKJ elnök is. Jelenleg a XVI. kerületi Móra Ferenc 

Általános Iskolát vezeti. 

Antók Zsuzsanna elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Zenetanárként 30 éve dolgozik. Négy 

gyermek édesanyja. Gyermekei által végig kísérhette a közoktatás buktatóit. A jogalapú 

társadalom helyett a szeretet alapú társadalmat szeretné megvalósítani. 

Antók Zsuzsanna nem járult hozzá a szakmai önéletrajza kivetítéséhez. 

Dr. Zalay Szabolcs elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Pécsről érkezett a Leővey Klára 

Gimnáziumból. A Bajai Eötvös József főiskola docense. Négy gyermek édesapja. 
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Gyallai Katalin elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Kaposvári Munkácsy Mihály 

Gimnázium igazgatója. Ebben az iskolában tanult és tanított is két évtizedig. Oktatási Hivatal 

hatósági referenseként három megye intézményeit látogatta. Angol szakos tanár. Kaposváron 

működik a Kaposvár-Somogy megyei tehetségsegítő tanács. A tanács tagozati rendszerrel 

működik, nyolc tagozata van. A nyelvi tagozatot vezeti. 

Iszák Tibor elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Csaholcról érkezett Jókedvű és derűs ember, 

aki szereti a rendet. Szakértőként, szaktanácsadóként dolgozik. ÁIIOSZ elnökségében a kis 

iskolákat képviseli. 

Bárányos József elnökségi tagjelölt bemutatkozása: 25 éve van a pályán, ebből 17 éve 

intézményvezetőként dolgozik. Jelenleg a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

igazgatója. 10 éve közoktatási szakértő. Részt vett a Pedagógusi Szakmai Értékelés és 

Minősítés kipróbálásában. Az Országos Köznevelési Tanács munkájában is részt vesz, 

intézményi környezetet vizsgáló bizottság tagja. Három lánya van. 

Farkas Valéria elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 

szakmai igazgatóhelyettese. Közgazdasági vonalon szerzett diplomát, Zalaegerszegen tanult 

közgazdászként, majd a Corvinus Egyetemen közgazdász tanárként végzett. Jelenleg 

közoktatás vezető képzésben vesz részt. 

Kincses Tímea Katalin elnökségi tagjelölt nincs jelen. 

Dr. Vizi László Tamásné elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Pedagógiai főiskolát végzett. 

Tanári pályáját általános iskolában kezdte. Docensi minőségben főiskolán is tanít. Három 

évvel ezelőtt kollégái kérésére pályázta meg az igazgatói állást. Egy eredményes iskolát új 

innovációra történő átállítás miatt választották meg.. Ezt az innovációt szeretné a Karban is 

megvalósítani. Férje, három gyermeke van. 

Szabó Gyula elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Debrecenből érkezett, az Epreskerti 

Általános Iskola igazgatója. 1976 óta pedagógus. Közel 25 éve Debrecen közoktatás 

politikájának alakításában vesz részt. 

Tótáné Tóth Éva elnökségi tagjelölt bemutatkozása: 36 éves óvodapedagógusi tapasztalattal 

rendelkezik. Heves megyei gyökerekkel rendelkezik. Egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban 

végzett. 1978-ban került Szolnokra óvodapedagógusként. 1992-ben pályázott először 

intézményvezetői állásra, melyet sikeresen elnyert. 1996-ban óvodavezető pedagógusi 

szakvizsgát szerzett. A héten közoktatás vezetői szakvizsgát szerzett. Két felnőtt lánya van, 

egyik lánya pedagógus. 

Bodrogai Tibor elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Esztergomból jött a Montágh Imre 

Általános Iskolából és Speciális Szakiskolából. 30 éve van a pedagógus pályán. Ebből 10 évet 

igazgatóhelyettesként dolgozott, három ciklus óta igazgató. Általános pedagógusi, 

gyógypedagógusi végzettséggel, neveléstudomány szakos mesterképzéssel rendelkezik. A 

Közoktatási Szakértők tagja. 

Németh Péter elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Gyógypedagógus. Az elnökségben azért 

szeretne részt venni, hogy a gyógypedagógia is képviseltetve legyen. Egy felesége és két 

gyermeke van. 



26 
 

Kabdebó Flórián elnökségi tagjelölt bemutatkozása: A Károli Gáspár Református 

Egyetemen végzett történelem-angol szakon. Ceglédi Török János Szakközépiskolában tanít. 

Két gyermeke van. Megköszöni, hogy a küldöttgyűlés az önjelöltségét támogatta. 

Tulipán Gabriella elnökségi jelölt bemutatkozása: Bács-Kiskun megyéből, Kecskemétről 

érkezett. Óvodapedagógus. Az intézményt, ahol dolgozik, többször átszervezték, jelenleg 

Szécsényi Városi óvodának hívják, 3 óvoda tartozik oda, 750 gyerek van ott. Az 

önéletrajzában benne, van, hogy milyen végzettséggel rendelkezik. Nagyon fontosnak tartja 

az óvodapedagógiát, mivel az óvodába minden gyerek eljön. 

Tóth Norbert elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Megköszöni a harminc szavazatot. 

Innovatív pedagógiával foglalkozik. Az innovatív pedagógiát szeretné képviselni a Karban. 

Mohlné Ódor Gabriella elnökségi tagjelölt bemutatkozása: Vas megyéből, Szombathelyről 

érkezett, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolából. Ebben az iskolában több, mint ezer 

diákot tanítanak. 36 éve pedagógusként dolgozik. Zongora- szolfézs-általános iskolai ének 

tanár diplomát szerzett. Több mint 20 éve igazgatóhelyettesként dolgozik. Alapfokú 

művészetoktatási szakértőként részt vett a zene-és művéseti iskolák minősítésében. 

Közoktatási vezetői szakvizsgát tett. A művészetoktatásban dolgozó pedagógusok, és az ott 

tanulók véleményét szeretné képviselni. 

Nagy Attila Országos Felügyelő Bizottság jelöltjének bemutatkozása: 1987-ben kezdett 

tanítani. Matematika-fizika szakos tanár, később informatika szakon is végzett. Révai Miklós 

Gimnáziumban tanított 17 éven keresztül. 2004 óta igazgatója a Győri Krúdy Gyula 

Középiskolának. Több mint 1300 fős iskola igazgatója. 

Gyepesy Imola Országos Felügyelő Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Cegléden tanít az 

Ungvári József Kereskedelmi Iskolában matematikát, fizikát. Mindkét szakján egyetemi 

végzettséggel rendelkezik. Érettségi elnökként is dolgozik, emelt szinten érettségiztet. Minden 

iskolatípusban tanított, mivel hiány van fizika tanárból. Jelenleg 12 éve van Cegléden. Két 

gyermek édesanyja. 

Tar József Országos Felügyelő Bizottság jelöltjének bemutatkozása: 1992-ben kezdett 

tanítani. Intézményvezető a Vaszary János Általános Iskolában. 

Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna Országos Felügyelő Bizottság jelöltjének bemutatkozása: 

Mérnökként kezdte a pályáját. Matematika-fizika szakos tanár lett. Elvégezte a szakértői 

szakvizsgát. 1998 óta pályázatírással foglalkozik. Jelenleg az Oktatási Hivatal egyik 

pályázatában dolgozik. 

Bán-Széll Előd Országos Felügyelő Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Erdélyben 

született. Az ELTE-re járt matematika-informatika szakra. Jelenleg egy budapesti 

gimnáziumban tanít. Digitális naplót vezet, informatikai segítséget nyújt a kollégáknak. 

Járainé Dr. Bődi Györgyi Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: 

Pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének- Zenei Általános iskola és Gimnázium igazgatója. 

A Kodolányi János főiskolán tanít a neveléstudományi tanszéken. Tanfelügyelet 

kézikönyvének egyik készítője. A cél az, hogy a pedagógus társadalom elfogadja a Kart és ne 

uniformizált szervezetnek tekintsék, hanem egy olyan lehetőségként tekintsenek rá, ahol 

elkészülhet egy Etikai kódex. A kódex értékeit a magáénak vallja és képviseli. 
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Hock Zsuzsanna Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Könyvtáros tanár, 

részt vett a magyar könyvtárosság etikai kódexének elkészítésében. A magyar könyvtáros 

tanárok etikai alapelveit egy bizottság dolgozta ki a vezetésével. Fontosnak tartja az Etikai 

Kódex létrejöttét. 

Juhosné Juhász Anita Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Gyömrőből 

érkezett, szakóvoda pedagógus. Közoktatás vezető szakot végzett. Két lánya van. 

Stárics Roland Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Zalaegerszegről 

érkezett. ELTE-n végzett földrajz-történelem szakon. Általános és középiskolás diákokat tanít. 

Iskolai és városi diákönkormányzat munkáját segíti.13 éve aktív labdarúgó játékvezető. 

Öreg István Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Békés megyei 

Mezőberényből érkezett. 1982 óta tanít. 1994 óta intézményvezető. Azért vállalta a nemzeti 

Pedagógus Karba a jelölést, mert fontosnak tartja a köznevelés átalakítását. Fontosnak tartja a 

hivatásetikát és szerinte ennek a bizottságnak lesz a feladata a pedagógusok presztízsének az 

emelése. Ehhez egy egységes, elhivatott közösségre van szükség. 

Fekete József Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Debreceni Medgyessy 

Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatója. Technika-fizika- ökológia-

informatika, könyvtár-és mozgókép szakos tanár. Három gyermeke van. Egy szociálisan 

érzékeny, diák centrikus, partnerközpontú embernek tartja magát. 

Dr. Sióréti Gabriella Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: 25 éve van a 

pedagógus pályán, ebből 13 éve igazgató. Biológia-technika szak az alapvégzettsége. Jogi 

diplomát szerzett és szakértőként is dolgozik. 

Lovrity Sándorné Országos Etikai Bizottság jelöltjének bemutatkozása: Bács-Kiskun 

megyéből Kecskemétről érkezett. 1976-ban kezdte meg a pedagógus pályát. Magyar nyelv és 

irodalom szakos, valamint drámajáték színjáték szakos pedagógus. Kecskeméti Szécsényi 

Város Arany János Általános Iskola igazgatója. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, Előkészítő Bizottság elnöke: Ismerteti újból a szavazás menetét. 

Minden küldött öt darab, különböző színű szavazólapot kap. A szavazólapok átvétele az ABC 

szerinti asztaloknál történik. A küldötteknek aláírásukkal kell igazolni a szavazólapok 

átvételét. A szavazás során a nevek mellé kék tollal keresztet vagy ikszet kell tenni. Elnöknek 

egy személyt, elnökhelyettesnek egy személyt, kilenc elnökségi tagot, három etikai bizottsági 

tagot és három felügyelő bizottsági tagot lehet választani. A szavazóurnákat 13:45 perckor 

zárják le. Azt kéri a küldöttektől, hogy amint megkapták a szavazólapokat, szavazzanak és 

azután mindenkit szeretettel várnak ebédre. 

- Ebédszünet. Az ülés 14:00-kor folytatódik. - 

Dr. Giber Vilmos levezető elnök: 13:45 perckor lezárult a szavazás. A Szavazatszámláló 

Bizottság megkezdte a szavazatok összeszámolását. Az Előkészítő Bizottság meghatározta 

azokat a feladatokat, amelyek az Elnökségnek a következő időszakban el kell végeznie. 

Felkéri Kőrösiné Dr. Merkl Hildát a feladatok ismertetésére. 
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- Az ülés vezetését Kőrösiné Dr. Merkl Hilda levezető elnök veszi át - 

7. Napirendi pont: 

Feladatok meghatározása: 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Az Előkészítő Bizottság a 

Nemzeti Tankönyvtanácsba Hegyiné Mladoniczki Évát javasolja. Felkéri, hogy nyilatkozzon 

arról, hogy elvállalja ezt a feladatot. Hegyiné Mladoniczki Éva szóban arról nyilatkozott, 

hogy elvállalja a feladatot. A Szanda Szőllősi Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. 

Szakértői egyesületek is javasolták. A küldöttgyűlés senki mást nem javasolt erre a feladatra. 

Az Előkészítő Bizottság javaslata az, hogy ha ez a tisztség túlságosan sok feladattal járna 

Hegyiné Mladoniczki Éva számára és egyéb kötelezettségei mellett nem tudja ellátni, akkor a 

következő küldöttgyűlésen a küldöttek más személyt delegálhatnak a Nemzeti 

Tankönyvtanácsba. 

-A küldöttgyűlés 106 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:- 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

15/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A Nemzeti Tankönyvtanácsba delegált tag személyéről 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Hegyiné Mladoniczki Évát választotta 

meg a Nemzeti Tankönyvtanácsba. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A következő feladat a területi 

küldöttgyűlések létrehozása. Az ország húsz választókerületre oszlik, 19 megyére és a 

fővárosra. A köznevelésről szóló törvény szerint ezeknek a területi szerveknek szeptember 

közepéig kell létrejönniük. Az Előkészítő Bizottság javaslatot tesz azokra a személyekre, akik 

a megyei küldöttgyűlések megszervezését előkészítik. 

Felkéri a küldötteket, hogy álljanak fel, és nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a feladatot. 

1) Bács Kiskun megyéből Horváth Tibort javasolja az Előkészítő Bizottság. Horváth Péter 

nem jelent meg a küldöttgyűlésen. A küldöttek közül Feketéné Nagy Ibolya vállalta el a 

feladatot. 

2) Baranya megyéből Priskin Pált javasolja az Előkészítő Bizottság. Priskin Pál vállalja a 

feladatot. 

3) Békés megyéből Dr. Sióréti Gabriellát javasolja az Előkészítő Bizottság. Dr. Sióréti 

Gabriella vállalja a feladatot. 

4) Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből Cseke Gábort javasolja az Előkészítő Bizottság. Cseke 

Gábor vállalja a feladatot. 
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5) Budapestről Hirmann Lászlót javasolja az Előkészítő Bizottság. Hirmann Lászlót vállalja a 

feladatot. 

6) Csongrád megyéből Árva Lászlót javasolja az Előkészítő Bizottság. Árva László vállalja a 

feladatot. 

7) Fejér megyéből Tóth Pétert javasolja az Előkészítő Bizottság. Tóth Péter vállalja a 

feladatot. 

8) Győr-Moson-Sopron megyéből Csengeri Máriát javasolja az Előkészítő Bizottság. 

Csengeri Mária vállalja a feladatot. 

9) Hajdú-Bihar megyéből Danku Attilát javasolja az Előkészítő Bizottság. Danku Attila 

vállalja a feladatot. 

10) Heves megyéből Románné Kolozsi Andrea Mónikát javasolja az Előkészítő Bizottság. 

Románné Kolozsi Andrea Mónika vállalja a feladatot. 

11) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Molnár Arankát javasolja az Előkészítő Bizottság. 

Molnár Aranka vállalja a feladatot. 

12) Komárom-Esztergom megyéből Dr. Radványiné Varga Andreát javasolja az Előkészítő 

Bizottság. Dr. Radványiné Varga Andrea vállalja a feladatot. 

13) Nógrád megyéből Csábi Istvánt javasolja az Előkészítő Bizottság. Csábi István vállalja a 

feladatot. 

14) Pest megyéből Mikesy Györgyöt javasolja az Előkészítő Bizottság. Mikesy György 

vállalja a feladatot. 

15) Somogy megyéből Agócs Attilát javasolja az Előkészítő Bizottság. Agócs Attila vállalja a 

feladatot. 

16) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Ács Péternét javasolja az Előkészítő Bizottság. Ács 

Péterné jelenleg a Szavazatszámláló Bizottságban van. Amint végez, a küldöttgyűlés előtt 

nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a megyei küldöttgyűlés megszervezését. 

17) Tolna megyéből Bábelné Rein Máriát javasolja az Előkészítő Bizottság. Bábelné Rein 

Mária vállalja a feladatot. 

18) Vas megyéből Rettegi Attilát javasolja az Előkészítő Bizottság. Rettegi Attila jelenleg a 

Szavazatszámláló Bizottságban van. Amint végez, a küldöttgyűlés előtt nyilatkoznia kell 

arról, hogy vállalja-e a megyei küldöttgyűlés megszervezését. 

19) Veszprém megyéből Hegyiné Mráz Erikát javasolja az Előkészítő Bizottság. Hegyiné 

Mráz Erika vállalja a feladatot. 

20) Zala megyéből Magyar Ferencet javasolja az Előkészítő bizottság. Magyar Ferenc nincs 

jelen. A Zala megyei küldöttgyűlés megszervezését Dömötörfi Lívia vállalja el. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy 

fogadják el a területi (megyei) küldöttgyűléseket megszervező személyeket. 

-A küldöttgyűlés 105 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a következő határozatot fogadta el: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

16/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A területi választások előkészítését végző tagokról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a területi választások előkészítésével a 

következő személyeket bízza meg: Priskin Pál (Baranya megye), Feketéné Nagy Ibolya 



30 
 

(Bács-Kiskun megye), Dr. Sióréti Gabriella (Békés megye), Cseke Gábor (Borsod-Abaúj-

Zemplén megye), Hirmann László (Budapest), Árva László (Csongrád megye), Tóth Péter 

(Fejér megye), Csengeri Mária (Győr-Moson-Sopron megye), Danku Attila (Hajdú-Bihar 

megye), Románné Kolozsi Andrea Mónika (Heves megye), Molnár Aranka (Jász-Nagykun-

Szolnok megye), Dr. Radványiné Varga Andrea (Komárom-Esztergom megye), Csábi István 

(Nógrád megye), Mikesy György (Pest megye), Agócs Attila (Somogy megye), Ács Péterné 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Bábelné Rein Mária (Tolna megye), Retteg Attila (Vas 

megye), Hegyiné Mráz Erika (Veszprém megye), Dömötörfi Lívia (Zala megye). 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény szerint a helyet, a megyei irodának az intézményfenntartó központnak kell 

biztosítania. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A területi elnökségek és etikai 

bizottságok megalakulását követően kezdődhet el az érdemi munka. A Nemzeti Pedagógus 

Kar tartalmi munkája a tagozatokban zajlik. A tagozatok először országosan jönnek létre. A 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 16 tagozatot határoz meg. A tagozatok iskolatípusok és 

tantárgyak szerint jöttek létre. Az Előkészítő Bizottság egy előkészítő munkacsoport 

létrehozását javasolja a küldöttgyűlés számára. Ez az előkészítő munkacsoport dolgozná ki a 

tagozatok létrejöttének módját. A tagozatokat előkészítő munkacsoport vezetőjének Dr. 

Szebedy Tast javasolja az Előkészítő Bizottság. Dr. Szebedy Tas szóbeli nyilatkozatot tett, 

hogy vállalja a feladatot. Az Előkészítő Bizottság az előkészítő munkacsoportba javasolja 

még fejér megyéből Butola Zoltánt, valamint Dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalint. Butola 

Zoltán nem vállalta el a feladatot. Dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin elvállalta a feladatot. 

Butola Zoltán helyett Iván Zsuzsát javasolták. Iván Zsuzsanna vállalja a feladatot. 

A küldöttgyűlés nem kívánt más tagot jelölni a tagozatokat előkészítő munkacsoportba. 

- A küldöttgyűlés 105 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

17/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A tagozatokat előkészítő munkacsoport megbízásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a tagozatokat előkészítő munkacsoportba 

az alábbi személyeket fogadta el: Dr. Szebedy Tast, Dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalint, 

Iván Zsuzsannát. A munkacsoport koordinálásával Dr. Szebedy Tast bízza meg. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 
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Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A következő küldöttgyűlés 

időpontját kell a küldöttgyűlésnek meghatároznia. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerint legalább évente egyszer össze kell hívni az Országos Küldöttgyűlést. 

Mikesy György javaslata: A megyei küldöttgyűlések létrejöttét követően, október első hetére 

javasolja a következő küldöttgyűlés időpontját. 

Bán-Széll Előd javaslata: Augusztus végére javasolja a következő küldöttgyűlés időpontját. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A következő küldöttgyűlés 

időpontjának 2014. szeptember 6-át javasolja. A küldöttgyűlés ezt a javaslatot nem fogadta el. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A következő küldöttgyűlés 

időpontjának 2014. szeptember 13-át javasolja. 

- A küldöttgyűlés 103 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

18/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A következő küldöttgyűlés időpontjáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a következő küldöttgyűlés időpontját 

2014. szeptember 13-ra tűzte ki. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Az Elnökség feladatairól ad 

tájékoztatást. Javasolja, hogy az Elnökség a következő napokban üljön össze. Az Elnökség 

legfontosabb feladata a főtitkári pályázat kiírása. További feladat a Nemzeti Pedagógus Kar, 

mint egyesület bejegyzése. Bejegyzés nélkül nem lehet bankszámlát nyitni. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda felkereste a Magyar Rendvédelmi Kart, információt kért arra 

vonatkozóan, hogy a testület bejegyzése miként zajlott le. 

Bejegyzés és bankszámlanyitás nélkül a Kar számára, a költségvetésből megítélt 50 millió Ft 

nem fog a rendelkezésre állni. A bejegyzés megtörténtéig próbálnak megoldást keresni arra, 

hogy a közbeeső időre a Kar honnan kaphat anyagi támogatást. 

A következő küldöttgyűlésig el kell készíteni a területi küldöttgyűlések megválasztásához 

szükséges Választási Szabályzatot, illetve a költségvetési tervezetet. A küldöttgyűlés gondolja 

át a munkafeltételeket. 

- A küldöttgyűlés látható többséggel a következő határozatot hozta: - 
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

19/2014. (VI. 14.) számú határozata 

A következő küldöttgyűlés napirendi pontjairól 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlésének döntése alapján a következő 

küldöttgyűlés napirendjében a következő pontok szerepelnek: 

Beszámoló a főtitkári pályázat kiírásáról. 

Beszámoló a bejegyzés és bankszámlanyitásról. 

Beszámoló a költségvetési tervezet előkészítéséről. 

Beszámoló a Választási Szabályzat előkészítéséről, a munkafeltételek átgondolásáról. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

Horváth Péter javaslata: szerepeljen a következő napirendi pontok között a tiszteletbeli 

tagság kérdése is. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Az Alapszabály rendelkezik a 

tiszteletbeli tagságról, de abban nem szerepel a posztumusz tiszteletbeli tagság. Arra kéri a 

Küldöttgyűlést, hogy Dobos Krisztina legyen a Kar posztumusz tiszteletbeli tagja. A 

küldöttgyűlés egyetértett ezzel a javaslattal. 

Dr. Szebedy Tas küldött: A munka elindításához, jogi segítség igénybevétele esetén honnan 

lenne megelőlegezve a költségekre a pénz. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Lehetőséget keresnek arra, 

honnan lehet támogatást szerezni a Karnak, az átmeneti időszakban. Az Előkészítő Bizottság 

és a megválasztott elnök időpontot szeretne egyeztetni az új államtitkár asszonnyal, akinek 

felvázolnák a következő időszak feladatait, illetve ehhez kérnek támogatást. 

Butola István küldött: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha 2014. szeptember 13-án 

fogadhatják el a területi küldöttgyűlésekre vonatkozó választási szabályzatot és 2014. 

szeptember 20-án kell megtartani a választásokat, akkor a rendelkezésre álló idő nagyon 

rövid. 

Danku Attila küldött: Fontosnak tartja, hogy a média is megfelelő tájékoztatást adjon. 

Dr. Szebedy Tas küldött: A küldöttek választásánál használt szavazási felületet miért ne 

lehetne országosan is kiterjeszteni, miért ne lehetne továbbfejleszteni. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A Nemzeti Pedagógus Kar 

dönthet arról, hogy a küldöttek választásánál alkalmazott szavazási felületet szeretné-e 

használni a területi választásoknál is. Elvileg itt lesz az az informatikai cég, akik működtették 

a szavazási felületet, velük lehetne felvenni a kapcsolatot. 
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Kabdebó Flórián küldött: A választási rendszeren nem is kellene változtatni, mivel az 

országos küldöttgyűlés megválasztásánál is a küldötteket megyénként választották meg. 

Kecser György küldött: Van-e akadálya annak, hogy az elnököt köszöntse a küldöttgyűlés és 

utána javasolja az elnök az informatikai rendszer szavazását. Például Pest megyében nem 

lehetne tizenhatezer pedagógust így szavaztatni, hanem például ki kellene jelölni egy-vagy két 

szavazóhelyiséget, ahova el tud menni az a pedagógus, aki élni szeretne a szavazati jogával. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Nem lehet az elnököt 

előzetesen köszönteni, a választási eljárás szabályait be kell tartani. 

Priskin Pál küldött: Azt kéri, hogy a megyei küldöttgyűlés előkészítésével megbízott 

személyek egy papírra írják fel az elérhetőségeiket. 

Dr. Giber Vilmos Előkészítő Bizottság tagja: A Kar irodájának munkatársai elküldik a 

megyei küldöttgyűlés előkészítésével megbízott személyeknek egymás elérhetőségeit. 

Bán-Széll Előd küldött: A Nemzeti Pedagógus Kar honlapja kinek a tulajdonában van. A 

gépek, szerverek kinek a tulajdonában vannak. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A Nemzeti Pedagógus Kar 

tulajdonában van a honlap. A Kar részére idáig az infrastruktúrát az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet biztosította. Az iroda a Könyves Kálmán körúton van, az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum épületében. 

Hirmann László küldött: Nem látja biztosítva a kivitelezését a területi küldöttgyűlés 

létrehozásának az idő rövidsége és a szabályozatlanság miatt. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Nem egy személynek a feladata 

előkészíteni a területi küldöttgyűlés megválasztását, segítség lehet a többi tizenöt budapesti 

küldött, az oktatási hivatal, a tankerületi vezetők, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

stb. Ezeket a fórumokat lehetne megkeresni. 

Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna küldött: Nem fél a kihívásoktól. Megkeresik a tankerületi 

igazgatókat. Tájékoztatást adnak, levelet küldenek az iskoláknak, óvodáknak arról, hogy mi 

történt a küldöttgyűlésen. 

Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella küldött: Tapasztalata van abban, hogyan lehet 

megszólítani az intézményeket. Az Oktatási Hivatal honlapján van egy lista, amely a működő 

köznevelési intézményeket tartalmazza megyénként. 

Mikesy György küldött: Megérti az aggályokat. 

- Megérkezik a sajtó képviselői. Dr. Giber Vilmos levezető elnök megkéri a sajtó képviselőit, 

hogy amíg a választás eredményét nem hirdették ki, addig, hagyják el a termet. - 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Megszületett a választás 

eredménye, amelyet közölni fognak. 
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Dr. Giber Vilmos levezető elnök: A választási eredmények kihirdetését megelőzően 

megkérdezi, hogy a korábban távol lévő Ács Péterné és Rettegi Attila vállalja-e a saját 

megyéjükben a területi küldöttgyűlés előkészítését. 

Ács Péterné küldött: Vállalja a megyei küldöttgyűlés megszervezését. 

Rettegi Attila küldött: Vállalja a megyei küldöttgyűlés megszervezését. 

- Dr. Giber Vilmos levezető elnök felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a választási eredményeket. - 

8. Napirendi pont: 

A választás eredményének kihirdetése: 

Jeruskáné Berényi Katalin Választási Bizottság elnöke: A Szavazatszámláló Bizottság 

megszámolta a szavazatokat. A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete alapján ismerteti az eredményt. 

Az elnökválasztásnál 117 küldött jelent meg. A szavazóurnában 116 szavazat volt. Érvényes 

szavazat 114, 2 szavazat érvénytelen volt. Horváth Péter jelölésére 106 szavazat érkezett, 

tehát az elnök Horváth Péter. 

Az elnökhelyettes választásnál 117 küldött szavazott. Az urnába 116 szavazat került be. 

Érvényes szavazat 110, 6 szavazat volt érvénytelen. A legtöbb szavazatot Szeleczki János 

kapta. Szeleczki János lett az elnökhelyettes. 

Az elnökségi tagok választásánál 116 küldött szavazott, 115 érvényes szavazat volt. A 

megválasztott elnökségi tagok, sorrendben ahány szavazatot kaptak: Bárányos József, Iszák 

Tibor, Dr. Zalay Szabolcs, Bodrogai Tibor, Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella, Szakál Ferenc 

Pál, Dr. Vizi László Tamásné, Szabó Gyula, Szalai Ferenc. 

Az Országos Felügyelő Bizottság választásánál 116 szavazat volt az urnában, 115 érvényes 

szavazat volt. A bizottság elnöke Tar József, és a két tag Nagy Attila és Dr. Soltiné Selymes 

Zsuzsanna. 

Az Országos Etikai Bizottság választásánál 116 szavazat volt az urnában, 116 szavazat volt 

érvényes, érvénytelen szavazat nem volt. Az elnök Stárics Roland, és a két tag Fekete József 

és Járainé Dr. Bődi Györgyi. 

Jeruskáné Berényi Katalin Választási Bizottság elnöke: A Választási Bizottság nevében 

gratulál minden megválasztott tisztségviselőnek. Felhívja a figyelmet arra, hogy aki tudni 

szeretné a szavazás eredményét, a jegyzőkönyv mellékleteként megtekintheti. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Megköszöni a Választási 

Bizottság munkáját. A sajtó bejöhet a terembe. 
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9. Napirendi pont: 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere köszöntője 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Tisztelettel köszönti Balog 

Zoltán az emberi erőforrások minisztériumának vezetőjét, Czunyiné Dr. Bertalan Judit 

köznevelésért felelős államtitkárt, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkárt, 

Selmeczi Zoltán Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelés igazgatási főosztály 

vezetőjét, Kaposi József Oktatáskutató és fejlesztő Intézet igazgatóját, és Dobson Tibort, a 

Magyar Rendvédelmi Kar elnökét. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A Nemzeti Pedagógus Kar első 

országos küldöttgyűlésének fő feladata a tisztségviselők megválasztása volt. A Kar elnöke 

Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója lett. Elnökhelyettes Szeleczki 

János igazgató lett Heves megyéből. A küldöttgyűlés az Országos Felügyelő Bizottság 

elnökének Tar Józsefet, Komárom-Esztergom megyei küldöttet választotta meg. Az Országos 

Etikai Bizottság elnöke Stárics Roland lett. 

Köszönti a megválasztott tisztségviselőket és gratulációját fejezi ki. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Felkéri Balog Zoltánt, az 

emberi erőforrások minisztériumának vezetőjét, hogy köszöntse a Nemzeti Pedagógus Kar 

első Országos Küldöttgyűlésének küldötteit. 

Balog Zoltán, emberi erőforrás miniszter: Köszönti a megjelenteket. A Nemzeti Pedagógus 

Kar Előkészítő Bizottságának tájékoztatójában olvasta, hogy történelmi jelentőségű esemény 

az, hogy tizenöt ezren regisztráltak és szavaztak elektronikusan. Ilyen esemény még nem volt 

Magyarországon, hogy ennyien fejezték ki a véleményüket elektronikus úton. 

A Nemzeti Pedagógus Kar lényege, hogy élő fóruma legyen a magyar pedagógusoknak. 

Magyarországon hisz abban, hogy minden ember véleménye számít. Ugyanakkor a 

vélemények, nyilatkozatok kevésnek számítanak, szakmai vitákra, szakmai koncepciókra van 

szükség. A Nemzeti Pedagógus Kar megalakulása, az ehhez nyújtott segítség, azt fejezi ki a 

kormányzat részéről, hogy szeretnék komolyan venni a pedagógusokat és a szakmai 

álláspontjaikat. 

Megköszöni Dr. Hoffmann Rózsa, volt köznevelésért felelős államtitkár munkáját. 

Hivatalosan teret kívánnak adni a pedagógusoknak a jogszabályok előkészítésében. A Kar 

életre hívásával a pedagógusok részesei lehetnek a hivatásuk tartalmi, szakmai színvonalának 

meghatározásában. Ilyen lehetőséget most kap először a magyarországi pedagógus közösség. 

Kéri a Kar tagjait, hogy minél több pedagógust vonjanak be a munkába, a szakmai 

tagozatokba, a területi szervekbe. A mai alakuló ülés a támogatásról, a támogatottságról szól, 

támogatják a pedagógusokat, a szakmát. Jó volt látni a magas regisztrációs számokat, 

háromszoros volt a túljelentkezés a küldöttgyűlésre. 

Megköszöni a szervező bizottság munkáját. 

A Kar a pedagógusokról szól a pedagógusoknak a pedagógusokért. Építsék fel a 

szervezetüket, legyenek érdemi tárgyalópartnerek. Mindenkinek jó munkát kíván a közös 

munkához. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: Megköszöni Balog Zoltán 

beszédét és támogatását. Köszönti Czunyiné Dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős 
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államtitkárt és felkéri, hogy köszöntse a Nemzeti Pedagógus Kar első Országos 

Küldöttgyűlését. 

Czunyiné Dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár: Köszönti a megjelenteket. 

Közel egy évtizede elhagyta a pedagógus pályát és a közigazgatásban szolgálta a közjavát. A 

tíz év alatt napi kapcsolatban volt a köznevelési intézményekkel. A tanítóképzés során a 

módszertani és gyakorlati tanításhoz ismerni kellett a gyakorló tanítók, tanárok napi rutinját, 

ismereteit. Az együttműködéssel sikerült a tanítóképzésben egy olyan kapcsolatrendszert 

kialakítania, amely a későbbiekben a közigazgatásban egy települési és kistérségi oktatás 

irányítás területén végzett munkáját segítette. 

Örömét fejezte ki, hogy a terembe belépve a küldöttek között sok ismerős arcot lát. 

A Nemzeti Pedagógus Karnak az a felelőssége és a dolga, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar 

működését, a pedagógus pálya presztízsét növelje, a pedagógus kar szervezetét tartalommal 

megtöltve, erősítse meg azt a pedagógus társadalmat, amely ma szolgál Magyarországon. A 

jogalkotó a Kar létrehozásával lehetőséget adott a pedagógusoknak, hogy aktívan működjenek 

közre és legyenek részesei annak a folyamatnak, amely a testület megválasztásával, vezető 

tisztségviselők megválasztásával, hozzájárul ahhoz a szakmai munkához, amely egyrészt az 

oktatásirányítás, másrészt a pedagógus munka segítésére hívatott. A Kar országos 

legitimációval rendelkezik. Sokak szakmai munkásságát kell összefognia, koordinálnia és 

erős reprezentációt mutatnia a pedagógus társadalomból. 

A Kar köztestület, közfeladatot lát el, ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, ehhez 

kapcsolódóan működteti a tanácsadó és informatikai rendszert a törvényben előírtak szerint. 

Feladat-és hatáskörét érintő kérdésekben javaslatokat fogalmazhat meg. Ezek a javaslatok a 

köznevelési rendszer jobbítását szolgálják, az együttműködés alapját képezik. Szakmai 

javaslatokat fogalmazhat meg. Külön öröm, hogy a magyarországi egyházak stratégiai 

partneri megállapodást szándékoznak kötni a Karral. Magyarországi Református és 

Evangélikus Egyház már írásban is kifejezte ezen szándékát. 

Államtitkárként feladatának tekinti a Kar kezdeti, felállítása körüli nehézségeinek a 

csökkentését, az átmeneti időszakban a Kar támogatását. Ígérete szerint az együttműködés 

során a partnerségére számíthatnak. Kívánja, hogy ezzel a történelmi lehetősséggel a Kar 

éljen és jól éljen. A pedagógus szakma megbecsülését kell elhoznia. 

A megválasztott tisztségviselőknek ismételten gratulál, és jó munkát kíván nekik. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke Megköszöni államtitkár asszony 

beszédét. Felkéri Horváth Pétert a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét köszöntőjének 

elmondására. 

Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: Megköszöni a bizalmat, hogy a Nemzeti 

Pedagógus Kar első elnökének választották meg. Mindannyian felismerték azt, hogy a magyar 

oktatásban egy olyan lehetőséget kaptak, amellyel komoly tárgyalópartnerei lehetnek a 

kormányzatnak, másrészt teljes erővel és komolysággal tudják képviselni a pedagógus 

társadalmat is. Az egyik legfontosabb feladat az, hogy a pedagógus társadalom bizalmát meg 

kell szerezni. Nagyon jó az, hogy már a jelöltállítás, a regisztráció során 15 ezer pedagógus 

vett részt abban, hogy kiket küldjenek a küldöttgyűlésbe. Az elnökségnek, a küldötteknek, a 

majdani területi szerveknek úgy kell dolgoznia, hogy a pedagógusok többi része ne érezze 

kényszernek ezt a tagságot, úgy tekintsenek a Karra, mint egy partnerre. Másrészt ki kell 

építeni véleményekkel, ötletekkel, információk gyűjtésével a kormányzatnak, az 

államtitkárságnak, az oktatást irányító szerveknek is a bizalmát. 
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Az oktatásban végzett tevékenységgel azt kell elérni a Karnak, hogy úgy tekintsenek rá, mint 

partnerre. Azt kell elérni, hogy az oktatásirányító szerv minden egyes tagja úgy tekintsen a 

Karra, hogy érdemes megosztani vele a problémákat, érdemes a Kar véleményét kérni. 

Véleménye szerint, ha ezeket a célokat sikerül elérni, akkor egységbe lehet forrasztani a 

magyar oktatás ügyét. 

Sok munka vár a Karra, meg kell szervezni a megyei vezetőségeket. Nagyon fontosnak tartja 

a tagozatok létrehozását. 

A Kar szeretne kapcsolatot felvenni minden olyan szakmai vagy civil szervezettel, amely úgy 

érzi, hogy a magyar pedagógia ügyéért dolgozni kell. Kapcsolatot kívánnak teremteni 

mindenkivel, akinek fontos a magyar oktatás. Nyitott lesz a Kar minden probléma felvetésére. 

Jó munkát kíván a feladatokhoz. 

10. Napirendi pont: 

Zárszó. 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, az Előkészítő Bizottság elnöke: A név sors, a név jel, a név 

kötelez. A mi nevünk Nemzeti Pedagógus Kar. A nemzeti szó nem csupán jelző, hanem 

gazdag szellemi, érzelmi és tettekre váltandó tartalommal bíró fogalom. A pedagógus szó, 

hivatásunkat, küldetésünket, munkánkat, egyszóval az életünket jelenti. A magyar nyelv 

értelmező szótárában a Kar címszó alatt a következő olvasható: a Kar azonos hivatású, 

értelmiségi dolgozók testülete. A Kar tartalma felfogás és elkötelezettség kérdése. Közös 

munkát, működő közösséget, egymásra figyelést, egymásra utaltságot jelent, kollegialitást, 

szövetséget közös célokért; közszolgálatot jelent. 

A logónk a láng, amely világít és felfelé törekszik. A honlapon a címkép a gyermekláncfű. 

Szívből kívánom, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar munkájának magjait vigye a szél szerte az 

országban, a kultúra minden területére. Ezután jó földben százszoros, termést hozzon. 

Gróf Széchényi István gondolata: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A 

Nemzeti Pedagógus Kar pedig sok tagból áll. 

Az Előkészítő Bizottság nevében kíván a munkához hitet, szerencsés hazaérkezést, 

eredményes tanévzárást, és jó pihenést. 

- Kőrösiné Dr. Merkl Hilda az ülést 16. óra 27 perckor bezárja. - 
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