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A Nemzeti Pedagógus Kar  
tájékoztató kiadványa

Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell



Jelen kiadvány célja, hogy mindenki számára hasznos tájékoztatást adjon  
a Nemzeti Pedagógus Karról és annak tevékenységéről.

„A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köz-
nevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként 
foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/A. § (1)

A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Országos Küldöttgyűlés

A Kar legfőbb képviseleti szerve, melynek tagjait a területi szervek dele-
gálják.

Országos Elnökség
A Kar legfőbb ügyintéző testülete. Tagjai az elnök, elnökhelyettes, 9 fő el-
nökségi tag. Tagjait az Országos Küldöttgyűlés választja meg.

Országos Felügyelő Bizottság
3 tagú testület, mely elnökből, és két tagból áll. Tagjait az Országos Kül-
döttgyűlés választja meg. Felügyeli a Kar gazdálkodását célszerűségi és 
hatékonysági szempontból, valamint ellenőrzi az éves költségvetés vég-
rehajtását.

Országos Etikai Bizottság
3 tagú testület, mely elnökből, és két tagból áll. Tagjait az Országos Kül-
döttgyűlés választja meg. Lefolytatja a hatáskörébe tartozó etikai eljárá-
sokat.

Területi szervek
A Kar helyi képviselete. Megyei szinten 20 Területi Küldöttgyűlés működik. 
Ez a testület választ az adott területen Területi elnökséget és Területi Eti-
kai Bizottságot. A Területi Küldöttgyűlések tagjait az adott megye NPK tag-
sággal rendelkező pedagógusai választják meg.
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LEGFONTOSABB FELADATOK
Véleményezési és konzultációs jog gyakorlása:

A Kar véleményét ki kell kérni a köznevelést és pedagógusképzést érintő 
jogszabályok megalkotása és módosítása esetében.

Javaslattételi jog gyakorlása:
A Kar feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben javaslatot tehet az 
oktatásért felelős miniszternek.

Fejlesztési javaslatok előterjesztése:
A Kar fejlesztési javaslatokat terjeszthet elő a köznevelést érintő kérdések-
ben (pl.: pedagógusfoglalkoztatás, életpálya, minősítés, tanfelügyelet, ön-
értékelés, tartalomfejlesztés, fenntartás – működtetés, tankönyvellátás).

Közösségi szolgálat ellenőrzése:
A Kar feladata monitorozás végzése minden tanévben megyénként két 
oktatási intézményben.

Intézményvezetői pályázatok véleményezése:
A pályázó kérésére a Kar véleményt adhat a vezetői pályázathoz.

Szakmai napok, konferenciák szervezése

Etikai eljárás:
A Kar tagjával szemben etikai eljárást folytathat.

HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG?
A területi szerveken, valamint

A szakmai tagozatokon
keresztül közvetlenül gyűjtjük be a pedagógusok észrevételeit, vélemé-
nyeiket. Az Országos Elnökség ezeknek összesítése után alakítja ki azt az 
álláspontot, melyet közvetít a jogalkotó felé.
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Sajtóközleményt vagy nyilatkozatot az Országos Elnökség, állásfoglalást az 
Országos Küldöttgyűlés tehet közzé.

A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexének alkalmazása kötelező az állami 
és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/I.. § (4)

ETIKAI ELJÁRÁS
Az Etikai kódex szövegéhez a Kar minden tagja tehetett javaslatot, a beérkezett 

javaslatok figyelembe vételével az Országos Küldöttgyűlés fogadta el a kódex 
végleges szövegét.

FONTOSABB TUDNIVALÓK
Etikai eljárás megindítása

•	 Etikai eljárás indítható hivatalból; panasz alapján; valamint ha a Kar 
tagja önmaga ellen indítványozza.

•	 Etikai eljárás kizárólag a Kar tagja (pedagógus) bejelentése alapján in-
dítható.

•	 A bejelentés kizárólag írásban történhet.
•	 Névtelen bejelentés esetén nem indul eljárás.
•	 A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és elérhetősé-

gét, az ügy megítélése szempontjából fontos adatokat, a tények alátá-
masztását szolgáló bizonyítékokat.

Elsőfokú eljárás
Első fokon a Területi Etikai Bizottság jár el.

Jogorvoslat
Az elmarasztaló határozat vagy az eljárást bizonyítottság hiányában meg-
szüntető határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 
az Országos Etikai Bizottság részére lehet fellebbezést benyújtani.
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE

Horváth Péter
elnök

Győr-Moson-Sopron megye

Bodrogai Tibor
országos elnökségi tag

Komárom-Esztergom megye

Szeleczki János
főtitkár

Dr. Jeszenszkyné  
Dr. Gallai Gabriella
országos elnökségi tag

Budapest

Iszák Tibor
elnökhelyettes 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bárányos József
országos elnökségi tag 

Fejér megye

Dr. Vizi László Tamásné
országos elnökségi tag 

Fejér megye

Szabó Gyula
országos elnökségi tag 

Hajdú-Bihar megye

Dr. Zalay Szabolcs
országos elnökségi tag 

Baranya megye

Szakál Ferenc Pál
országos elnökségi tag 

Pest megye

Nagyné Szabó Etelka
országos elnökségi tag 

Budapest 

Veres Pál
országos elnökségi tag 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
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VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

A Területi Küldöttgyűlések tagjainak megválasztása elektronikus úton a 
honlapon keresztül történik. A honlapra látogató pedagógus a Választás 
gombra kattintva jut el arra a felületre, ahol a választáson történő részvétel-
re regisztrálhat. 

A választás teljes folyamatában csak azok a pedagógusok vehetnek részt, 
akik a megadott határidőn belül a választási felületen regisztrálják magukat!

Azoknak a pedagógus kollégáknak, akik területi küldöttnek kívánják ma-
gukat jelöltetni, a megadott határidőn belül a felületen keresztül az aláb-
bi szakmai anyagokat szükséges feltölteniük: fénykép, legfeljebb kétolda-
las önéletrajz és egyoldalas motivációs levél maximum 3000 karakter terje-
delemben.

A Választási Bizottság egyszerre teszi közzé a jelöltek névsorát, ezt követő-
en kerül sor a szavazásra. A választási felületen a regisztrált pedagógusok egy 
alkalommal szavazhatnak akár több jelöltre is. A választás eredménye a Kar 
honlapján kerül közzétételre. 

A választást követően alakulnak meg a Területi Küldöttgyűlések.  

A Területi Küldöttgyűlés alakuló ülésén a küldöttek maguk közül megvá-
lasztják az elnököt, elnökhelyettest, az elnökség tagjait, az Etikai Bizottság 
tagjait, valamint a Nemzeti Köznevelési törvényben foglaltak szerint delegál-
ják az országos küldötteket az Országos Küldöttgyűlésbe. 

Szükség esetén időközi választásra is sor kerülhet. 

KÉRJÜK, KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL AZ ERRE  
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT A KAR HONLAPJÁN!
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EGYÉB TUDNIVALÓK

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSE:

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése szerint a pályáza-
ti eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a vezetési programról a Nemzeti Peda-
gógus Kar illetékes területi szerve véleményt nyilváníthasson.

Az intézményvezetői pályázatokat a pályázat kiírójának kell megküldenie a 
Nemzeti Pedagógus Kar központi irodája részére.

A központi iroda továbbítani fogja a beérkezett dokumentumot a területi-
leg illetékes szerv felé, majd a hivatalos válaszlevelet továbbítja a pályázatot 
megküldő részére.

A köznevelési törvény 63/B.§ (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a Kar 
területileg illetékes szerve akkor ad véleményt, ha azt a pályázó kérte.

SZAKMAI TAGOZATOKBA TÖRTÉNŐ JELENKEZÉS:

A www.nemzetipedkar.hu honlapon található csatlakozó nyilatkozat kitöl-
tésével várjuk minden kedves pedagógus tagunk jelentkezését! A csatlako-
zás a végzettségnek megfelelően történhet egy vagy több tagozatba is. Fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy minden tagozati csatlakozáshoz külön-külön 
csatlakozó nyilatkozat kitöltése szükséges.

A csatlakozó nyilatkozatokat a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu email 
címre várjuk szkennelt formátumban vagy postai úton, a honlapon feltünte-
tett levelezési címre.

A tagozat tagjai meghívást kapnak a tagozat rendezvényeire, és rendszeres 
tájékoztatást kapnak a véleményezési lehetőségekről.
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A Nemzeti Pedagógus Kar elérhetőségei:

Székhely: 1085 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.

Levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 63.

Tel: 1/328-0762; Mobil: 30/789-1859

www.nemzetipedkar.hu

nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu

Őrizze meg kiadványunkat!


