JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2018. október 5. napján 10 óra 30 perces kezdettel, a Nemzeti Pedagógus
Kar (továbbiakban: NPK) Országos Küldöttgyűlésén.

Helye: 1085 Budapest Könyves Kálmán körút 40. Díszterem
Jelen vannak:
Horváth Péter, NPK elnök
Iszák Tibor (elnökhelyettes)
Bárányos József (levezető elnök)
Szeleczki János főtitkár
Morber Andrea Martina, jegyzőkönyv készítő
Országos Küldöttgyűlés tagjai 96 (fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Meghívottak 10 óra 30 percre:
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr
Dr. Bódis József államtitkár úr
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony
Hajnal Gabriella elnök asszony
1. Napirendi pont: Bevezető
Határozatképesség megállapítása
Bárányos József levezető elnök köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar országos
küldöttgyűlésének résztvevőit. Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 96 fővel határozatképes. A
küldöttgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a megjelent küldöttek többségi szavazatával
hozza meg.
Megkéri a küldöttgyűlés azon résztvevőit, akik meghívott vendégek és nem szavazóképesek,
hogy kézfeltartással ne szavazzanak. Jelzi, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül.
2. Napirendi pont:
Jegyzőkönyvvezető, és a hitelesítők személyének megválasztása
Bárányos József levezető elnök: jegyzőkönyvvezetőnek Morber Andrea Martinát javasolja.
Morber Andrea Martina elvállalja a jegyzőkönyvvezetést.
Bárányos József levezető elnök: A jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagyné Szabó Etelkát és
Hirmann Lászlót javasolja.
Nagyné Szabó Etelka vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.
Hirmann László vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.
Bárányos József levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
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Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A küldöttgyűlés 96 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
1/2018. (X.5.) számú határozata
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2018. 10.05-i Küldöttgyűlés
jegyzőkönyvvezetőjének Morber Andrea Martinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagyné
Szabó Etelkát és Hirmann Lászlót választja.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont:
Napirendi pontok elfogadása:
Bárányos József levezető elnök: Ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Napirendi pontok elfogadása
4. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
5. Választási Bizottság megválasztása
6. Köszöntők: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr, Dr. Bódis József államtitkár úr,
Bárányos József levezető elnök úr
7. A köznevelési aktuális kérdései – Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr
8. Új utak a magyar szakképzésben – Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony
9. Elképzelések a pedagógusképzés jövőjéről – Horváth Zita helyettes államtitkár asszony
10. KRÉTA bevezetésének tapasztalatai, bővítésének lehetőségei és a vezetői életpálya
modell a köznevelési intézményekben” – Hajnal Gabriella elnök asszony
11. A Nemzeti Pedagógus Kar helyzetértékelése, javaslatai” – Horváth Péter elnök úr
12. Ebédszünet
13. Országos Felügyelő Bizottság beszámolója - Ajtony Ákos OFB elnök úr
14. Tagozati elnökök megválasztása” – Bárányos József levezető elnök úr
15. Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar területi, tagozati, valamint országos
rendezvényeinek programjairól” – Szeleczki János főtitkár úr
16. Egyebek– Bárányos József levezető elnök úr
17. Zárszó
Bárányos József levezető elnök: megkérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinek további
javaslata a napirendi pontokhoz.
A küldöttek részéről új napirendi pont javaslat nem érkezett.
Bárányos József levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
napirendi pontokat.
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Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat.
A küldöttgyűlés 96 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
2/2018. (X.5.) számú határozata
Az NPK 2018.12.07-i Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az
alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Napirendi pontok elfogadása
4. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
5. Választási Bizottság megválasztása
6. Köszöntők: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr, Dr. Bódis József államtitkár úr,
Bárányos József levezető elnök úr
7. A köznevelési aktuális kérdései – Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr
8. Új utak a magyar szakképzésben – Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony
9. Elképzelések a pedagógusképzés jövőjéről – Horváth Zita helyettes államtitkár asszony
10. KRÉTA bevezetésének tapasztalatai, bővítésének lehetőségei és a vezetői életpálya
modell a köznevelési intézményekben” – Hajnal Gabriella elnök asszony
11. A Nemzeti Pedagógus Kar helyzetértékelése, javaslatai” – Horváth Péter elnök úr
12. Ebédszünet
13. Országos Felügyelő Bizottság beszámolója - Ajtony Ákos OFB elnök úr
14. Tagozati elnökök megválasztása” – Bárányos József levezető elnök úr
15. Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar területi, tagozati, valamint országos
rendezvényeinek programjairól” – Szeleczki János főtitkár úr
16. Egyebek– Bárányos József levezető elnök úr
17. Zárszó
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont:
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Bárányos József levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a mai küldöttgyűlésen
szavazás is lesz ezért Szavazatszámláló Bizottságot, valamint Választási Bizottságot is kell
választani.
A Szavazatszámláló Bizottság 5 főből áll, elnöküket maguk választják meg. Az alábbi
személyeket javasolja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, egyúttal megkérdezi Őket, hogy
vállalják- e?
-

Szaszák Csaba - vállalja
Fekete Antal – vállalja
Kovács Zsolt– vállalja
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-

Városi Attila – vállalja
Gasparics László – vállalja

A küldöttgyűlés 96 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
3/2018. (X.5.) számú határozata
A Szavazatszámláló Bizottság személyének megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2018. 10.05-i Küldöttgyűlés
Szavazatszámláló Bizottságának: Szaszák Csabát, Fekete Antalt, Kovács Zsoltot, Városi
Attilát, Gasparics Lászlót.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont:
Választási Bizottság megválasztása
Bárányos József levezető elnök elmondja, hogy a Választási Bizottság megválasztása
következik. A Bizottság 3 főből áll, a tagok elnököt maguk közül választanak. A Bizottság
tagjaira javaslat:
- Hirmann László - vállalja
- Flódung János - vállalja
- Brahmi Ilona - vállalja
A küldöttgyűlés 96 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
4/2018. (X.5.) számú határozata
A Választási Bizottság személyének megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2018. 10.05-i Küldöttgyűlés
Választási Bizottságának: Hirmann Lászlót, Flódung Jánost és Brahmi Ilonát.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
A szavazatszámláló bizottság elnökének Hirmann Lászlót választották meg.
6. Napirendi pont:
Köszöntők:
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr (EMMI), Dr. Bódis József államtitkár úr (EMMI),
Bárányos József levezető elnök úr (NPK)
Bárányos József levezető elnök úr megtartja köszöntő beszédét.
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Dr. Kásler Miklós miniszter úr sajnos nem tudott jönni.
Dr. Bódis József államtitkár úr felolvassa Prof. Dr. Kásler Miklós köszöntőjét és néhány
gondolatot hozzáfűz. Ma van a pedagógusok világnapja: szándékos időzítés. Éppen 150 éve
tart az iskolázottság. Nagy lépés az oktatás megszervezése, a rendszerszerű törvénybeiktatása.
Természetesen előtte is volt oktatás, de csak közösségi jelleggel. Megköszöni az
együttműködést, a támogatást, féltő gondoskodást az oktatásirányítással. Nyitottságát fejezi ki
a további együttműködésre.
7. Napirendi pont:
A köznevelési aktuális kérdései – Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr (EMMI)
Bárányos József levezető elnök felkéri Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár urat, hogy
tartsa meg előadását.
Dr. Maruzsa Zoltán - A köznevelési aktuális kérdései
Pedagógus terhelés csökkentésének vizsgálata: 22-26 óra helyett 22-24 órás javaslatra tűnik
lehetőség, valamivel kedvezőbb helyzet alakítható ki.
Mérés-értékelés-fejlesztés témakörben is felmérés történt, EFOP projekt keretében. Vezetői
életpálya, intézményvezetői témakörben is készült koncepcionális anyag. Intézményvezetői
pozíciók egy részére nincs nagy tolongás – vizsgálatot és lépéseket igényel. Pedagógus
fizetések a legfontosabb témakör, történtek pozitív változások, de további lépések
szükségesek. Szakszolgálatok: sikeres, de pedagógushiánnyal küzd. Infrastruktúra: tornaterem
ellátottság növelése, hatalmas összegek kerültek mozgósításra 250 milliárd ft körüli összegről
beszélünk, komoly fejlesztés zajlik, de arányaiban nézve nem fog minden problémát
megoldani, mert sok a régi épület.
Új problémakör: idegennyelvi kutatásról műsor, stratégiát és tervezetet kormány elé vinni
tervezik. Messze Uniós átlag alatt vagyunk hiába történt némi fejlődés. 200 pedagógussal
zajlott egyeztetés. Kutatás közel 300 kérdésre gyűjtött információt.
Ellátásra készült terv. EFOP-ból jelentős pedagógus továbbképzés zajlik. 2020-tól meg kell
teremteni költségvetési finanszírozásból a pedagógus továbbképzéseket, mert addigra kifutnak
az EFOP pénzek.
Új NAT-ról nem érdemes külön beszéni, mivel a véleményezés zajlik. Több száz vélemény
érkezett, bőven 1000 oldal felett van a visszajelzés, zajlik a beépítése.
Koncepcionális ügyek haladása érdekében: teljesítményalapú illetmény bevezetése 3%-os
mértékben, ez 2017-ben már megtörtént. Mértéke jó lenne, ha tudna nőni. Elvi vita: -5%-os
negatív eltérítést illetően. Olyan mintha azt mondanánk legyen-e jutalom alap, más a tárgyalás
színe, ha negatív eltérítéssel megyünk a kormány elé. Nagyobb eséllyel nyerhető meg a csata.
(tárgyalás)
(Nyugdíjasok foglalkoztatása NPK-ban.)
Keresetkiegészítés intézményvezetőknek: célfeladat fizetése lehetővé váljon. (KK vagy OH
projektbe, ha pedagógusokat vonnak be, ne kelljen megbízási szerződést kötni, vagy egyéb
módon foglalkoztatni, hanem célfeladatot lehessen adni.)
Pályára lépési ösztöndíj bevezetése. (2022 után várható nagy probléma kiküszöbölése
érdekében.) Pályára lépés, vagy visszalépés ösztönzése érdekében.
Ismételt intézményvezetői pályázat korlátozása, ha semmit nem tesz az intézményért és
romlás tapasztalható, ha nem veszi igénybe a rendelkezésre álló kormányzati eszközöket a
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jobbítás érdekében.
Bérgarancia alap módosítása egyes fenntartók megszűnése miatt, állami bérgarancia alap
kiterjesztése ezekre is.
8. napirendi pont:
Új utak a magyar szakképzésben – Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony (ITM)
Bárányos József levezető elnök felkéri Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt,
hogy tartsa meg előadását.
Pölöskei Gáborné - Új utak a magyar szakképzésben
Szakképzés átkerült az ITM-be.
Szakmák jelentős része nem létezik még, az életre kell őket felkészíteni. Nem lehet
szakmában és készségekben szűken gondolkozni. A készségek frontális képzéssel nem
szerezhetők meg.
60% szakképzés (50-50%), 40% gimnázium. szakgimnáziumi rendszer 4+1 éves képzés.
Érettségi után 46% megy el a rendszerből, nem végzetten távozik. Rendszer szintű fejlesztést
igényel, ahogy a korai iskola elhagyás is.
Ipar 4 lebontása kisebbre, ágazatokra: gyakorlatilag van 7 ágazat  pozícionálták, cégek
fejlődnek, készülni kell munkaerővel.
764 OKJ szakképesítés (Németországban 130)
Feladat az OKJ újra gondolása rendszerszinten – alap OKJ – rátenni dinamikus felnőtt
oktatást, kiegészíteni digitális oktatással és nyelvi oktatással.
Ágazati készségtanácsok létrehozása, fenntarthatósági ágazati készségtanács is lesz.
Munkáltatók bevonása a képzésbe. Vállalati képzőközpontok létrehozása  belső képzés
Képzési rendszer kereslet vezéreltté tétele nagy kihívás.
Rugalmasabb felnőttképzésre van szükség.
Professzionális szervezeti keretek között működő képzési intézményrendszer – adat alapú
rendszer, E-KRETA-ban jó adatok legyenek nagyon fontos, mert ez alapján fognak dolgozni.
Leosztás nem létszám alapú lesz, hanem az kapja, aki jól dolgozik. Széleskörű
információátadásra van szükség, fontos a széles társadalmi elfogadottság: SZIT (Szakképzési
Innovációs Tanács) 5 munkacsoport (szeptember 7-én alakult)
Fejlesztési Terv 10 milliárd van, ebből Miskolc 6 milliárd, 4,5 milliárd másikra, többiek
tervezése folyik  Kecskemét és Debrecen a következő tervek
9. Napirendi pont
Elképzelések a pedagógusképzés jövőjéről – Horváth Zita helyettes államtitkár asszony
(EMMI)
Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Zita helyettes államtitkár asszonyt, hogy
tartsa meg előadását.
Horváth Zita - Elképzelések a pedagógusképzés jövőjéről
Horváth Zita is pedagógus végzettségű.
Nem magyar jelenség a pedagógushiány, Európai Unióban is 40%-a nyugdíjas lesz
hamarosan, nyilván régiónként változó a mértéke. USA-ban is van ilyen probléma.
Probléma:
Milyen pedagógust szeretnénk:
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• olyat, aki jól keres
• munkán kívüli időt olyan környezetben töltse, hogy elkerülhető legyen a kiégése
• aki, az idő múlásával egyre jobban szereti a szakmáját életkortól függetlenül
Béreket növelni szükséges, normális életszínvonal + továbbképzéshez (nem a kötelező,
hanem a választott) szükséges eszközök megteremtése érdekében. Létező perspektíva legyen
a pedagógusi szakma.
2013 osztatlan tanárképzésben résztvevők most fognak végezni → paradigma váltás a
pedagógusképzés terén: ha csökken a motiváció, lejtmenet, ezt kellene elkerülni
Hallgatónál a köznevelési intézménnyel a kapcsolat ne csak a gyakornoki időre korlátozódjon,
hanem legyen visszacsatolás a képzést illetően.
Motivációs eszközök, hogy pályán maradjanak a végzett pedagógusok.
Legyen lehetőség pályamódosításra, ha kiderül, hogy nem alkalmas tanárnak. Ne töltsön
éveket feleslegesen a felsőoktatásban.
Egységes pedagógusképzésre van szükség. Pl. egységes 5 éves, utána fejleszteni attól függően
az élet hogyan hozta számára, milyen iskolába került (ált. iskola, vagy gimnázium, mennyi
SNI tanuló közé került, stb.)
Elmélet és gyakorlat: 1 éves gyakorlatot visszahozná, támogatni azokat a pedagógusokat,
akiknek elfogytak a támogatott féléveik, az egyszakos képzést végzetteket sem kellene kizárni
a rendszerből, hátha visszajönnének tanítani,
Javaslatot szeretnének letenni az asztalra → utána várnának véleményeket az NPK-tól.
10. Napirendi pont:
KRÉTA bevezetésének tapasztalatai, bővítésének lehetőségei és a vezetői életpálya modell a
köznevelési intézményekben” – Hajnal Gabriella elnök asszony (KK)
Bárányos József levezető elnök felkéri Hajnal Gabriella elnök asszonyt, hogy tartsa meg
előadását.
Hajnal Gabriella - KRÉTA bevezetésének tapasztalatai, bővítésének lehetőségei és a
vezetői életpálya modell a köznevelési intézményekben
KRETA bevezetésének problémája: szerverek megjöttek, de leégtek a raktárban, ez okozta a
lassú rendszert. Új szerverek megérkeztek, javulni fog a helyzet, őszi szünetben lehet őket
installálni. Addig a NISZ-el együtt dolgozva szabadítanak fel tárhelyet. A fejlesztők
folyamatosan dolgoznak, hogy egyre felhasználó barátabb legyen. Speciális egyéni igények
iskolák részéről hosszabb átfutásúak lesznek, de ha több intézménynek van azonos igénye,
akkor rövidebb idő alatt megoldható a fejlesztés. Az új szerverek üzembeállítása után lassulás
már nem várható, köszöni a pedagógusok szeptemberi türelmét.
Köszöni a visszajelzéseket, továbbiakat várnak.
Készül a gazdasági és HR modul, jövőre kerül bevezetésre.
Funkciói:
E-Napló: tantárgyfelosztás
értesítő, osztálynapló, csoportnapló, egyéb csoportfoglalkozási, órarendi
141 intézmény nem használta e-naplót
statisztikák
nyomtatványok
e-learning
mobil applikáció (szülőknek, tanároknak (szülői tökéletesen működik, tanári még nem
minden funkciót tud), szét lett választva szülői-tanári applikáció
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Fejlesztések:
pedagógus applikáció offline működése
szülői visszajelzés beépítése (tudjon írni), mert egyelőre csak visszajelezni tud, GDPR-on is
keresztül ment
Szakszolgálatok, ezen belül a fővárosi szakszolgálatok vannak jelenleg terítéken,
pedagógushiány kezelése
Tavalyhoz képest 1200-al több az aktív pedagógusok száma
6000-el kevesebb a KK gyerekek száma
11. Napirendi pont:
A Nemzeti Pedagógus Kar helyzetértékelése, javaslatai” – Horváth Péter elnök úr (NPK)
Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg előadását.
Horváth Péter - A Nemzeti Pedagógus Kar helyzetértékelése, javaslatai
Az NPK működésének tapasztalatai
▪ Szervezetek
- Területi szervezetek, tagozatok (Területek egyre komolyabb munkát végeznek,
tagozatok is egyre aktívabbak, sok rendezvény volt.)
▪ Rendezvények
- Országos, területi, szakmai
▪ Kapcsolatrendszer
- Ágazati irányítás, szervezetek (Az ágazatirányítással olyan kapcsolatban
szeretnénk lenni, hogy még döntés előtt bevonjanak minket a munkába.)
▪ Javaslatok, vélemények – előzetes tájékozódás
▪ A Központi Iroda elhelyezése (A Központi Iroda áldatlan állapotok között működik. ¾
éve húzódik az iroda kérdés, ígéret van a rendezésre.)
Fenntartás és működtetés
▪
▪
▪
▪
▪

Tanügyigazgatás
Gazdálkodás
Személyi ügyek intézése
Beszerzések
Karbantartás, felújítások (Épületkarbantartás: sok olyan pályázat volt, amihez önrész
kellett, ez elvitte a pénzt.)
▪ Egységes szabályozás
Pedagógus életpálya
▪ Pedagógusok presztízse (presztizsről beszélni nem lehet akkor, ha nem emelkednek a
kezdőbérek.)
▪ Pedagóguspálya vonzása (Jelenleg jól kiszámítható időbeosztást és jól kiszámítható
munkahelyet keresők mennek csak pedagógusnak. Mai pályaválasztásban már nem
jelenik meg a munkavégzés öröme. 43% már a képzés során lemorzsolódik. A kezdő
pedagógusok több mint 1/3-a elhagyja a pályát. Hölgyek 40 év után elmehetnek
nyugdíjba, illetve van lehetőség csökkentett munkát kérni nyugdíj felé közeledve.)
▪ Bérek (Valamilyen társadalmi sztenderdhez kell kötni az alapilletményt, különben
lemaradunk, nem lehet enélkül életpályát tervezni. Pl. diplomás átlagbér.)
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▪
▪

Jutalmazás, differenciálás
Munkaterhelés (A diák létszám csökkenésével nincs közvetlen korreláció a pedagógus
munkaterhelést illetően.)

Vezetői életpálya
▪ Alapilletmény
▪ Pótlék
▪ Jutalmazási lehetőség (Munkaórák: alapilletmény emelést szerettünk volna, jutalmazás
legyen, létszámhoz kötik, aminek NPK nem örült, mert nem csak ez dönti el mennyit
kell dolgozni)
Tanfelügyelet, minősítés
▪ Minősítési kötelezettség teljesítése – 2021 (Tanfelügyelet és minősítés: 2021-ig
mindenkinek túl kellene esnie az első minősítésén, 2022-ben pedig választások
lesznek. Nagy tömeg lesz minősítés nélkül – elképzelhetetlen, hogy őket a pályáról
elküldjék, kellene rá vészforgatókönyv.)
▪ Fokozatok, átsorolások (Egyetlen átsorolási időpont van adott év első napja, ez NPK
szerint rossz, több átsorolási dátum kellene.)
▪ Munkaidő beszámolás (Figyelembe kellene venni valamilyen módon a GYES-en
eltöltött időt is.)
A szakképzés helyzete
▪ Későn elkészülő kerettantervek - Kicsi mozgástér
▪ Mellék szakképesítés szabad és választható – Növekvő szabadsáv
▪ OKJ folyamatos változásai – Alap OKJ
▪ Gyakorlóhelyek motiválatlansága
▪ Szakképzési hozzájárulás
Óvodák helyzete
▪ Önkormányzatok eltérő lehetőségekkel
▪ Nőtt az óvodások száma (3 éves korúak 95%-a már jár)
▪ Növekedő igények a nyitvatartásra
▪ Óvodapedagógus hiány
A gyógypedagógiai feladatellátás
▪ Egyre jelentősebb igény
▪ A súlyos magatartási zavarral rendelkező tanulók számának gyors emelkedése
▪ Finanszírozási gondok
▪ Utazó pedagógusi hálózat nehézségei
▪ Az integrált nevelés feltételei – gyógypedagógiai asszisztensek
A szakszolgálatok feladatellátása
▪ A megyei szerveződés előnyei (egységes metodika, egységes rendszerszemléletű
protokoll)
▪ Nevelési tanácsadás
▪ Logopédiai ellátás
▪ Gyógytestnevelés
▪ Iskola és óvoda pszichológusok
▪ Szakemberhiány
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Tanulói terhelés
▪ Hagyományos struktúra vagy XXI. századi igények
▪ Felduzzadt tananyag vagy gyakorlatias, tevékenykedtető foglalkozások (Tanulói
terhelés: meg kell-e mindent tanítani, hogyan?)
▪ Óraszámok (25 – 36)
▪ Kudarcok
NAT
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A tervezet megjelent
Szeptember végéig lehetett véleményezni
Bevezetés 2019. szeptember, 1. és 5. évfolyamon
Óraszámok, szabad keretek (óracsökkenés főleg szabad óra keretére történt)
Felkészítő évfolyam
Feladatok (kerettantervek, helyi tantervek, tankönyvek, továbbképzések)

Hátrányos helyzetű települések kis iskolái
▪ Lemorzsolódás
▪ Nagymértékű gyereklétszám ingadozás
▪ Növekvő HH, HHH, SNI
▪ Pedagógushiány, szakos ellátottság
12. Napirendi pont:
Ebédszünet
Bárányos József elrendeli az ebédszünetet.
EBÉDSZÜNET
13. Napirendi pont:
Országos Felügyelő Bizottság beszámolója - Ajtony Ákos OFB elnök úr
Bárányos József felkéri Ajtony Ákos OFB elnök urat tartsa meg előadását.
Ajtony Ákos - Országos Felügyelő Bizottság beszámolója
▪ Főtitkár beszámolt
▪ Elnökségi beszámoló
▪ Működési feltételek megtekintése véleményezése, határozathozatal végén amit
küldöttgyűlésnek el kell fogadnia
▪ Elnökség teljes körű szakmai beszámolót írt, területi tagozati rendezvények, elnökségi
ülések.
▪ Költségvetésről szóban a Főtitkár számolt be
▪ 64 millió forint költségvetési tétel, egyéb rendezvényi pénzek 30 millió
▪ Esetleges saját bevétel kérdése felmerült: támadhatóság, elnökség nem támogatta
▪ Főtitkár költségvetést törvényesnek találta, megvizsgálta rendben találta
▪ Országos Felügyelő Bizottság megnézte a Központi Iroda irodáit
▪ Országos Felügyelő Bizottság javasolja OKGY-n a beszámoló megszavazását
Bárányos József levezető elnök felkéri az Országos Küldöttgyűlés jelenlévő tagjait, hogy
kézfelemeléssel szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
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Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták beszámolót.
A küldöttgyűlés 96 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
5/2018. (X.5.) számú határozata
Az NPK 2018.12.07-i Küldöttgyűlése az Országos Felügyelő Bizottság beszámolójának
elfogadásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja az Országos Felügyelő
Bizottság beszámolóját.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont:
Tagozati elnökök megválasztása – Bárányos József levezető elnök úr
Bárányos József levezető elnök felkéri a tagozati elnök jelölteket, hogy röviden
mutatkozzanak be.
Vighné Bacsó Mónika: Magyar nyelv és irodalom tagozat
26 éve van a pedagógus pályán, alsós tanítóként kezdte  fejlesztőpedagógus, magyar szakos
szaktanár,
intézményvezető-helyettes.
2000-2005
intézmény
igazgatója
volt,
tankönyvszerzőként is dolgozott, „Az anyanyelvünk világa” című könyv szerzője. NAT
kerettantervek kidolgozása is feladata lesz, tagozatokkal együtt szeretné megtenni.
Megismertetné NAT-osokat a tagozattal.
Vezér Katalin: Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat
Fejér megye, Somogyba átkerült, Százhalombatta Kőrösi Csoma általános iskolában dolgozik.
Nemzetközi és hazai szakmai civil szervezetekkel szeretne együttműködni, Diákszövetséggel
együttműködés.
Balga Attila: Matematika tagozat
ELTE matematika-fizika szak, 1989-től Budapesti Eötvös József Gimnáziumban dolgozik,
informatika szakot is elvégezte, igazgató-helyettes, érettségi elnök közép és emelt szinten.
Tagozati munka terve: kapcsolattartás élőbbé, közvetlenebbé tétele, új NAT-al kapcsolatos
kihívások kezelése.
dr. Kovács Péter: Tanítói tagozat
Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végzett tanítóként
Bárányos József levezető elnök felkéri a jelenlévő küldötteket, hogy szavazzanak titkosan, a
kiosztott szavazócédulák használatával a tagozati elnökök személyét illetően.
Bárányos József felkéri a választási bizottság elnökét, hogy hirdesse ki a szavazat eredményét
a szavazócetlik alapján.
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A beérkezett szavazatok alapján a Magyar nyelv és irodalom tagozat elnökének Vighné Bacsó
Mónikát, a Matematika tagozat elnökének Balga Attilát, a Tanítói tagozat elnökének dr.
Kovács Pétert, a Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat elnökének Vezér Katalin
Zsuzsannát választotta meg a küldöttgyűlés.
A küldöttgyűlés a következő határozatot hozta az OKGY választási jegyzőkönyvek szerint
(jegyzőkönyv 2. sz. melléklete):

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
6/2018. (X.5.) számú határozata
Nemzeti Pedagógus Kar tagozati elnökeinek megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a Magyar nyelv és irodalom tagozat
elnökének Vighné Bacsó Mónikát, a Matematika tagozat elnökének Balga Attilát, a tanítói
tagozat elnökének dr.Kovács Pétert, a Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat
elnökének Vezér Katalin Zsuzsannát választotta meg a küldöttgyűlés.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont:
Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar területi, tagozati, valamint országos rendezvényeinek
programjairól – Szeleczki János főtitkár úr
Bárányos József levezető elnök felkéri Szeleczki János főtitkár urat, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Szeleczki János - Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar területi, tagozati, valamint
országos rendezvényeinek programjairól
▪ Tagozati és területi elnökök tiszteletdíjban részesülnek, egyszeri utalás van évente idei
évtől.
▪ Országos Felügyelő Bizottsági tagoknak és elnökségi tagoknak szintén.
▪ December 10-ig le kell bonyolítani és el kell számolni a rendezvényeket, hogy mi is el
tudjunk számolni a Minisztérium felé vele.
▪ Elnökség igyekszik bejárni az országot, nemrég Szekszárdon voltunk, okt. 15-16-án
Kalocsán lesz kihelyezett elnökségi ülés. 100-120 pedagógus kollégával szoktunk
ilyen alkalmak esetén személyesen találkozni.
16. Napirendi pont:
Egyebek – Bárányos József levezető elnök úr
Bárányos József levezető elnök felkéri Szakál Ferenc elnökségi tagot, hogy ismertesse a
Nemzeti Pedagógus Kar rövid hivatalos állásfoglalását az új NAT tervezetről.
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Szakál Ferenc felolvassa az egybegyűlt küldötteknek a Nemzeti Pedagógus Kar hivatalos
állásfoglalását az új NAT tervezetről.
Bárányos József levezető elnök felkéri az Országos Küldöttgyűlés jelenlévő tagjait, hogy
kézfelemeléssel szavazzanak az állásfoglalás elfogadásáról.
A küldöttgyűlés 96 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
7/2018. (X.5.) számú határozata
A Választási Bizottság elfogadja a Nemzeti Pedagógus Kar hivatalos állásfoglalását az új
NAT tervezetről.
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a Nemzeti Pedagógus Kar
hivatalos állásfoglalását az új NAT tervezetről.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
Szakál Ferenc tájékoztatja a küldötteket, hogy a sajtónak elmegy majd egy rövid közlemény
az állásfoglalás elfogadásáról, az állásfoglalás pedig felkerül a honlapra.
17. Napirendi pont:
Zárszó - Horváth Péter elnök (NPK)
Bárányos József felkéri Horváth Péter elnök urat tartsa meg a zárszót.
Horváth Péter elnök úr köszöni a figyelmet és a jelenlétet.
-

Az ülés 14 óra 30 perckor zárul. k.m.f.

Morber Andrea Martina
Jegyzőkönyvvezető
Nagyné Szabó Etelka
Jegyzőkönyv hitelesítő

Hirmann László
Jegyzőkönyv hitelesítő
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