JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2018. december 7. napján 10 óra 00 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 95 (fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Meghívottak 10 óra 00 percre:
Dr. Madarász Hedvig
Dr. Gloviczky Zoltán
Pálfi Erika
1. Napirendi pont: Bevezető
Határozatképesség megállapítása
Bárányos József levezető elnök: köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar Országos
Küldöttgyűlésének résztvevőit. Külön köszönti Dr. Madarász Hedviget, Dr. Gloviczky Zoltánt
Pálfi Erikát, Horváth Pétert a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, 2 meghívott iskola képviselőit:
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium (Debrecen), A Tan Kapuja Buddhista
Gimnázium és Általános Iskola (Alsószentmárton).
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül.
Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 95 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.
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 Fekete Antalt és Szaszák
Csabát javasolja.
Fekete Antal vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.
Szaszák Csaba vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.
Bárányos József levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
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A küldöttgyűlés 95 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
1/2018. (XII.7.) számú határozata
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2018. 12.07-i Küldöttgyűlés
jegyzőkönyvvezetőjének Morber Andrea Martinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fekete
Antalt és Szaszák Csabát 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. Horváth Péter köszöntője
5. Díjátadás – Iskolai Közösségi Szolgálat monitoring vizsgálat eredménye
6. A köznevelési törvény módosítása - Madarász Hedvig (EMMI)
7. A tanfelügyeleti és a minősítési rendszer tapasztalatai -Dr. Gloviczki Zoltán (OH)
8. A Nemzeti Alaptanterv változásai - Pálfi Erika főosztályvezető (EMMI)
9. Ebédszünet
10. Éves beszámoló - területi és tagozati rendezvények - Horváth Péter elnök (NPK)
11. 2019. évi költségvetési terv előterjesztése - Szeleczki János főtitkár (NPK)
12. Országos Felügyelő Bizottság beszámolója - Ajtony Ákos OFB elnök (NPK)
13. Egyebek
14. Zárszó - Horváth Péter elnök (NPK)
15. Ajándékok átadása - Horváth Péter elnök (NPK)
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.
Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat.
A küldöttgyűlés 95 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
2/2018. (XII.7.) számú határozata
Az NPK 2018.12.07-i Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról
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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. Horváth Péter köszöntője
5. Díjátadás – Iskolai Közösségi Szolgálat monitoring vizsgálat eredménye
6. A köznevelési törvény módosítása - Madarász Hedvig (EMMI)
7. A tanfelügyeleti és a minősítési rendszer tapasztalatai -Dr. Gloviczki Zoltán (OH)
8. A Nemzeti Alaptanterv változásai - Pálfi Erika főosztályvezető (EMMI)
9. Ebédszünet
10. Éves beszámoló - területi és tagozati rendezvények - Horváth Péter elnök (NPK)
11. 2019. évi költségvetési terv előterjesztése - Szeleczki János főtitkár (NPK)
12. Országos Felügyelő Bizottság beszámolója - Ajtony Ákos OFB elnök (NPK)
13. Egyebek
14. Zárszó - Horváth Péter elnök (NPK)
15. Ajándékok átadása - Horváth Péter elnök (NPK)
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont:
Horváth Péter köszöntője
Bárányos József levezető elnök megkéri Horváth Péter elnök urat tartsa meg köszöntőjét.
Horváth Péter elnök úr: Először is köszönti a jelenlevőket, köszöni, hogy eljöttek. Köszönti
Kőrösiné Merkl Hilda tiszteletbeli tagot. Szép ünnepeket és munkát kíván. Köszöni a
figyelmet.
5. Napirendi pont:
Díjátadás – Iskolai Közösségi Szolgálat monitoring vizsgálat eredménye
Bárányos József levezető elnök megköszöni elnök úr beszédét. Felkéri Dr. Madarász
Hedviget és Horváth Pétert hogy adják át a Kiváló iskolai közösségi díjat a Kós Károly
Művészeti Szakgimnázium és Kollégium (Debrecen) és A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
és Általános Iskola (Alsószentmárton) részére.
6. Napirendi pont:
A köznevelési törvény módosítása - Madarász Hedvig (EMMI)
Bárányos József felkéri Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt, hogy hogy tartsa
meg előadását.
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Dr. Madarász Hedvig - A köznevelési törvény módosítása
(csatolt ppt jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
A törvénymódosító csomag elemei:
▪ magántanulói jogviszony szigorítása,
▪ tanulmányok lerövidítésével kapcsolatos rendelkezések szigorítása
▪ köznevelési intézmény nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásból való törlésével
kapcsolatos szabályok pontosítása jogalkalmazói – kormányhivatali – javaslatok
alapján
Megoldandó pedagógus-foglalkoztatási kérdések:
▪ pedagógusok munkaidejének átgondolása
▪ többlettanítási óradíj bevezetése
▪ a 45-47, illetve 48-50 év jogosító időhöz kapcsolódó fizetési kategóriák bevezetése
▪ illetmény-eltérítés
▪ az intézményvezetői pálya vonzóbbá tétele  intézményvezetői életpálya bevezetése
▪ célfeladat megállapításának és céljuttatás fizetésének lehetősége
▪ pályára lépési ösztöndíj bevezetése
▪ az állami szférában az ismételt intézményvezetői megbízás feltételeinek szigorítása
minőségi kritériumok figyelembevételével
A Bérgarancia Alapról szóló törvény módosítása
Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények jogutód nélküli
megszűnése esetén megteremtjük a megszűnt intézménnyel jogviszonyban állt dolgozók
elmaradt bérének, egyéb juttatásainak a Bérgarancia Alapból történő kifizetésének
lehetőségét.
Változatlan marad a munkaidő felosztása, de jobban összhangba kerül a munka
törvénykönyvével.
▪ Teljes munkaidő (heti 40 óra)
▪ Kötött munkaidő (heti 32 óra)
− Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (heti 22-24!)
− Fennmaradó rész (heti 8-10 óra)
−
▪

Szabad felhasználású munkaidő (heti 8 óra)

Köszöni szépen a figyelmet.
7. napirendi pont
A tanfelügyeleti és a minősítési rendszer tapasztalatai -Dr. Gloviczki Zoltán (OH)
Bárányos József felkéri Dr. Gloviczky Zoltán elnök urat, hogy tartsa meg előadását.
Gloviczy Zoltán - A tanfelügyeleti és a minősítési rendszer tapasztalatai:
Létrejött társadalmi szükséglet, generálta a pedagógus munkakör létrehozását. Példa:
Bumeráng hajítás tanítására tanár alkalmazása, akit a közösség tart el, tudás és kompetencia
fejlesztés céljából.
Pedagógusminősítéssel kapcsolatban sok az összezördülés, a kommunikációs probléma.
Vitatéma a papírgyártás: puszta papírgyártás a pedagógusminősítés.
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A mért adatok nem köthetők össze a pedagógus személyes teljesítményével.
Szakértői képzések:
▪ jelentkezők: 733 fő
▪ képzésbe bekerültek: 220 fő
▪ képzést sikeresen teljesítők: 193 fő
Főbb hiányterületek:
óvodapedagógus, tanító, nemzetiségi nevelés-oktatás, tapasztalat egyházi intézményben,
tapasztalat gyakorló intézményben
▪ Minősítés összesen: 8303
▪ Tanfelügyelet összesen: 5023
▪ Látogatások száma összesen:13312
Lebonyolított 2018 évi minősítési eljárások eredménye:
Fő
%

Sikeres
6794
95,27%

Sikertelen
337
4,73%

Jogszabálymódosítás (2018.VII.11.)
▪ új kompetencia: környezettudatosság
▪ digitális kompetencia tervbe vétele
▪ hiánypótlás szabályai
A rendelet nem szabályozza a hiánypótlás mértékét.
Tanfelügyelet
Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) számokban 2019
Pedagógus: 636 látogatás
Intézményvezetői: 1840 látogatás
Intézményi: 2856 látogatás
Kézikönyvek módosítása 2019
Szakképző intézmények 2018 évi ellenőrzése
változás - EGYMI
utazó gyógypedagógusi és konduktori hálózat
▪
▪
▪
▪

fizetésemelés
intézményvezető hatása
tájékozatlanság, figyelmetlenség
jogszerűtlen foglalkoztatás
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Pedagógus I. és Pedagógus II. minősítési eredmények közötti minimális különbség
Szakértő
▪ Szakértői kör összetételének megváltoztatása
▪ Kormánytisztviselői állomány?
▪ Kapacitások kihasználása és kiegyensúlyozása
Köszöni a figyelmet!
8. napirendi pont:
A Nemzeti Alaptanterv változásai - Pálfi Erika főosztályvezető (EMMI)
Bárányos József felkéri Pálfi Erika főosztályvezető asszonyt előadása megtartására.
Pálfi Erika - A Nemzeti Alaptanterv változásai
NAT a nevelés oktatás területén meghatározza mit tanítanak az iskolákban. Jogszabály előírja
hogy 5 évente a NAT-ot felül kell vizsgálni. Sok észrevétel érkezett szülők, kormányzati
szervek, pedagógusok részéről, hogy túlterhelést okoz, tanulóknak, pedagógusoknak, az
óraszámok magasak.
EFOP 3215 keretében Eszterházy Károly Egyetem berkein belül Oktatás 2030 Kutatócsoport
megalakult Prof. Dr. Csépe Valéria vezetésével. A kutatócsoport elemzést készített a
problémákról. Új tartalmi-szabályozó eszközről tervezet készítése. Tartalomszabályozási
eszközökön túlmutató dolgok: előkészítő évfolyam, maradjon-e a 3 szintű szabályozás.
Kerettantervek készítése
Köszönetet mond Prof. Dr. Csépe Valériának, aki szintén jelen van. 300 oldalas dokumentum
készült. Több mint 600 észrevétel érkezett, jobbára pedagógusoktól, több mint 1000 oldal
terjedelemben. Projekt együttműködött a beépítési folyamatban: pl. konferenciák tartásával.
Társadalmi szervezetektől, kormányzati szervektől jött konfliktushelyzetek megoldása: pl.
legyen-e több óra matematikából, énekből, földrajzból, legyen-e intenzívebb művészeti
nevelés.
17 szervezettel 11 egyeztetés, többek közt Magyar Diáksport Szövetséggel, Művészet
ágazattal egyeztetés külön dráma és színház nevelés vonatkozásában.
Minden észrevétel figyelembe vételére nem volt lehetőség: legyen több óra nem egyeztethető
össze azzal, hogy a terheket csökkenteni kellett az óraszámok tekintetében.
Mi történik most a dokumentummal?
Kormányrendelettel történik a kihirdetése: jogszabály mellékleteként kihirdethető legyen erre
készítik elő a dokumentumot. Bevezetést illetően több dátum merült fel: Mikulás után,
karácsony előtt politikusoktól már a 2020-as dátum hangzott el, döntés még nincs a
kérdésben, mely évfolyamokon milyen lépcsőztetéssel kerül bevezetésre erről sincs még
döntés. Először a megismertetés: legyen idő elkészíteni a helyi tanterveket, tanmeneteket, a
projekt ehhez digitális támogatást nyújt. Kimeneti követelmények hozzáigazítása, hogyan
fognak a diákok érettségizni, felvételizni. Több ütemezés is készült már.
2019-es bevezetés = erőltetett menet. Pósán elnök úr elmondta, hogy 2020-as bevezetésre
több esélyt látunk. Új terminológia megismerése, új pedagógiai programok elfogadása helyi
szinten.
Békés, boldog ünnepeket kíván!
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Horváth Péter elnök úr szót kér: Pálfi Erika előadása kapcsán megjegyzi, hogy a NAT a
legnagyobb kérdés most. 2019-es bevezetés korainak tűnik. 2019 szeptemberében
kezdődhessen meg a NAT kipróbálása 1. és 5. évfolyamon. Bizonyos részleteit önkéntesen
jelentkező iskolák elkezdhessék, hogy elinduljanak a folyamatok. a tartalmi fejlesztések, a
módszertani változások megkívánják a pedagógusképzés átalakítását is. Az aktív tanulás felé
ellépés nagyon fontos dolog. Megköszöni Professzor Asszonynak munkáját és hogy eljött.
Átadja a szót Bárányos Istvánnak.
9. Napirendi pont
Ebédszünet
Bárányos József elrendeli az ebédszünetet.
Szeleczki János főtitkár úr szót kér: házirendről ejt pár szót: étkezés a teremben, vagy az
előtérben engedélyezett.

EBÉDSZÜNET
10. Napirendi pont:
Éves beszámoló - területi és tagozati rendezvények - Horváth Péter elnök (NPK)
Bárányos József felkéri Horváth Péter elnök urat tartsa meg előadását.
Horváth Péter - Éves beszámoló - területi és tagozati rendezvények
(csatolt ppt jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
A szervezet fejlődése
▪ Területi küldöttek
▪ Országos küldöttek
▪ Tagozatok
▪ A tagság képviselete
▪ Kapcsolataink
▪ Rendezvényeink
Területi és országos küldöttek
▪ Területi küldöttek
- 400 főként egy küldött
- 391 fő
▪ Országos küldöttek
- 1000 főként egy küldött
- 135 fő
Tagozatok
▪ Kötelező tagozatok - 16
▪ Nem kötelező tagozatok - 5
▪ Létszámok – 3283 fő
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A tagság képviselete
▪ Nemzeti Stratégiai Kerekasztal
▪ Szakképzési innovációs Tanács
▪ Országos Köznevelési Tanács
▪ Tankerületi tanácsok
▪ Antiszegregációs Kerekasztal
▪ Kutatótanári Bizottságok
A legfontosabb egyeztetések
▪ Minősítési keretszámok
▪ Minősítési eljárás, megbízások
▪ Vezetői életpálya
▪ Kitüntetési javaslatok
▪ Gyógytestnevelés
▪ NAT
▪ Tanulmányi versenyek
Kapcsolataink
▪ EMMI, ITM helyettes államtitkárságok
▪ Klebelsberg Központ
▪ Oktatási Hivatal
▪ OFI
▪ Kárpát-medencei pedagógus szervezetek
▪ Magyarországi pedagógus szervezetek
Területi rendezvényeink
▪ 17 megyében és Budapesten
▪ 31 konferencia
▪ 2500 résztvevő
Tagozati rendezvények
▪ 18 tagozatban
▪ 36 konferencia
▪ 2200 résztvevő
További feladataink
▪ NAT, kerettantervek
▪ Pedagógus életpálya
▪ Pedagógusképzés, továbbképzések
▪ Szakképzés
▪ Működtetés
Megköszöni a Központi Iroda munkáját, konferenciák lebonyolítása. Első emeleten
minőségében és területben megfelelőbb irodák kialakítása elkezdődött.
Államtitkári látogatás fő célja a költségvetési támogatás kérése  30 millió ft.
Jó munkát és jó ünnepi készülődést kíván!
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11. Napirendi pont:
2019. évi költségvetési terv előterjesztése - Szeleczki János főtitkár (NPK)
Bárányos József levezető elnök felkéri Szeleczki János főtitkár urat terjessze elő a 2019. évi
költségvetési tervet.
Szeleczki János - 2019. évi költségvetési terv előterjesztése
Bárányos József levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a
2019. évi költségvetési tervet.
Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a költségtervet.
A küldöttgyűlés 95 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
3/2018. (XII.7.) számú határozata
Az NPK 2018.12.07-i Küldöttgyűlése 2019. évi költségvetési terv elfogadásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2019.évi költségvetési tervet.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont:
Országos Felügyelő Bizottság beszámolója - Ajtony Ákos OFB elnök (NPK)
Ajtony Ákos OFB elnök - Országos Felügyelő Bizottság beszámolója technikai okok
miatt elmarad.
A beszámoló kiküldésre kerül az Országos Küldöttek számára.
13. Napirendi pont:
Egyebek
Bárányos József levezető elnök megkérdezi van-e még egyéb megbeszélnivaló. Egyebek
napirendi pontba nem érkezik javaslat.
14. Napirendi pont:
Zárszó - Horváth Péter elnök (NPK)
Bárányos József felkéri Horváth Péter elnök urat tartsa meg a zárszót.
Zárszó - Horváth Péter elnök (NPK)
Horváth Péter elnök úr köszöni a figyelmet, a jelenlétet, kellemes ünnepeket kíván.
15. Napirendi pont:
Ajándékok átadása - Horváth Péter elnök (NPK)
Horváth Péter elnök úr átadja a megjelent küldötteknek az ajándékokat.
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Bárányos József levezető elnök lezárja a küldöttgyűlést.

-

Az ülés 14 óra 15 perckor zárul. k.m.f.

Morber Andrea Martina
Jegyzőkönyvvezető
Fekete Antal
Jegyzőkönyv hitelesítő

Szaszák Csaba
Jegyzőkönyv hitelesítő
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