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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

amely készült 2019. október 4. 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 

Ajtony Ákos OFB elnök 

Fekete József OEB elnök 

Morber Andrea Martina, jegyzőkönyv készítő 

Országos Küldöttgyűlés tagjai 79 (fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Meghívottak 10 óra 00 percre: 

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár 

Bartos Mónika miniszteri biztos 

Dr. Gloviczki Zoltán elnök 

Sipos Imre, főigazgató 

Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, tiszteletbeli tag 

Ballagó Zoltán, tiszteletbeli tag 

 

 

a) Napirendi pont: 

Küldöttek tájékoztatása, hogy a jegyzőkönyvvezetés érdekében az ülésről hangfelvétel 

készül. 

Bárányos József levezető elnök köszönti a vendégeket. Jelzi, hogy a küldöttgyűlésről 

hangfelvétel készül. 

 

 

b) Napirendi pont: 

A mandátumellenőrzés alapján a határozatképesség megállapítása 

 

Bárányos József levezető elnök köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar országos 

küldöttgyűlésének résztvevőit. Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 79 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.  
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c) Napirendi pont: 

Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

 

Bárányos József levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Morber Andrea Martinát javasolja. 

Morber Andrea Martina elvállalja a jegyzőkönyvvezetést. 

 

Bárányos József levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek Sinkovitsné Király Angélát és 

Bánkiné Kiss Anikót javasolja. 

Sinkovitsné Király Angéla vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést. 

Bánkiné Kiss Anikó 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 79 elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyét. 

 

A küldöttgyűlés 79 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

  

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

1/2019. (X.4.) számú határozata 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2019. 10.04-i Küldöttgyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének Morber Andrea Martinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Sinkovitsné Király Angélát és Bánkiné Kiss Anikót választja. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

d. Napirendi pont: 

Napirendi pontok elfogadása 

 

Bárányos József levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

a) Küldöttek tájékoztatása, hogy a jegyzőkönyvvezetés érdekében az ülésről hangfelvétel 

készül.  

b) A mandátumellenőrzés alapján a határozatképesség megállapítása 

c) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

d) Napirendi pontok elfogadása 

 

1. Köszöntők: Horváth Péter elnök úr, Bárányos József levezető elnök úr 

2. Tájékoztató a Nemzeti Pedagógus Kar közelmúltban végzett tevékenységeiről -

Horváth Péter elnök, NPK 

3. Az oktatás aktuálpolitikai kérdései - Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, EMMI 

4. Az Oktatási Hivatal szerepe az oktatás megújításában és tájékoztatás az iskolai 

mérésekről - Dr. Gloviczki Zoltán elnök, OH 

5. Tájékoztató a 9-11. évfolyamok kéthetes külföldi nyelvi gyakorlatának  technikai 
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lebonyolításáról - Bartos Mónika miniszteri biztos, EMMI  

6. Az Országos Felügyelő Bizottság beszámolója és szavazás - Ajtony Ákos Országos 

Felügyelő Bizottság elnöke, NPK  

7. Az Etikai Kódex módosítása és szavazás - Fekete József Országos Etikai Bizottság 

elnöke  

8. Zárszó - 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 79 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

2/2019. (X.4.) számú határozata 

Az NPK 2019.10.04-i Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 

a) Küldöttek tájékoztatása, hogy a jegyzőkönyvvezetés érdekében az ülésről hangfelvétel 

készül.  

b) A mandátumellenőrzés alapján a határozatképesség megállapítása 

c) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

d) Napirendi pontok elfogadása 

 

1. Köszöntők: Horváth Péter elnök úr, Bárányos József levezető elnök úr 

2. Tájékoztató a Nemzeti Pedagógus Kar közelmúltban végzett tevékenységeiről -

Horváth Péter elnök, NPK 

3. Az oktatás aktuálpolitikai kérdései - Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, EMMI 

4. Az Oktatási Hivatal szerepe az oktatás megújításában és tájékoztatás az iskolai 

mérésekről - Dr. Gloviczki Zoltán elnök, OH 

5. Tájékoztató a 9-11. évfolyamok kéthetes külföldi nyelvi gyakorlatának  technikai 

lebonyolításáról - Bartos Mónika miniszteri biztos, EMMI  

6. Az Országos Felügyelő Bizottság beszámolója és szavazás - Ajtony Ákos Országos 

Felügyelő Bizottság elnöke, NPK  

7. Az Etikai Kódex módosítása és szavazás - Fekete József Országos Etikai Bizottság 

elnöke  

8. Zárszó - Horváth Péter elnök, NPK 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont: 

Köszöntő – Horváth Péter elnök, NPK 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg 

köszöntőjét. 

 

 

2. Napirendi pont: 

Tájékoztató a Nemzeti Pedagógus Kar közelmúltban végzett tevékenységeiről - Horváth 

Péter elnök, NPK 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg előadását. 

 

➢ Jogszabály változások 

➢ Pedagógus életpálya 

➢ Vezetői életpálya 

➢ Tanfelügyelet, minősítés 

➢ Nemzeti Alaptanterv 

➢ Pedagógusképzés 

➢ Külföldi nyelvtanulás 

➢ Felsőoktatási felvételi eljárás 2020: többletpontok, pontszámítás 

 

 

3. Napirendi pont: 

Az oktatás aktuálpolitikai kérdései - Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, EMMI 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár urat, hogy tartsa meg 

előadását. Felhívja a küldöttek figyelmét arra, hogy az előadás befejeztével lehetőség van 

kérdések feltevésére. 

 

 

➢ A köznevelési törvény főbb módosításai 

➢ Tankötelezettség teljesítése: egyéni munkarend 

➢ Óvodalátogatás 

➢ Tankötelezettség: iskolalátogatás megkezdése 

➢ Az intézményvezetők foglalkoztatása 

➢ Munkanap-áthelyezések kezelése 

➢ „3 napot igazolhat a szülő” kérdésköre 

➢ Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése – jelzőrendszer 

➢ Az ingyenes takönyvellátás 

➢ A tankönyvrendelés átalakítása 2020-ban 

➢ Sikeres minősítések 

➢ Határtalanul! Program 

➢ Hangszercsere Program 2019 

➢ Lázár Ervin Program 

➢ Témahét – Eredmények 

➢ Témahetek a 2019/2020. tanévben 

➢ A fenntarthatóságra nevelés 

➢ A magyarországi Ökoiskola Hálózat 

➢ A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához kapcsolódó adatok 
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➢ Oktatási infrastruktúra fejlesztése 

➢ Főbb fejlesztési programok 

➢ A digitális infrastruktúra fejlesztése 

➢ Célnyelvi tanulmányút 9. és 11. évfolyamos tanulók részére 

 

Kérdések: 

Makk Ádám: végzettségek szabályozók, minimumot ad meg 

Tiszlavits Csaba: Tanítsunk Magyarországért-ről kérdez 

Osztatlan pedagógusképzésről kérdez 

 

 

4. Napirendi pont: 

Az Oktatási Hivatal szerepe az oktatás megújításában és tájékoztatás az iskolai 

mérésekről - Dr. Gloviczki Zoltán elnök, OH 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Dr. Gloviczki Zoltán elnök urat, hogy tartsa meg 

előadását. Felhívja a küldöttek figyelmét arra, hogy az előadás befejeztével lehetőség van 

kérdések feltevésére. 

 

➢ országos mérések: Országos kompetenciamérés, DIFER, Idegen nyelvi mérés (6-8., 

angol, német), célnyelvi mérések a két tanítási nyelvű iskolákban (6-8.), NETFIT, 

PISA, PIRLS 

➢ EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 

mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások 

kialakítása, megújítása 2019-2020 

➢ Alprojektek: 

 1. A köznevelési mérési-értékelési és vizsgarendszer fejlesztése 

 2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése 

 3. Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése 

 4. Digitális pedagógiai fejlesztések 

 5. Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási 

      formák módszertani megalapozása 

➢ Pedagógus minősítés. tanfelügyelet: 2020. évi eljárás – új kompetencia 

➢ Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

➢ Bázisintézményi hálózat működtetése 

➢ Országos szaktanácsadás informatikai támogatása 

➢ A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszer 

➢  e-Twinning Program 

➢ Enable Anti-Bullying Program 

➢ MaTalent4: 4. évfolyamos tanulók matematikai tehetségazonosítása 

➢ EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs 

rendszereinek megújítása 

➢ EFOP-3.1.3-16-2016-00001 

„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” 

➢ A pályaorientációt támogató eszköz-rendszer fejlesztése  EFOP -  3.2.13-2017 

➢ www.diplomantul.hu Diplomás pályakövetési rendszer adatintegrációs modul 

 

Az országos küldöttek létszáma időközben 85 főre nőtt. 
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5. Napirendi pont: 

Tájékoztató a 9-11. évfolyamok kéthetes külföldi nyelvi gyakorlatának technikai 

lebonyolításáról - Bartos Mónika miniszteri biztos, EMMI 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Bartos Mónika miniszteri biztos asszonyt, hogy 

tartsa meg előadását. 

 

➢ Első évben főleg angol, francia, német, kínai nyelvre koncentrálnak 

➢ 418 együttműködő iskola 

➢ Szeptembertől október 10-ig felmérés az iskolákban, hogy mennyien mennének 

csoportosan, 140,000 fiatal részesülhet a programban 

➢ Fontos az előzetes felkészítés 

➢ 9.-eseknek inkább a csoportos utazást ajánlják 

➢ Csoportos utazásra 2 mód: partneri viszony kialakítása külföldi iskolával, nyelviskola 

➢ Megkeresték a nagykövetségeket és nyelvintézeteket, akkreditált nyelviskolák, 

megkérdezték szállásról, transzferről, kerekesszékesek, vakok, halláskárosultak 

fogadásáról 

➢ Külgazdasági és Külügymisztériummal együtt dolgoznak, biztonságosak-e a 

partnerországok 

➢ Gyermek tartózkodási helyéről mindig lesznek adatok 

➢ Guinness rekordkísérlet szerű 

➢ Nincs nyelvi bemeneti szint a gyerekek irányába, a szülőkre, iskolákra bízzák 

érdemes-e a gyereknek részt vennie. Szülői beleegyező nyilatkozat kell hozzá, 

közoktatásban legyen, nyelvi kurzus, nyelvi órák árát a kormány fizeti a szülők 

helyett, nem kell finanszírozni, utazás költségét is fizetik,  

➢ Minden csoporttal mehet 1 kísérőtanár, 1 csoport 8 fő (célszerű lenne nyelvszakos 

tanár) Nagyobb csoportnál lehet nem nyelvszakos tanár is plusz kísérő pedagógus, de 

tudjon az adott nyelven megfelelően kommunikálni. 

➢ Heti 15-20 órát biztosítanak a gyerekek számára a külföldi nyelviskolák, a kísérő 

nyelvtanárnak nem lesz oktatási feladata. Hétvégén kirándulás, sport tevékenységek. 

Biztonsági háttér feladat a kísérő nyelvtanárnak, az ő utazásukat is fedezi a program. 

Zsebpénz a diákoknak. 

➢ Mai adatok szerint a 9.-esek csoportban 15,749 fő a 10.-esek csoportban 4.711 fő 10.-

esek egyénileg 1.290 fő jelentkező van. 

➢ Mindenkinek szeretnének lehetőséget biztosítani, nincs elvárás, siker az, ha jól érzik 

magukat, ha úgy érzik tanultak valamit, ha barátságokat tudnak utána ápolni.  

➢ Nincs elszámolás se költség, se megszerzett tudás tekintetében, visszajelzést kérnek 

milyen volt a szállás, ellátás stb. illetve hogy érzik miben fejlődtek. 

➢ Novemberben jelenik meg a részletes tájékoztatás, január végén-februárban nyílik meg 

a pályázat, jelentkezési felület. 

➢ Szívesen találkozik szülőkkel, pedagógusokkal beszélgetni nyitott rá. 

➢ Fogadja a gondolatokat, javaslatokat. 

➢ A program a külső motivációt (amit a tanárok adnak) szeretné belső motivációvá 

alakítani a diákokban. 

 

Kérdés: 9-11. Mehet 9-dikesként és 11.-dikesként is majd? Igen 

Lesz-e mérés kimeneti? Visszajelzések alapján 

Milyen úton lesznek a tanárok kiválasztva? Pályázat útján, akár ugyanabból a Tankerületből, 

de másik iskolából jövő tanár is mehet, ha az adott iskolában nincs jelentkező. 

Április 1.- november 1. Utazások nyáron, augusztusban, jelezni kell mely 
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partnerintézménnyel szeretnének együttműködni. 

Javaslat: Megnyújtani a program idejét, mert a hozzászóló pedagógus szerint nem lesz elég 

partner nyelviskola, hogy fogadja a diákokat. Utazásszervezés kinek a feladata? Ha partner 

iskola nincs fent a listán fel lehet-e tetetni rá? 

Válasz: Alapkövetelmény, hogy minősített akkreditált iskola legyen. Segítséget nyújt a 

Tempus, de nem szervez, iskolák elérhetőségei ott lesznek a honlapon, iskolának kell írni és 

szervezni. 

Minden Tankerületben pályázati referens segít a szervezésben. 

 

 

6. Napirendi pont: 

Az Országos Felügyelő Bizottság beszámolója és szavazás - Ajtony Ákos Országos 

Felügyelő Bizottság elnöke, NPK 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Ajtony Ákos OFB elnököt, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Ajtony Ákos - Országos Felügyelő Bizottság beszámolója 

▪ 2019. májusában történt meg az ellenőrzés 

▪ Elkészült az új épületszárny, ahol az irodák kialakításra kerültek, így méltó 

elhelyezéshez jutott a Nemzeti Pedagógus Kar. 

▪ Megoldódtak a korábban már jelzett iratkezelési és pénzügyi kezelési problémák. 

▪ A Felügyelő Bizottság részletes tájékoztatást kapott a Nemzeti Pedagógus Kar 2018. 

évi területi, tagozati, elnökségi programjairól. 

▪ 2018-as évben minden jelzett területen megvalósultak és rendben lezajlottak a 

programok, rendezvények. 

▪ A területi hálózatosodás 2018-ban eredményesen lezárult. A Felügyelő Bizottság 

javaslata: kezdeményezni kell a területi szervezeteken keresztül az intézményi 

hálózatosodási folyamat elindítását. Célul kll kitűzni, hogy minden intézményben 

legyen egy NPK képviselő, akin keresztül az információk eljutnak az egyes 

munkaközösségek,  pedagógusok felé. 

▪ A Központi Iroda jelezte, hogy az NPK küldöttek, területi, tagozati tagok személyes 

adataiban bekövetkező változások miatt (lemondások, nyugdíjazások) frissíteni kell az 

adatállományt, ezért a Központi Iroda frissítsen adatbázist. Az adatok frissítését 

területi szervezeteken keresztül évente kellene megtenni. 

▪ A 2018-as év költségvetéséről: az NPK a támogatást az elfogadott munka- és 

költségterv szerint használta fel, a rendezvényekre elégséges pénz állt rendelkezésre, a 

2018. év zökkenőmentesen lezajlott. 

▪ 2019-es költségvetési előirányzat: A működésre szánt 64 millió forintot a Parlament 

megszavazta, így a 2019. évben is zavartalan lesz a Kar működése. A 2019-es 

költségvetési rendben zavar volt, a rendezvényekre szánt 30 millió forint később 

érkezett, bizonyos területi rendezvények ennek kárát látták. A Felügyelő Bizottság 

javaslata: a 64 millió forintos költségvetés inflációkövető emelését kellene 

kezdeményezni, valamint a programok megvalósítására kért miniszteri keret 

összegének beépítését a központi költségvetésbe.   

 

Bárányos József levezető elnök felkéri az Országos Küldöttgyűlés jelenlévő tagjait, hogy 

kézfelemeléssel szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták beszámolót. 
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A küldöttgyűlés 85 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

3/2019. (X.4.) számú határozata 

Az NPK 2019.10.04-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 

 

 

7. Napirendi pont: 

Az Etikai Kódex módosítása és szavazás - Fekete József Országos Etikai Bizottság 

elnöke, NPK 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Fekete József OEB elnököt, hogy ismertesse a 

módosító javaslatokat, valamint terjessze elő a javaslatot elfogadásra. 

 

➢ Megnőtt az etikai ügyek száma és intenzitása. 

➢ Kevés az emberi erőforrás. 

➢ Javasoltuk, hogy legyen eljárásrendi jogi szünet a nyári szünetben, szabadságolások 

miatt nincs erőforrás. 

➢ Ügyek döntő része, vagy polgári peres, vagy büntetőjogi, amíg ezek az eljárások le 

nem folynak ne lehessen etikai ügyet indítani. 

 

Bárányos József levezető elnök megkérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinek további 

javaslata az Etikai Kódex módosítását illetően 

. 

A küldöttek részéről új javaslat nem érkezett. 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el az 

Etikai Kódex módosítását. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták az Etikai Kódex módosítását. 

 

A küldöttgyűlés 85 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

4/2019. (X.4.) számú határozata 

Az NPK 2019.10.04-i Küldöttgyűlése Etikai Kódex módosításának elfogadásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja az Etikai Kódex módosítását. 
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8. Napirendi pont: 

Zárszó – Horváth Péter elnök, NPK 

 

Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg a zárszót. 

 

Horváth Péter elnök úr köszöni a figyelmet és a jelenlétet. 

 

 

- Az ülés 13 óra 20 perckor zárul. - 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Morber Andrea Martina 

  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

         

Sinkovitsné Király Angéla               Bánkiné Kiss Anikó 

Jegyzőkönyv hitelesítő             Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


