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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

amely készült 2017. december 13. 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 

Dr. Simon Réka, jegyzőkönyv készítő 

Országos Küldöttgyűlés tagjai 87 (fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

Meghívottak 10 óra 55 percre: 

dr. Maruzsa Zoltán 

Pölöskei Gáborné 

 

0. Napirendi pont: 

 

Bárányos József felkéri Iszák Tibort, hogy mutassa be a műsort eladó Szántó Sándort és 

előadópartnerét.  

Iszák Tibor bemutatja a műsort előadó Szántó Sándort.  

Köszöni a figyelmet. 

 

Műsor 

 

 

 

 

 

1. Napirendi pont: Bevezető 
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Határozatképesség megállapítása 

Bárányos József levezető elnök: köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar Országos 

Küldöttgyűlésének résztvevőit. Külön köszönti Dr. Maruzsa Zoltánt, Horváth Pétert a 

Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Witzl Balázs……. 

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül. 

Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 88 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 Dr. Simon Rékát javasolja. 

Dr. Simon Réka elvállalja a jegyzőkönyvvezetést. 

Bárányos József levezető elnök: A jegyzőkönyv hitelesítőinek Józsa Andreát és Bánkiné 

Kiss Anikót javasolja. 

Józsa Andrea 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. 

- A küldöttgyűlés 88 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

7/2017. (XII. 13.) számú határozata 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2017. 09.27-i Küldöttgyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Simon Rékát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek Hirmann László  

és Bánkiné Kiss Anikót választja. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

3. Napirendi pont: 

Napirendi pontok elfogadása: 

Bárányos József levezető elnök: Ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 
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Napirendi pontok: 

1. Határozatképesség megállapítása 

2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

3. Napirendi pontok elfogadása 

4. Szavazatszámláló Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak megválasztása.  

5. Horváth Péter köszöntője 

6. Díjátadás – Iskolai Közösségi Szolgálat monitoring vizsgálat eredménye 

7. Dr. Maruzsa Zoltán köszöntője 

8. Horváth Péter beszámolója 

9. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztési irányai – Pölöskei Gáborné 

10. 2018-as költségvetési terv elfogadása – Horváth Péter 

11. Hiányzó tagozati elnökök megválasztása 

12. Ebéd 

13. Eredményhirdetés 

14. Egyebek hozzászólások 

15. 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. 

-  A küldöttgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

8/2017. (XII. 13.) számú határozata 

Az NPK 2017.09.27-i Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 
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1. Határozatképesség megállapítása 

2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

3. Napirendi pontok elfogadása 

4. Szavazatszámláló Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak megválasztása.  

5. Horváth Péter köszöntője 

6. Díjátadás – Iskolai Közösségi Szolgálat monitoring vizsgálat eredménye 

7. Dr. Maruzsa Zoltán köszöntője 

8. Horváth Péter beszámolója 

9. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztési irányai – Pölöskei Gáborné 

10. 2018-as költségvetési terv elfogadása – Horváth Péter 

11. Hiányzó tagozati elnökök megválasztása 

12. Ebéd 

13. Eredményhirdetés 

14. Egyebek hozzászólások 

15. Zárszó 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

4. Napirendi pont: 

 

Bárányos József levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a mai küldöttgyűlésen 

szavazás is lesz ezért Szavazatszámláló Bizottságot, valamint Választási Bizottságot is kell 

választani. 

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 

- Szabó Julianna – vállalja 

- Szalai Ferenc – vállalja 

- Füke László – vállalja 

 

- A küldöttgyűlés 88 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 
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NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

9/2017. (XII. 13.) számú határozata 

A Szavazatszámláló Bizottság személyének megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2017. 09.27-i Küldöttgyűlés 

Szavazatszámláló Bizottságának: Szaszák Csabát, Fekete Antalt, Józsa Andreát, Szalai 

Ferencet, Lipkovics Gábort 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

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: 

- Flódung János 

- Lukács Kéméndi Ágnes 

- Brahmi Ilona 

 

- A küldöttgyűlés 88 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

10/2017. (XII.13.) számú határozata 

A Választási Bizottság személyének megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2017. 09.27-i Küldöttgyűlés 

Választási Bizottságának: Flódung Jánost, Lukács Kéméndi Ágnest, Brahmi Ilonát. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

A küldöttgyűlés létszáma 73 főre növekedett. 

5. Napirendi pont: 

Bárányos József levezető elnök megkéri Horváth Péter Elnök Urat tartsa meg köszöntőjét. 

Horváth Péter elnök úr: Először is köszönti a jelenlevőket és hogy eljöttek és hozzájárulnak, 



6 

hogy hogy dönteni kell. 

Szép ünnepeket és munkát kíván. Köszöni figyelmet.  

Levezető elnök: megköszöni elnök úr beszédét. Felkéri dr. Maruzsa Zoltánt és Horváth Pétert 

hogy adják át a Kiváló iskolai közösségi díjat a Comenius két tan nyelvű iskolának. 

Díjátadás. 

94.  

6. Napirendi pont: 

Bárányos József felkéri helyettes államtitkár urat, hogy hogy tarts meg előadását. 

Dr. Maruzsa Zoltán: Néhány stratégiai irányt hozott: milyen elvárások fogalmaznak meg a 

köznevelés irányába. Folyamatos az elvárások özönlése, ami nyomás alá helyezi a 

Minisztériumot, aminek meg kell felelni. Ez egy nem egy könnyű feladat. Mit tudunk tenni 

ennek érdekében? 

Kormányzat azt tudja tenni, hogy segítse, támogassa a nevelő, oktató munkát. Kormány, 

Minisztériumok nem állnak a katedrán. Az ők attitűdjük a jövőt szolgálják, hogyan tudnak 

minél több támogató funkcióval jelen lenni a köznevelés felújításának érdekében. 

Első pontként az oktatás infrastruktúra megújítását hozza fel. Egy olyan ciklus következik, 

hogy rengeteg uniós forrás, pályázati kiírások segítik a megújulást. EFO 125 milliárdok állnak 

rendelkezésre. Infrastrukturális fejlődésre. Megyei önkormányzatoknál 40 milliárd. Modern 

városok program. Külön része fejlesztéseknek. A megyei jogú városok köznevelésű célokat is 

kitűztek maguk elé. Több mint 53 milliárd Ft.  

Debrecen, Érd, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Hódmezővásárhely azok a városok, 

amik nagyon volumenű köznevelési célokat is tűztek ki. Költségvetési forrás: 

 Nemzeti Köznevelési Infrastrukturális program. Tornaterem, tanuszoda, tanterem bővítés. Évi 

3-3-3-milliárd Ft a tervezett költségvetés. 

Tartalomfejlesztés kérdése. sok vitát kivált. Kiemelt fontosságú, hogy a kollegát ne hagyjuk 

magára és legyen egy megfelelő tankönyv. 2014-2017 között az OFI megcsinált egy új 

generációs tankönyvfejlesztésr. Ezzel párhuzamosan. tankönyvellátás helyzetét vizsgálták. 

Ennek fejlesztésének az 1/3-a olyan tankönyv, amik soha nem álltak rendelkezésre. 

A döntő az új generációs tankönyvek: digitális munka is zajlik. A portálon minden elérhető:  

Az elmúlt évtizednek az eredménye: az 5. osztályos kísérleti tankönyvek. Laptopra telefonra, 

tabletre alkalmazható modern alkalmazás. Ütemezés: 3 évre tervezett. Zajlik egy tartalmi 

szabályozás – NAT 
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Órai iskolaelhagyás témaköre: sok EFO forrás özönlik. a rendszerbe. Az uniós célkitűzés, 

hogy 10 % alá szorítsuk az iskola elhagyását. 

Az OH kiértékelést csinált, 7. osztályban kiemelten magas a buktatás aránya. 8. évfolyamban 

már átengedik a fiatalokat, hogy máshol folytassa a 9.-et. Mely intézményekben miért ott és 

mely tantárgyakból zajlik. Intézkedések ezzel kapcsolatban. 

2020-ra ha nem vagyunk 10 % alatt ezekből, súlyos visszavonások várhatóak az EU felé. Az 

iskolákat kéri, hogy rendezzék a tantestületben. Fontosnak gondolják. 

2015-ös felmérést mutat. Elszántak hogy változtatni tudjanak.  

Idén tavasszal rengeteg szó esett a szakszolgált feladatokról és gyógypedagógiai támogatás. 

Jelentős erőforrás bővülés. KK azt az álláspontot vallotta: intézményekben telepített nagy 

létszáman kollégákat. 6000-ről 8600-ra nőtt. A területtel foglalkozó kollégák dolgoznak 

protokollokon. Ebben az ügyben is előrelépés történt. Budapest, Győr, Kaposvár, Szegeden 

volt képzés. Most Debrecen és Nyíregyháza is. Lefedettség jobb legyen. 1847 hallgató 

jelentkezett.  

Digitális átallás és Digitális oktatási stratégia. Fejlesztések: laptopok és tabletek. Jó ideig 

párhuzamosan készülnek digitális és papíralapú tankönyvek. 

Nagy volumenű eszközfejlesztés: tavasz folyamán eszközbeszerzések.  

További fejlesztések: Továbbképzés rendszerének a kialakítása. Fentartóknak bevezetett 

rendszer kivitelezésre kerül. Rengeteg továbbképzés. Nemzeti továbbképzés. Kerekasztal több 

munkacsoportja ezzel foglalkozott. 

Az a fontos, ha a szervezett rendezett továbbképzési rendszer kell. Egységességet biztosítani 

kell. Országos lefedettségűnek kell lennie. 

Pedagógusutánpótlás kérdése: vonzó e ma a pedagógus pálya Magyarországon? Eltűnnek e a 

felsőoktatási jelentkezéseknél? Nominálisan nő a jelentkezések száma. Nem csökkent a 

pedagógus létszám: évről évre csökken. a középiskolák területén főleg. Az elmúlt évekből 

senki nem tud mondani olyan intézkedést, aminek a célja a létszámcsökkentés lett volna.  

A következő években nem, hogy elengedni szeretnének kollégákat, hanem alkalmazni. 

Kir: 173 ezer fő.  Statisztikai csökkenés: NGM általi beolvasztás. Állami feladat 

ellátás…Minden felkészült kollégára szükség van. Cél: a pályára való visszacsábítás.  

Partnerkapcsolatok: A Nemzeti Pedagógus Kar: legitim módon képviselik a pedagógusok 

széles tömegeit. Ennek kereteit megteremtette, de önök vannak itt, hogy megtöltsék 

tartalommal. 

Szülő….Sajtóközlemény….Tanulói szervezet. Szakszervezetek: van egy erősebb: 
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Magyarországon felének éri el a 10 % taglétszám arányt. Nehéz több felé tárgyalni. Abban 

bízik, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar meg fog izmosodni, hogy eléri a kívánt funkcióját.  

Nyitottak a szakszervezeti együttműködésre. Jó lenne egy elpolitiázált partner léte, amit a 

Pedagóguskarban látnak testet ölteni. Célviták nem lesznek. Igyekszik. Köszöni szépen a 

figyelmet. 

7. napirendi pont 

Bárányos József felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy számoljon be a két küldöttgyűlés 

között eltelt eseményekről. 

Horváth Péter: Legutóbbi történésekről tartana tájékoztatót.  

2014es megalakulás óta. Ha nincs az elnökség mögött egy jól felépített szervezet támogatás 

akkor az se mondható, hogy „félkarú óriások lennénk”. Minden szintről legyen tag az 

elnökségben (pl. óvoda) Ha nincs egy olyan szervezet mögöttünk akkor nem nagyon tudunk 

hatékony munkát végezni. 3 dologban szeretne tájékoztatást adni. Választások, tagozati 

rendezvények és tagozati rendezvények. 

Választások: 183 fő, további 155 fő került be a területi küldöttek közé. Budapest és Pest 

megyében nem sikerült feltölteni a hiányt. Illetve Tolna megyében sem. Át kell gondolni, 

hogy területi megosztásban hogyan alakuljanak a küldötti lehetőségek.  

Rendezvények: 43 rendezvény 5000 résztvevő. Sok város, tagozati rendezvény. 16 tagozat 34 

konferencia. Aktívabb tagozatok, illetve ami még nem annyira. Szükség lesz majd a tagozatok 

véleményére is.  

Kihelyezett elnökségi üléseket tartottunk többször is. Országos Küldöttgyűlés. Nagy országos 

konferencia. Minden rendezvényre meghívják, miniszterurat, helyettes államtitkár urat.  

Jogszabály biztosítja, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar különböző oktatási fórumon 

képviseltesse magát. Ilyen pl: Köznevelési Stratégiai Kerekasztal. Kormányhatározat írja le. 

November végén volt alakuló. Ezekbe a munkacsoportokba is lesz lehetőség delegálni 

embereket. 3 fővel tudunk részt venni. Országos Köznevelési Tanács: szintén 3 fő. 

Antiszegregációs kerekasztalban képviseltetjük magunkat. Kutatótanár minősítés: Nemzeti 

Pedagógus Kar képviselője szintén lát el teendőket. 

Milyen feladatok lesznek a közeljövőben is: minél szélesebb tapasztalatokat minél több 

helyről kapjunk. Visszajelzések: jól gondoljuk e vagy sem? 

Közleményt és állásfoglalások megfogalmazása. Nem tiltakozást és követelést fogalmazunk 

meg hanem olyan, amiről jólenne ha szélesebb nyilvánosság tudna erről a dologról. 

Szakszervezetek feladata: kompromisszum: NPK életpályával való foglalkozás, bér, pótlék, 

előmenetel….Pedagógusokat valamilyen, módon el kell helyezni a társadalomban.. 

Állásfoglalást adtunk ki erről.  
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Vezetői tagozat ülés. KK javaslatok. hogy lehet kedvezményekkel javítani. Pedagógus 

segítők. Vezetői életpálya. 1900 kérdőív. Pontosított javaslatot kiküldjük. Visszajelzéseket 

kérünk.  

Politikai és technikai probléma. Szakértők egy negyede vezető:  

Bizonyos területeken, több szakértő áll rendelkezésre bizonyos helyeken nem. Keretszámok 

megjelennek: lényegesen elmaradnak a lehetőségekhez képest: nagyon nagy létszám: hogyan 

lehetne olyan feltételeket alkalmazni, amivel bekerülhetnek különböző kategóriákba. 

Beszámítható legyen a gyes, gyed…..Mesterpedagógusnak hány % hölgy….70% hölgy 30% 

férfi. 

Kormány: van egy keretszerződés: pedagógus munka heti munkaterhelésnél mit jelenthet? 

NAT: közvéleményél többet mi se tudunk. Integráció, problémamegoldó oktatás: 

Tagozatoknak komoly feladat a véleményezésben. Nehéz lesz azonosulni a változásokkal. 

Pedagógus képzés, továbbképzés: kérik a rektor úrra akik összefogják a 

továbbképzések…..pedagógus képzés ne tudós képzés. Fontos kik mennek a továbbképzésbe. 

Óvoda gyógypedagógia, tanári …. Többletpont, arány…nem a legjobb presztízsű szakma, Jó 

lenne ha nem csak minőségben hanem mennyiségben is javulna az arány. 

Mi a lemorzsolódás? Végzett pedagógusok között hányan mennek el,…Vannak olyan 

területek ahol a szám nem nagy.  

Köszöni szépen a figyelmet. Szeretne állásfoglalási javaslatokat előterjeszteni. 

8. napirendi pont:  

Bárányos József felkéri Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt tartsa meg 

előadását. 

Sok szeretettel köszönti a jelenlevőket.  

Szakképzés az a terület, amiről beszámolót szeretne tartani. 

Törvénycsomag: mit tervezünk mi az a mi lesz?  

Az alap az: hogy a szakképzés, valamiért van. Ahhoz, hogy a gazdaság fejlődhessen ahhoz 

képzett munkaerő kell. Mindenkivel képzett munkaerőért kiált: Képzés szerkezete mit tud: 

meghatározza a lehetőségeket: mire van szüksége a foglalkoztatási piacnak. 

Magyar Kereskedelmi iparkamara: cselekvést elindítottak: Olyan munkavállaló kell: 

problémamegoldó képesség, együttműködés, kreativitás: Frontális oktatás: gyakorlati képzést 

kell növelni. Elvárások vannak az iskolák felé. Munkaerőpiac: mindenkire szükség van. 
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Szakmai kompetenciát kell ráépíteni. Szakképzés, felnőttképzés nem elválasztható. 

Cél: gazdaságot kiszolgáljuk minőségi képzett munkaerővel. 

Gazdaság nem fejlődik nincs gdp, nem fognak növekedni a bérek. Felelősségünk feladatok 

adott. Hogyan kell szabályozni? 

Örökösen azt mondja a gazdaság: vállalati igények nem jelennek meg. Nem volt ideáig 

lehetőség. Létrehoznak egy platform: Ágazati községtanács. 

Különbség ágazat és ágazat között. 

Szakképzés nagy csomag: ágazatonként kell foglalkozni vele: Iirniy terv alapján akarták…. 

Olyan nagy a …. 

Törvény: július 1 lép hatályba. Gazdasági szerepelők: nem mehet el úgy a tartalomfejlseztés: 

csak az ő tudásukra hagyatkoztak. 

Minden ami OKJ, tartalomfejleszéts, ágazati …saztalára kerül. Öszekötik: a keresletet és 

kinálatot.  

Szakgimnáziumnak csökkent a jelentkezésszáma. 

Ötéves képzés: elkezdünk valamit…akkor jó ha be is fejeződik. 

Statisztikailag: gyerekeknek 46% hagyta el a szakgimnáziumot… 

Szakgimnázium valamiért nem vonzó…Szakgimnázium a mérnöki képzés előszobája kell 

hogy legyen.   

Pedagógus továbbképzési rendszer úgy alakuljon, hogy kreditpontokat kapjanak,,,, 

Duális képzés bővítése. nem a német duális módszer. Felsőoktatásban hasonló a duális 

képzés. Szélesíteni kell a vállalatok számát. 

Módosító javaslatok: ágazati központok kialakítása. KKV nem akar tanuló szerződést kötni. 

Képzési tartalmak. alap OKJ kialakítása. Folyamatosan jönnek a szakmai ötletek. Gyorsan 

változik a technológia. Németország: Finnország: 150 alá.  

Iskola feladata az hogy az alap és kulcskompetenciákat oktassa. 

250 szakmában meghatározni az alap OKJ-t. Erre építeni a stabilitást és a dinamizmust.  

Vonzó szakképzés pályaorientáció. Milyen lehetőségek vannak a szakképzésben.  
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A cél az hogy minőségi képzést nyújtsunk: Nem csak a gyerekeket kell bevinni a gyárba 

hanem a tanárokat is.  

Képzési szintet, prezstizsét vissza kell adni. 

Szakgimnáziumok: félreértések: mellékszakképesítést beleálmodtak: Gyerek: leérettségizik, 

technikus lesz, mellékszakképesítés: szakmunkás bizonyítvány.  

Minőségi képzést nyújtsak a szakképesítésben:  

Átszerkeszteni az órahálót. Szabadság az iskoláknak. Mellékszakképesítés felszabadul: mit 

ajánl e helyett.  

Duális képzés: 11-12-re oda lehet rakni. Gépkocsivezetés: Foglalkoztatási piac nő. 

Gépészmérnök szeretne lenni és fontos a fizika: plusz óra. 

Valahol már alkezdték a képzést valahol nem. Szeptembertől él.  

Visszajelzések alapján jó. Digitális tartalom január 1-re kész lesz. 

Épületek környezet vonzóvá tétele ….miniszter úr még nem hagyta jóvá.  

Tanműhely alapok utána duális képzés.  

Képzési tartalmak fejlesztése folyamatos. Duális képzések bővítése megtörtént: honvédelmet, 

pedagógiai, szociális ismereteket beemelték.  

Rendeződik a nyári gyakorlat.  

Ehhez segítséget fognak kérni. Centrumokkal szoros kapcsolatot ápolnak. 

Köszöni a figyelmet! 

9. napirendi pont: 

Bárányos József felkéri Horváth Péter elnök urat a 2018-as költségvetés bemutatására: 

Horváth Péter: A költségvetési tervet megkapták a küldöttek is. Tartalmazza a kiadás és 

bevételt. 

34 millió, 64 millió. 

Tárgyi dologi feltételeknek a megteremtése. Biztosítani a tagozatok és területek működését. 
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Fontosak a mindennapi működés szempontjából. Honlap, telefon, könyvelőcég éves díja, 

béreket, járulékokat tartalmaz. 

Újabb költségvetési támogatás készül június végén. Ne alakuljon ki probléma: február végéig 

el kell számolni. Új támogatás nyáron érkezett. Miniszterúrnak lett jelezve. Kar elhelyezése 

komoly problémát jelent:  

Gyakorlatilag nincsen tárolási lehetőségek: Vendégek fogadására nincs lehetőség.  

Területi elnökségek reméli tudnak működni.  

Köszönti az új küldötteket. 

 

 

 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

11/2017. (XII. 13) számú határozata 

Nemzeti Pedagógus Kar 2018-a költségvetéstervezetének megszavazása 

Országos Küldöttgyűlés: egyhangúan elfogadott. 

10.Napirendi pont 

Bárányos József levezető elnök felkéri az elnökjelölteket, hogy mutatkozzanak be 2 percben: 

Ismerteti a szavazás menetét. 

Először Mayer Virág, Nikolics Noémi, dr. Szebedy Tas, Kis Sándor, Rozgonyi-Borus Ferenc 

bemutatkozik.  

 

Ebéd 

 

 11. Napirendi pont: 
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Bárányos József felkéri a választási bizottság elnökét, hogy hirdesse ki a szavazat 

eredményét a szavazócetlik alapján. 

A beérkezett szavazatok alapján az  

 A küldöttgyűlés 87 igen, 0 nem, a következő határozatot hozta: - 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

12/2017. (XII. 13) számú határozata 

Nemzeti Pedagógus Kar tagozat elnökének megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése az intézményvezetői tagozat elnökének 

Szebedy Tast választotta meg. Tanítói tagozat elnökének: Mayer Virágot….Idegennyelvi 

tagozat elnökének…..Intézményvezetői tagozat elnökének……ember és természet 

elnökének………. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

 

Határidő: azonnal 

 

12. Napirendi pont: 

Hozzászólások  

Szakál Ferenc Pál: Kréta rendszer felmérését összegezi. Jogi problémák merülnek fel: 

hiányzással kapcsolatos problémák.  

Technikai problémák: mindenkinek más a problémája. Széttagolt volt. Voltak olyan 

problémák, amik nem problémák. E-napló: addig amíg egy e-napló nem tudja azt amit a régi 

addig nem e-napló. 

Harmadik dolog: ne legyen benne semmi olyan, ami nem kötelező. Ne növelje az 

adminisztrációs terheket. 

Ismerteti a tervezet szövegét. Pozitív jellegű állásfoglalás. Nagy a képviseletünk a 

kerekasztalban.. 

Másik tervezet: NPK a pedagógusok illetményével kapcsolatban. 

Javaslatok 6 pontban.  



14 

Életpályamodellek…kezdjük magasról és ne adjuk fel. Vetítési alap 2014es minimálbér alatt 

van befagyasztva.  

Mindkettőt megszavazzák nem egyszerre jelenik meg. 

Szebedy Tas hozzászólás:  

1 ponthoz szeretne visszatérni, differenciálja a bért, dupla visszavonás. eredeti határozatlan 

idejű bért, eredeti ígéret , 95% intézmények nem éltek. Legyen jutalom keret.  

Szakál Ferenc: Tartalmában benne van. Ha odajutunk kibontjuk ezeket az érveket. 

Horváth Péter: Állásfoglalás maga a sajtónak szól. Hivatalos szervekhez tartalmában 

kifejtve. 

Mikesy György: 1 állásfoglalással kapcsolatban, kerekasztal és a köznevelési tanács 

értelmezze az uniós direktívákat… ……Mindig elfeledkeznek rólunk….itt van pl 

Sándor…megmaradhatott volna a pedagógus pályán de nincs aki alkalmazza. Az állásfoglalás 

a minimálbérrel kapcsolatban, az egységes minibálbér nagy teher a kormánynak. Ha egyszerre 

emeljük a minimálbért az hatalmas pénzösszeg. 

Szebedy Tas: első kettőbe határozatlan idejű legyen az eredeti terv.  

Mikesy György: Érényesítse az uniós jogokat. 

Szavazás az állásfoglalásról 

Egységes igen a javaslattól. 

Második javaslat:  Mikesy György javaslata kerüljön e bele? 

44 igen 

6 nem 

14 tartózkodás 

Puszter Bernadett: az előzetes tervezeteket előre megküldeni. Online jelentkezés.  

 

Horváth Péter köszöni a figyelmet a jelenlétet, kellemes ünnepeket kíván. 
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Bárányos József lezárja a küldöttgyűlést. 

 

 

- Az ülés 14 óra 45 perckor zárul. - 

 

k.m.f. 

    Dr. Simon Réka 

  Jegyzőkönyvvezető 

         Bánkiné Kiss Anikó                 Hirmann László 

      Jegyzőkönyv hitelesítő             Jegyzőkönyv hitelesítő 


