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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

amely készült 2019. december 6. 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 

Uhljár Edit irodai és pénzügyi asszisztens 

Országos Küldöttgyűlés tagjai 94 (fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Meghívottak 10 óra 00 percre: 

Pölöskei Gáborné 

Dr. Maruzsa Zoltán 

Takaró Mihály 

Sütő Andrea 

 

 

Bárányos József levezető elnök köszönti a VIP vendégeket, valamint a megjelenteket és 

elmondja köszöntő beszédét. 

 

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 84 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.  

 

c) Napirendi pont: 

Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

Bárányos József levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Morber Andrea Martinát javasolja. 
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Morber Andrea Martina elvállalja a jegyzőkönyvvezetést. 

 

Bárányos József levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek Hirmann Lászlót és Márkus 

Lászlónét javasolja. 

Hirmann László vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést. 

Márkus Lászlóné 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. 

 

A küldöttgyűlés 94 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

  

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

1/2019. (XII.6.) számú határozata 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2019. 12.06-i Küldöttgyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének Morber Andrea Martinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Hirmann Lászlót és Márkus Lászlónét választja. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

d)  Napirendi pont: 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása (HATÁROZATTAL ELFOGADNI):  

Mivel a tagozat elnöke tisztségviselőnek minősül, ezért nem lehet nyílt szavazással 

megválasztani. A küldöttek közül 5 fő jelentkezzen, akik a Bizottságot fogják alkotni és 

megszámlálják a szavazatokat. (Javaslatok Szavazatszámláló Bizottsági tagnak: Fekete Antal, 

Flódung János, Szalkai Mária, Bedő Kornél, Agócs Attila.) 

 

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. Az alábbi személyeket javasolja a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjaira, egyúttal megkérdezi Őket, hogy vállalják- e? 

- Fekete Antal - vállalja 

- Flódung János – vállalja 

- Szalkai Mária– vállalja 

- Bedő Kornél – vállalja 

- Agócs Attila – vállalja 
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A küldöttgyűlés 94 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

2/2019. (XII.6.) számú határozata 

 

A Szavazatszámláló Bizottság személyének megválasztásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2019. 12.06-i Küldöttgyűlés 

Szavazatszámláló Bizottságának: Fekete Antalt, Flódung Jánost, Szalkai Máriát, Bedő 

Kornélt, Agócs Attilát. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

e)  Napirendi pont: 

Választási Bizottság megválasztása (HATÁROZATTAL ELFOGADNI, nyílt szavazás): 

Mivel a tagozat elnöke tisztségviselőnek minősül, ezért nem lehet nyílt szavazással 

megválasztani őket. A küldöttek közül 3 fő jelentkezzen, akik a Bizottságot fogják alkotni és 

megszámlálják a szavazatokat. (Javaslatok Választási Bizottság tagnak: Brahmi Ilona, 

Marton Judit, Farkas Sándor) 
 

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: 

- Brahmi Ilona - vállalja 

- Marton Judit - vállalja 

- Farkas Sándor - vállalja 

 

A küldöttgyűlés 94 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

3/2019. (XII.6.) számú határozata 

 

A Választási Bizottság személyének megválasztásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2019. 12.06-i Küldöttgyűlés 

Választási Bizottságának: Brahmi Ilonát, Marton Juditot és Farkas Sándort. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

A választási bizottság elnökének Marton Juditot választották meg. 

 

f. Napirendi pont: 

Napirendi pontok elfogadása 

Bárányos József levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 
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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) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

e) Választási Bizottság megválasztása 

f) Napirendi pontok elfogadása 

 

1. Köszöntő: Horváth Péter elnök úr 

2. Iskolai Közösségi Szolgálat díjátadás -Horváth Péter elnök, NPK, Dr. Maruzsa Zoltán 

államtitkár, EMMI 

3. A szakképzés átalakulásának okai és várható eredményei - Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár, ITM 

4. A köznevelés aktuálitásai - Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, EMMI 

5. Újdonságok a NAT-ban és a KET-ben - Takaró Mihály Tantervi Bizottság vezetője 

6. A határon túli magyar pedagógus szervezetekkel való együttműködés” - Iszák Tibor 

elnökhelyettes, NPK 

7. Pénzügyi beszámoló a 2019-es évről. A 2020-as év költségvetési tervezete” - Szeleczki 

János főtitkár, NPK 

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

Felügyelő Bizottság elnöke, NPK  

9. A leköszönő elnökségi tagok búcsúztatása, az új elnökségi tagok bemutatása, tagozati 

elnök választás 

10. Pedagógus bérekkel kapcsolatos állásfoglalás ismertetése – szavazás - Szakál Ferenc 

Pál elnökségi tag, NPK 

11. Zárszó, 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 94 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

4/2019. (XII.6.) számú határozata 

Az NPK 2019.12.06-i Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint: 
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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) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

e) Választási Bizottság megválasztása 

f) Napirendi pontok elfogadása 

 

1. Köszöntő: Horváth Péter elnök úr 

2. Iskolai Közösségi Szolgálat díjátadás -Horváth Péter elnök, NPK, Dr. Maruzsa Zoltán 

államtitkár, EMMI 

3. A szakképzés átalakulásának okai és várható eredményei - Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár, ITM 

4. A köznevelés aktuálitásai - Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, EMMI 

5. Újdonságok a NAT-ban és a KET-ben - Takaró Mihály Tantervi Bizottság vezetője 

6. A határon túli magyar pedagógus szervezetekkel való együttműködés” - Iszák Tibor 

elnökhelyettes, NPK 

7. Pénzügyi beszámoló a 2019-es évről. A 2020-as év költségvetési tervezete” - Szeleczki 

János főtitkár, NPK 

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

Felügyelő Bizottság elnöke, NPK  

9. A leköszönő elnökségi tagok búcsúztatása, az új elnökségi tagok bemutatása, tagozati 

elnök választás 

10. Pedagógus bérekkel kapcsolatos állásfoglalás ismertetése – szavazás - Szakál Ferenc 

Pál elnökségi tag, NPK 

11. Zárszó, ajándékok átadása - Horváth Péter elnök, NPK 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont: 

Köszöntő – Horváth Péter elnök, NPK 

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

köszöntőjét. 

 

2. Napirendi pont: 

Iskolai Közösségi Szolgálat díj átadása 

Bárányos József levezető elnök felkéri Dr. Maruzsa Zoltán államtitkárt, és Horváth Péter 

elnök urat és Bodó Márton urat, hogy adják át a díjat Sütő Andreának, IKSZ díjas iskola 

igazgatójának (Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma Nyírbátor) 
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3. Napirendi pont: 

„A szakképzés átalakulásának okai és várható eredményei” – Pölöskei Gáborné 

helyettes államtitkár asszony 

Bárányos József levezető elnök felkéri Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt, 

hogy tartsa meg előadását.  

 

 Kihívások és változtatások a szakképzésben 

 A digitalizáció hatása: gyors változások korát éljük 

 Az Ipar 4.0 megjelenése nem eredményezi a foglalkoztatottak számának csökkenését 

 A szakmai tudás mellett előtérbe kerülnek az ágazati kompetenciák 

 Az Ipar 4.0 megjelenésével minden foglalkozás átalakul 

 OKJ és Szakmajegyzék összehasonlítása 

 Hova jelentkezhetnek a 2020/2021. tanévben a diákok? 

 Intézménytípusokban oktatható szakmák. szakképesítések 

 Az új szakképzési struktúra alaprendszere 

 Az új szakképzési struktúra egyik iskola típusa a TECHNIKUM 

 Technikum választás újdonsága, előnyei 

 Technikum és felsőoktatás 

 Az új szakképzési struktúra másik iskola típusa a SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 A Szakképző Iskola választás újdonsága, előnyei 

 Ösztöndíj és munkaszerződés egymásra épülő rendszere 

 A lemorzsolódás csökkentésének új rendszere 

 Hatékonyabb, vonzóbb szakképzési rendszer 

 A szakképző intézmények oktatói 

 Minősítési rendszer 

 A változás magában hordozza a megújulás lehetőségét 

 Innovatív Képzéstámogató Központ 

 

 

4. Napirendi pont: 

„A köznevelés aktualitásai” – Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr 

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

előadását.  

 

 Egy integrált stratégia 2021-2030 

 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 

 Új tartalmi szabályozás bevezetése 

 Iskolaszerkezeti kérdések 

 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának fejlesztése 

 A nyelvoktatás fejlesztése 

 Az országos mérések megújítása 

 Az oktatási rendszer digitalizálása 

 A pedagógus utánpótlás biztosítása   

 A pedagógus továbbképzés új rendje 
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5. Napirendi pont: 

„Újdonságok a NAT-ban és a KET-ben” – Takaró Mihály Tantervi Bizottság vezetője 

Bárányos József levezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Takaró Mihály úr betegség miatt 

sajnos nem tud részt venni a küldöttgyűlésen. 

 

6. Napirendi pont: 

„A határon túli magyar pedagógus szervezetekkel való együttműködés” – Iszák Tibor 

elnökhelyettes úr 

Bárányos József levezető elnök felkéri Iszák Tibor elnökhelyettes urat, hogy tartsa meg 

előadását. 

 

 Külhoni együttműködési megállapodások 

 Az együttműködés pontjai  

 Közös rendezvények/képviselet 2019. 

 Magyar pedagógiai kultúra 

 Pedagógiai megújulást akadályozó tényezők 

 Pedagógiai megújulást esetlegesen támogató tényezők 

 Pedagógiai kultúraváltás alapelvei 

 Magyar Pedagógusok Háza 

 

7. Napirendi pont: 

„Pénzügyi beszámoló a 2019-es évről. A 2020-as év költségvetési tervezete” – Szeleczki 

János főtitkár úr  

Bárányos József levezető elnök felkéri Szeleczki János főtitkár urat tartsa meg beszámolóját 

a 2019. évről és terjessze elő a 2020. évi költségvetési tervet. 

 

 Bérköltségek, tiszteletdíjak 

 Előadói díjak 

 Catering költségek 

 Honlap üzemeltetési költségek 

 Könyvelési költségek 

 Banki költségek 

 Dologi kiadások 

 Sonkádi Szabadegyetem 

 2020. évi költségtervezet ismertetése (bérköltség, munkabérek, tiszteletdíjak, IKSZ 

díjazás, irodaszerek, Telekom, iroda rezsi költség, utazási költség, honlap működtetés, 

könyvelési díjak, posta költség, banki költség, kihelyezett elnökségi ülések költsége, 

területi és tagozati rendezvények, beruházási terv, Sonkád) 

 98 millió ft egy összegben érkezik 

 

 

A tervezet elfogadása (HATÁROZATTAL ELFOGADNI, nyílt szavazás) 

 

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

2020. évi költségvetési tervet. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a költségtervet. 
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A küldöttgyűlés 94 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

5/2019. (XII.6.) számú határozata 

Az NPK 2019.12.06-i Küldöttgyűlése 2020. évi költségvetési terv elfogadásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2020.évi költségvetési tervet. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont: 

„A leköszönő elnökségi tagok búcsúztatása, az új elnökségi tagok bemutatása, tagozati 

elnök választás” – Bárányos József levezető elnök úr 

 

 „Tagozati elnök megválasztása” – Bárányos József levezető elnök úr  

A Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat, valamint a 

Művészetek elnökjelöltjének megválasztása. 

Levezető elnök: Bárányos József felkéri a jelölteket (Művészetek tagozat - Kiss Papp 

Csillát és Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat – Kulcsár Róbertet), hogy 

mutatkozzon be 2 percben. Ezután ismerteti a szavazás menetét. Mivel a tagozat elnöke 

tisztségviselőnek minősül, ezért nem lehet nyílt szavazással megválasztani. Ez esetben 

titkos szavazásra kerül sor. Kizárólag Országos Küldött adhat le szavazatot! Minden 

küldött kap egy szavazólapot, amelyen rajta van a jelölt. Ha támogatják a jelölt elnökké 

választását, akkor a név melletti igen rubrikába tegyenek egy X-et, amennyiben nem 

támogatják, úgy a nem rubrikát szükséges megjelölni. Üresen hagyott sor érvénytelen 

szavazatlapot jelent.  A szavazást követően a szavazólapokat a segítők összegyűjtik és a 

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat.  

 

A levezető elnök elrendeli a szavazást! Bárányos József levezető elnök felkéri a jelenlévő 

küldötteket, hogy szavazzanak titkosan, a kiosztott szavazócédulák használatával a tagozati 

elnökök személyét illetően.  

 

A Szavazatszámláló és Választási Bizottság tagjai az urnával vonuljanak ki a teremből 

Uhljár Edit vezetésével! 

 „A leköszönő elnökségi tagok búcsúztatása, az új elnökségi tagok bemutatása” 
Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai 

Gabriella és Veres Pál leköszönő elnökségi tagok búcsúztatására (ajándék+oklevél+csokor 

átadása), illetve az új elnökségi tagok Táskai Erzsébet és Szaszák Csaba köszöntésére 

(megbízólevél átadása). 

 

Nyugdíjba vonuló küldöttek búcsúztatása: Füke László Baranya megyei küldött és Mikesy 

György Pest megyei küldött. 

 

(közben a szavazatszámlálás zajlik) 
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9. Napirendi pont: 

12.15 „Az Országos Felügyelő Bizottság beszámolója és szavazás” – Ajtony Ákos OFB 

elnök úr 

Bárányos József levezető elnök felkéri Ajtony Ákos urat, hogy tartsa meg beszámolóját. 

 

A beszámoló elfogadása (HATÁROZATTAL ELFOGADNI, nyílt szavazás) 

 

Ajtony Ákos - Országos Felügyelő Bizottság beszámolója 
 2019. évi beszámoló megtörtént 

 Javaslat: Bérkeret maradvány terhére 13, havi bér kifizetése irodai alkalmozattak 

részére  

 Javaslat: Készpénzkezelési rendszer korszerűsítése 

 Személyautók beszerzése Minisztériumtól 

 2020. évi költségvetési tervezet 

 Javaslat: minimálbérrel egyező bérfejlesztés Központi Iroda alkalmazottai részére 

 Beszámoló a pénzügyi ellenőrzésről 

 Leltározás, eszköznyilvántartás 

 Szakmai programok táblázata 

 Javaslat: Központi Iroda vegye fel a kapcsolatot elmaradt rendezvényekkel 

kapcsolatban a területi, tagozati elnökökkel és buzdítsa őket pótlásra 

 Határon túli szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

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

kézfelemeléssel szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták beszámolót. 

 

A küldöttgyűlés 94 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

6/2019. (XII.6.) számú határozata 

Az NPK 2019.12.06-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 

 

Tagozati elnök választás: eredményhirdetés 

Bárányos József levezető elnök felkéri a választási bizottság elnökét, hogy hirdesse ki a 

szavazás eredményét, jegyzőkönyv alapján. 
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A beérkezett szavazatok alapján a Művészetek tagozat elnökének Kiss Papp Csillát, a 

Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat elnökének Kulcsár Róbertet választotta meg a 

küldöttgyűlés.  

 

A küldöttgyűlés a következő határozatot hozta az OKGY választási jegyzőkönyvek szerint 

(jegyzőkönyv 2. sz. melléklete): 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

7/2019. (XII.6.) számú határozata 

 

Nemzeti Pedagógus Kar tagozati elnökeinek megválasztásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a Művészetek tagozat elnökének Kiss 

Papp Csillát, a Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat elnökének Kulcsár Róbertet 

választotta meg. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

10. Napirendi pont: 

12:25 Pedagógus bérekkel kapcsolatos állásfoglalás ismertetése– szavazás Szakál Ferenc 

Pál úr 

Bárányos József levezető elnök felkéri Szakál Ferenc Pál urat tartsa meg ismertetőjét. 

 

Az állásfoglalás elfogadása (HATÁROZATTAL ELFOGADNI, nyílt szavazás) 

 

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

kézfelemeléssel szavazzanak az állásfoglalás elfogadásáról. 

 

Az országos küldöttek elfogadták az állásfoglalást. 

 

A küldöttgyűlés 86 igennel, 0 nemmel, 8 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

7/2019. (XII.6.) számú határozata 

Az NPK 2019.12.06-i Küldöttgyűlése a Pedagógus bérekkel kapcsolatos állásfoglalás 

elfogadásáról 

 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a Pedagógus bérekkel 

kapcsolatos állásfoglalást. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 
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11. Napirendi pont: 

12:40 Zárszó és ajándékok átadása- Horváth Péter elnök úr  

Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat a zárszóra. 

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. 

 

Ajándékok átadása - Horváth Péter elnök (NPK) 

 

Horváth Péter elnök úr átadja a megjelent küldötteknek az ajándékokat. 

 

 

Bárányos József levezető elnök lezárja a küldöttgyűlést. 

 

 

- Az ülés 13 óra 30 perckor zárul. - 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Morber Andrea Martina 

  Jegyzőkönyvvezető 

 

          Hirmann László                 Márkus Lászlóné 

      Jegyzőkönyv hitelesítő             Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


