
Összefoglaló a „Gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálat szekció üléséről 

Helyszín: Eger, Villa Völgy Szálló 

Időpont 2020.10.08. 9,00-11,00 

Résztvevők: 9 fő 

Szekcióvezető: Táskai Erzsébet és Bodrogai Tibor NPK országos elnökségi tagok 

A „Gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálat” szekcióban 9 országos küldött vett részt: 

 Dr. Benczéné Csorba Margit NPK Somogy megyei küldötte, Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola, Kollégium, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetője, az EGYMI Országos 

Egyesület elnöke;  

 Bodrogai Tibor NPK Komárom – Esztergom megyei küldötte, NPK országos elnökségi tagja, 

az Esztergomi EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola intézményvezetője; 

 Kovács Andrea NPK Pest megyei küldött, Nagykátai Járási Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Általános Iskola intézményvezetője; 

 Makk Ádám Balázs NPK Budapest küldötte, Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló 

Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és 

Kollégiumának intézményvezetője; 

 Mikessy György NPK Pest megyei küldötte, a Cházár András EGYMI, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, kollégium nyug. intézményvezetője;  

 Soltész Éva NPK Komárom – Esztergom Megyei elnöke, az Esztergomi EGYMI, Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző 

Iskola intézményvezető-helyettese;  

 Táskai Erzsébet NPK Somogy megyei küldötte, NPK országos elnökségi tagja, a Somogy 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat általános, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettese; 

 Kerekes Barbara NPK Borsod megyei küldötte, a Borsod Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

főigazgatója; 

 Várdai Mónika NPK Borsod megyei küldötte, a Borsod Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelője, munkaközösség vezető, az NPK 

Szakszolgálati tagozat gyógytestnevelői munkacsoportjának vezetője. 

Területileg sokszínű (Kaposvár – Somogy megye, Esztergom – Komárom–Esztergom megye, Vác, 

Nagykáta – Pest megye, Miskolc - Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Budapest) és a fenntartói irányító 

kör szerint is többféle (egyetemi, tankerületi) iskolákat képviseltek a résztvevő kollégák. 

A szekció munkája a résztvevők bemutatkozásával kezdődött, majd a szekció vezetői javaslatot tettek 

a napirendi pontokra, ill. a résztvevők javaslatai alapján az alábbi kérdésekben történt témafelvetés a 

résztvevők között. 

Napirendi témák: 

 digitális munkarend tapasztalatai, hatásai a nevelő-oktató munkára; 

 Covid-19 fertőzés intézményi működését érintő intézkedései; 

 az önálló „EGYMI tagozat” létrehozásának elfogadása, előterjesztése a következő 

küldöttgyűlésre; 

 a gyógypedagógiai és szakszolgálati törvényváltozások működésre gyakorolt hatása; 

o szakiskolai területen oktatható képesítések változásának hatása az intézményi 

szerkezetre – választható szakképesítések körének bővítésére;   



o a vezetői pótlékok alakulása gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálatok körében; 

o a gyógypedagógiai szakember ellátottság javítása további feladat, a terület juttatási 

rendszerének felülvizsgálatával, összekapcsolásával– pl.: gyógypedagógiai pótlék; 

 közös szakmai egyeztetés megkezdése a törvényi előkészítések támogatására és 

működésben jelentkező nehézségek kiküszöbölésére. 

 

A napirendi pontokkal kapcsolatban megfogalmazódott vélemények, javaslatok: 

 a digitális munkarend során a pedagógusok erőn felül teljesítettek és az eredményesség 

érdekében a KRÉTA felületen túl, több digitális csatornát is bevontak a tanulókkal való 

kapcsolattartásba;  

 a Covid-19 fertőzés miatt hozott rendkívüli intézkedések mellett továbbra is fontosnak 

tartják a szakemberek a kontakt lehetőségek fenntartását a gyermekek terápiás 

ellátása érdekében; 

 a vezetői pótlékok kapcsán a szakemberek megfogalmazták, hogy a gyógypedagógiai 

intézmények intézményegység-vezetőinek és a szakszolgálati intézmények 

tagintézmény-vezető helyetteseinek pótlék kérdésével a továbbiakban foglalkozni kell; 

 a szakiskolai területen oktatható rész – és teljes értékű szakképesítések körének 

felülvizsgálata szükséges, mivel az elmúlt időszakban több indítható képzést is kivontak 

a választható körből, ezért az oktatásirányítással sürgős konzultáció szükséges az NPK, ill. 

a szakmai szervezetek bevonásával; 

 a résztvevők egyetértettek, hogy a terület szakember ellátottságának zavartalan 

biztosítása érdekében fent kell tartani a Klebelsberg Központ ösztöndíj programját és a 

területen dolgozók gyógypedagógiai pótlékának mértéke is felülvizsgálatra szorul; 

 a szekcióban résztvevők egyöntetűen támogatták, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar 

szervezésében rendszeres szakmai konzultációk, egyeztetés induljon a gyógypedagógiai 

és pedagógiai szakszolgálati tagozatok és a területhez kapcsolódó szakmai szervezetek 

bevonásával –EGYMI Országos Egyesület, MAGYE, SPECOE, Semmelweis Egyetem Pető 

András Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény-. 
 

 

 

Eger, 2020. október 8. 

 

 

Táskai Erzsébet 
NPK Országos Elnökség tagja 

Bodrogai Tibor 
NPK Országos Elnökség tagja 

 

 


