
NPK SOMOGY MEGYE –

ONLINE SZAKMAI 

KONFERENCIA

2021.03.10.

Tisztelettel köszöntjük a konferencia résztvevőit.



PROGRAM

14:00 – 14:25

Megnyitó 

Agócs Attila Somogy megyei területi elnök

Nemzeti Pedagógus Kar

14:35 – 14:45 Rövid tájékoztatás a 2021. évi országos NPK választásokról

Táskai Erzsébet elnökségi tag

Nemzeti Pedagógus Kar

14:45 – 15:20 A kiégés és annak megelőzése

Szigeti Mónika Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, főigazgató

15:20 – 15:55 Generációs feszültségek és lehetséges megoldásaik

dr. József István PhD szakpszichológus és szupervizor



"EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM 

LEHETETLEN."
(GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN)



https://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-04-npk-oltasi-sorrend-dr-maruzsa-zoltan.pdf

https://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-04-npk-oltasi-sorrend-dr-maruzsa-zoltan.pdf


https://nemzetipedkar.hu/esemenyek/



A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR EDDIGI 

EREDMÉNYEI

Bérek:

1. Folyamatos jelzés az átlagosan alacsony bérszint miatt a 

minisztériumnak, különös tekintettel a diplomás átlagbérekhez 

viszonyított relációra (az ehhez kapcsolódó elemzéseink, 

javaslataink a honlapon találhatóak)

2. Osztályfőnöki-csoportvezetői pótlék

- a 10-30 %-os mértékből a fenntartó középarányosan 20 %-ot

finanszíroz (természetesen az intézmény differenciálhat), a 

korábbi 10 % helyett
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EREDMÉNYEI

3. Munkaközösségvezetői pótlék 

- az 5-10 %-os mértékből a fenntartó középarányosan 7,5 %-ot
finanszíroz (természetesen az intézmény differenciálhat), a 
korábbi 5 % helyett 

4. Vezetői életpálya (vezetők, helyettesek,
tagintézményvezetők)

- a pótlékok jelentős mértékben nőttek 

- ösztönzési keresetkiegészítés (havi maximum a vetítési alapnak 
megfelelő összeg) 

5. Az alapfokú művészeti iskolák vezetői, osztályfőnöki pótlékai

6. A NOKS dolgozók bérkiegészítése 
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Munka terhek: 

1. Osztályfőnöki, munkaközösségvezetői, DÖK tevékenység 

beszámítása a heti óraszámba 

- a ténylegesen megtartott órákhoz hozzáadódik ezen 

tevékenységekért 2-2-1 óra 

2. Az életszerűtlen munkaidő nyilvántartás könnyítése 

- az MT-n kívül más nem szabályozza a munkaidő nyilvántartást 

- nem kell benntartózkodással teljesíteni a kötött munkaidőhöz 

tartozó 32 órát 
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EREDMÉNYEI

Minősítés, tanfelügyelet: 

1. Keretszámok fokozatos emelése 

- Az eredeti miniszteri feltételekhez képest rövidült a szakmai 
gyakorlat ideje, amivel Pedagógus II. fokozatba lehet kerülni, 
illetve jelentősen bővült azoknak a köre, akik jelentkezhetnek 
Mesterpedagógusnak. 

- automatikusan Pedagógus II. fokozatba kerültek azok a 
kollégáink, akiknek az életpályamodell 2013-as bevezetéskor 
maximum 10 évük volt hátra az öregségi nyugdíjig. 

- Ugyancsak komoly eredmény, hogy a változott a rendelet és 
az ideiglenes Pedagógus II. fokozatban lévő kollégáinknak nem 
kellett részt venni a minősítési eljárás további részében, ahhoz, 
hogy ebben a fokozatban maradjanak. 
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2. A minősítési feltételek könnyítése 

- egyre kevesebb gyakorlati idő kell a magasabb minősítésekre 
való jelentkezéshez 

- a korábbi 10 óraterv helyett már csak 4-et kell feltölteni 

- az indikátorok száma csökkent 

3. A gyakorlat beszámítása a 2013-mat megelőző időszakból 

- a korábbi szabályozás helyett, ami csak a 2013 óta eltelt időt 
vette figyelembe (ekkor soroltak minden pályán lévőt 
pedagógus I. fokozatba), a minősítésbe való jelentkezésnél a 
valódi pedagógusként gyakorlatban eltöltött idő számít 



A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR EDDIGI 

EREDMÉNYEI

4. Önértékelések intézményi hatáskörbe kerülése 

- 2-ről 5 évre változott a szakmai ellenőrzések sűrűsége a

pedagógusok és a vezetők esetében. Továbbá a minősítés és a

tanfelügyeleti látogatás között legalább 3 évnek el kell telni, ami

miatt már most törlésre került nagyon sok látogatás. Az önértékelés

majdnem teljesen az intézmények hatáskörébe került,

egyszerűsödött az eljárás, a jegyzőkönyvek, az interjúk készítése és

az adminisztráció.

5. A kutatótanári minősítések elnöki feladatainak ellátása 
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Tankönyv ellátás: 

1. A kiszállítás és elosztás nehézségeinek megszűntetése 

2. A tankönyvfelelősök juttatásának megemelése 

Nyugdíjazás: 

1. A nyugdíjas korú kollégák könnyebb alkalmazása 

2. Nem kell évközben nyugdíjba vonulni, az adott tanévet végig 

lehet tanítani, illetve ha nyugdíjba vonul valaki évközben, akkor 

be lehet tölteni az állás helyet 
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Egyebek: 

1. Rendeződött a két tanítási nyelvű iskolák megmaradásának 

feltétel rendszere is, enyhültek az intézményi mutatók határai. 

2. A szakképzésben tanuló diákok esetében elfogadták, hogy 

nem lesz kötelező emeltszintű szakmai tantárgyas érettségit 

tenniük, kidolgozzák itt is a két szintet. 

3. Az Arany János Programok finanszírozásának rendezése 

4. A gyógytestnevelést elláthatják az intézmények is 

5. A kötelező emeltszintű érettségiért is jár a többlet pont 



A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és

önkormányzati fenntartású

köznevelési intézményekben

pedagógus-munkakörben

közalkalmazottként foglalkoztatottak

önkormányzattal rendelkező

köztestülete. A Kar tagja az a

pedagógus, aki az állami és

önkormányzati fenntartású

köznevelési intézményekben

pedagógus-munkakörben történő

foglalkoztatásra szóló kinevezést

kapott.



2021. ÉVI VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS HATÁRIDŐI

•2021. február 22. – április 20.

Regisztráció 

•2021. február 22. – március 23.

Jelentkezés a jelölti listára

•2021. március 29.

Jelöltek közzététele



www.nemzetipedkar.hu


