JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2020. október 7. napján 14 óra 00 perces kezdettel, a Nemzeti Pedagógus
Kar (továbbiakban: NPK) Országos Küldöttgyűlésén.

Helye: Hotel Villa Völgy, 3300 Eger, Tulipánkert utca 5.

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 69 (fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Meghívottak 10 óra 00 percre:
Dr. Maruzsa Zoltán, államtitkár úr
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony
Hajnal Gabriella elnök asszony
Brassói Sándor, megbízott elnök úr
Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Mirkóczki Ádám úr, Eger polgármestere
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 69 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 Dr. Puszter Bernadettet és
Nagyné Szabó Etelkát javasolja.
Dr. Puszter Bernadett vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.
Nagyné Szabó Etelka 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 69 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
1/2020. (X.7.) számú határozata
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról
A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2020. 10.07-i Küldöttgyűlés
jegyzőkönyvvezetőjének Morber Andrea Martinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr.
Puszter Bernadettet és Nagyné Szabó Etelkát választja.
Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés
Határidő: azonnal
d) Napirendi pont:
Napirendi pontok elfogadása
Bárányos József levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és módosítási
javaslattal él a 12. napirendi pontot illetően, miszerint csak a jelöltek bemutatkozása lesz és a
szavazás a jövő héten online formában valósul meg:

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. Köszöntő – Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke
3. Köszöntő – Mirkóczki Ádám Eger polgármestere
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4. A köznevelés működtetése a járványügyi kihívások fényében" - Dr. Maruzsa Zoltán
államtitkár úr előadása, EMMI
5. „Az új szakképzési rendszer lehetőségei” - Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár
asszony előadása, ITM
6. „Rendkívüli eljárások, kreatív megoldások a pandémia alatt az Oktatási Hivatal
szervezésében” - Brassói Sándor megbízott elnök úr előadása, OH
7. Kávészünet
8. „Kréta kollaborációs tér” - Hajnal Gabriella elnök asszony előadása, KK
9. Fekete József az Országos Etikai Bizottság elnökének előadása, NPK
10. Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének előadása
11. „NPK választás – 2021.” - Szeleczki János a Nemzeti Pedagógus Kar főtitkárának
előadása
12. Szavazások személyi kérdésekben
13. 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 69 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
NEMZETI PEDAGÓGUS KAR
Országos Küldöttgyűlésének
2/2020. (X.7.) számú határozata
Az NPK 2020.10.07-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) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
e) Választási Bizottság megválasztása
f) Napirendi pontok elfogadása
1.
2.
3.
4.

Köszöntő - Horváth Péter elnök úr
Köszöntő – Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Köszöntő – Mirkóczki Ádám Eger polgármestere
„A köznevelés működtetése a járványügyi kihívások fényében" - Dr. Maruzsa Zoltán
államtitkár úr előadása, EMMI
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5. „Az új szakképzési rendszer lehetőségei” - Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár
asszony előadása, ITM
6. „Rendkívüli eljárások, kreatív megoldások a pandémia alatt az Oktatási Hivatal
szervezésében” - Brassói Sándor megbízott elnök úr előadása, OH
7. Kávészünet
8. „Kréta kollaborációs tér” - Hajnal Gabriella elnök asszony előadása, KK
9. Fekete József az Országos Etikai Bizottság elnökének előadása, NPK
10. Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének előadása
11. „NPK választás – 2021.” - Szeleczki János a Nemzeti Pedagógus Kar főtitkárának
előadása
12. Tagozati elnökök bemutatkozása
13. Zárszó - 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:
Köszöntő – Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Bárányos József levezető elnök felkéri Dr. Juhász Attila elnök urat, hogy tartsa meg
köszöntőjét.
3. Napirendi pont:
Köszöntő – Mirkóczki Ádám Eger polgármestere
Bárányos József levezető elnök tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy Mirkóczki Ádám
polgármester úr sajnos nem tudott megjelenni.
4. Napirendi pont:
„A köznevelés működtetése a járványügyi kihívások fényében" - Dr. Maruzsa Zoltán
államtitkár úr előadása, EMMI
Bárányos József levezető elnök felkéri Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár urat, hogy tartsa meg
előadását.













Tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése
Az új munkarend alkalmazásának feltételei
Infrastruktúra biztosítása
Elérhető tartalmak
Állami portálok látogatottsága
Kedvezményes internet + iskolatévé
Pedagógusok módszertani támogatása
Értékelések, aktivitás a KRÉTA-ban
Értékelések száma a KRÉTA alapján
Érettségi vizsgák
Gyermekfelügyelet biztosítása
Enyhülő járványhelyzet – újranyitás
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A tanítási év zárása
Legfontosabb pozitív tapasztalatok
Kihívások, tapasztalatok beépítése
Aktuális helyzetkép
Tanév hagyományos munkarendben
Koronavírus-gyanús esetek kezelése – tanügyi döntéshoztal (KIR, KRÉTA, EESZT
rendszereinek összekapcsolása van törvényelőkészítés alatt. Egyéb alkalmazottak TAJ
száma is rögzítésre fog kerülni COVID statisztikák készítése érdekében.)

5. Napirendi pont:
„Az új szakképzési rendszer lehetőségei” - Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár
asszony előadása, ITM
Bárányos József levezető elnök felkéri Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt,
hogy tartsa meg előadását.
















Közelmúlt háttértámogatási rendszer a szakképzésben
Jelenlegi háttértámogatási rendszer a szakképzésben
Következmény = Lehetőség
SZIT 40 résztvevő, ÁKT 19 ágazati készségtanács
SZIR: szakképzési innovációs rendszer, mert szakképzés kiválik a KIR-ből. SZIR
KRÉTA rendszerrel össze van kötve
Az új szakképzési struktúra alaprendszere elindul: 8 beavatkozási ponton
Hol léphet be a vállalat a képzésbe, támogatva a képzést
Szakképzés megújul:
 szerkezetében
 tartalmában
 duális képzés módszertanában
 támogatási rendszere
Technikusi képzése keresztmetszetben
Szakképző képzése keresztmetszetben
Tartalmi megújulás - folyamatos
Felnőttek képzése az iskolában
Munkavállalók továbbképzése, munkaerő-piaci képzési rendszer
A megújított szakképzési rendszer bevezetésével kapcsolatos legfontosabb feladatok
2020-2022

6. Napirendi pont:
„Rendkívüli eljárások, kreatív megoldások a pandémia alatt az Oktatási Hivatal
szervezésében” - Brassói Sándor megbízott elnök úr előadása, OH
Bárányos József levezető elnök felkéri Brassói Sándor megbízott elnök urat, hogy tartsa meg
előadását.







Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek és tanköteles tanulók
nyilvántartása
Az iskolarendszerű szakképzés kiválása 2020. július 1-től a köznevelési ágazatból
A köznevelési információs rendszer (KIR) mellett megjelenő szakképzési információs
rendszer (SZIR), október végén kiléptetnek mindenkit a KIR-ből
Szakképzésbe átkerült szaktanácsadók, szakértők helyzete 2020. szeptember 1-től
A vizsgázók és a vizsgák számának alakulása a vizsgaidőszak során
Érettségi vizsgák 2020 október november
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Nyolcadik évfolyamos tanulók pályaorientációját támogató rendszer
2019/2020. és 2020/2021. tanévre az egyéni munkarendi kérelmek
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások
Pedagógusminősítés, tanfelügyelet
A nyári speciális eljárásban minősültek adatai, 2021. évi eljárásba bekerültek száma

7. Napirendi pont:
Kávészünet
Bárányos József levezető elnök 10 perc kávészünetet rendel el.
8. Napirendi pont:
„Kréta kollaborációs tér” - Hajnal Gabriella elnök asszony előadása, KK
Bárányos József levezető elnök felkéri Hajnal Gabriella elnök asszonyt, hogy tartsa meg
előadását.
 Digitális kollaborációs tér (DKT)
 A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér legfontosabb jellemzői és alapvető funkciói, a
hagyományos és digitális oktatás támogatására
 Új fejlesztések:
o Simple Pay opció
o Iskolaőr funkció
o Gyerekek nyomon követése appplikációval
 Profilbeállítások
 A nyitólapon láthatók a teendők, ahol a Kollaborációs Térben elvégzendő feladatok
jelennek meg!
 A munkaterek segítségével a tantárgyfelosztás és a tanórák alapján lehet hatékonyan
rendszerezni a feladatokat!
 A tanári- és a munkaterek üzenőfalain keresztül a pedagógusok és diákjaik gyorsan és
egyszerűen kommunikálhatnak egymással!
 A tanárok – a többi diák által nem látható - privát beszélgetéseket is folytathatnak a
saját tanulóikkal!
 A házi feladatokat a KRÉTA rendszerből és a DKT-ból is be lehet írni, továbbá
nyomon követhetők a tanulók által beadott feladatok!
 A házi feladatok szövegét tetszőlegesen lehet formázni, továbbá fájlokat és Internetes
linkeket is lehet csatolni a feladatokhoz!
 Nyomon lehet követni a tanulók feladatainak státuszát. A DKT-ban beírt értékelések
automatikusan a KRÉTA rendszerbe is bekerülnek!
 Az órai feladatok – hasonlóan a feladatlapokhoz vagy dolgozatokhoz – több feladatból
állhatnak, melyeket egyesével lehet kiadni a tanórákon!
 Az órai feladatoknál is ellenőrizhetők a tanulói tevékenységek és a feladataik
készültségi állapota.
 A tanulók által beadott órai feladatokat pontszámmal lehet értékelni, majd – egy
dolgozathoz hasonlóan – a végén osztályozni!
 A DKT további fejlesztései a tanév során
9. Napirendi pont:
Fekete József az Országos Etikai Bizottság elnökének előadása, NPK
Bárányos József levezető elnök felkéri Fekete József elnök urat, hogy tartsa meg előadását.
 Esetek száma bonyolultsága növekedett, ez összefüggött a jobban ismertséggel is
 Etikai Kódex megváltoztatására volt szükség, eljárásjogi kérdésekben
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 Ügyeknél elemezni kell, hogy etikai-e, sokszor csak etikai vonatkozásúak
 Az esetszámok drasztikusan nőttek és áthelyeződtek a digitális térbe
 Ha hivatalból indítunk eljárást, akkor előfordulhat, hogy eljárásjogi változtatásokra is
szükség lesz
 Minősítési eljárás során is fény derült arra, hogy ha jogszerű is az eljárás, nem
feltétlenül jogszerű
 Összemosódott Facebook, Messenger esetén a pedagógus közemberi és magánemberi
vonatkozása
 Az ügyek közös jellemzője a vélemény nyilvánítási szabadságra való hivatkozás volt
 A megváltozott körülményekre tekintettel szükséges az Alapszabály és az Etikai
Kódex újragondolása
10. Napirendi pont:
„A pedagóguspálya helyzete” - Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének
előadása
Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg előadását.







A nők aránya a pedagógusok között
Az egyes korcsoportokhoz tartozó pedagógusok aránya
2018-as létszám adatok a KIRSTAT alapján
Az egyes végzettségi csoportokhoz tartozó pedagógusok aránya
A pedagógusok kereseti helyzete
Következtetések

11. Napirendi pont:
„NPK választás – 2021.” - Szeleczki János a Nemzeti Pedagógus Kar főtitkárának
előadása
Bárányos József levezető elnök felkéri Szeleczki János főtitkár urat, hogy tartsa meg
előadását.
Bemutatása a választási ütemtervnek: mai elnökségi döntés alapján módosul az utolsó két
dátum:
 május 24. a Területi Küldöttgyűlések lebonyolítási határideje
 június 12. az Országos Küldöttgyűlés időpontja
Megszerezhető mandátumok számának ismertetése a jelenlegi adatok alapján. Kiemeli a
választás törvényi előírását: területi küldött 400 pedagógusonként 1, országos küldött 1000
pedagógusonként 1 fő.
Kiemeli és kéri a küldöttek munkáját és aktivitását, hogy a választás legitimitása még
megalapozottabb legyen!
12. Napirendi pont:
Tagozati elnökök bemutatkozása – Bárányos József levezető elnök úr
Bárányos József levezető elnök felkéri Márkus Lászlóné asszonyt, az Óvoda tagozat elnök
jelöltjét, hogy mutatkozzon be.
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Bárányos József levezető elnök felkéri Vargha Zoltán urat, az Ember és társadalom tagozat
elnök jelöltjét, hogy mutatkozzon be.
Bárányos József levezető elnök felkéri Asztalos Zoltán urat, a Szakképzés tagozat elnök
jelöltjét, hogy mutatkozzon be.

13. Napirendi pont:
Zárszó – Horváth Péter elnök úr
Bárányos József levezető elnök felkéri Horváth Péter elnök urat a plenáris ülés zárására.
Bárányos József levezető elnök lezárja a küldöttgyűlést.

-

Az ülés 18 óra 45 perckor zárul. k.m.f.

Morber Andrea Martina
Jegyzőkönyvvezető
Nagyné Szabó Etelka
Jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Puszter Bernadett
Jegyzőkönyv hitelesítő
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