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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

amely készült 2021. szeptember 22. napján 13.30 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus 

Kar (továbbiakban: NPK) alakuló küldöttgyűlésén. 

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

 

 

Jelen vannak: 

Iszák Tibor (elnökhelyettes) 

Dr. Vizi László Tamásné (levezető elnök) 

Szeleczki János főtitkár 

Morber Andrea Martina, jegyzőkönyv készítő 

Uhljár Edit irodai és pénzügyi asszisztens 

Országos Küldöttgyűlés tagjai 107 (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 

 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök köszönti a VIP vendégeket, valamint a megjelenteket 

és elmondja köszöntő beszédét. Felkéri Kepenyes Pál urat tartsa meg zenei műsorát.  

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megköszöni Kepenyes Pál úrnak műsorát, majd: 

 

 

a) Napirendi pont: 

Küldöttek tájékoztatása, hogy a jegyzőkönyvvezetés érdekében az ülésről hangfelvétel 

készül. 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök köszönti a vendégeket. Jelzi, hogy a küldöttgyűlésről 

hangfelvétel készül. 

 

b) Napirendi pont: 

A mandátumellenőrzés alapján a határozatképesség megállapítása 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar országos 

küldöttgyűlésének résztvevőit. A Küldöttgyűlés jelenlegi összlétszáma 119 fő, 61 főtől 

határozatképes. A jelenléti ív szerint 107 fő küldött jelent meg. Megállapítja, hogy a 

Küldöttgyűlés határozatképes. Felhívja a figyelmet, hogy 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 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Morber Andrea Martinát 

javasolja. 

Morber Andrea Martina elvállalja a jegyzőkönyvvezetést. 

 

Bárányos József levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. Puszter Bernadettet és 

Hamtáné Szita Ilonát javasolja. 

Dr. Puszter Bernadett vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést. 

Hamzáné Szita Ilona vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést. 

 

Dr. Vizi László Tamásné 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 107 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

  

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

1/2021. (IX.22.) számú határozata 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a 2021. 09.22-i Küldöttgyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének Morber Andrea Martinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. 

Puszter Bernadettet és Hamzáné Szita Ilonát választja. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

d)  Napirendi pont:  

Választási Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök: tájékoztatja a küldötteket, hogy mivel a tagozat 

elnöke tisztségviselőnek minősül, ezért nem lehet nyílt szavazással megválasztani. A küldöttek 

közül 3 fő jelentkezzen, akik a Bizottságot fogják alkotni és megszámlálják a szavazatokat 

a Választási Bizottság az országos küldöttek közül választott háromtagú testület, mely egy 

elnökből és két tagból áll. Tagjaira az ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A javaslatot az 

Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el.  

Választási Bizottság tagja tisztségre nem választható, amennyiben mégis jelölést kap valamely 

tisztségre, nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja-e. Amennyiben a jelölést elfogadja, a 

Választási Bizottságban betöltött helye megüresedik. Az Országos Küldöttgyűlés a 

megüresedett hely(ek)re a küldöttek közül újabb tagot választ. A Választási Bizottság tagjainak 

megbízatása az Országos Küldöttgyűlés idejére szól.  

A Választási Bizottság feladata: a jelöltek listájának megállapítása, a jelöltek nyilatkozatának 

kikérése arról, hogy vállalják-e a jelöltséget, a szavazólapok elkészítése és hitelesítése, 

megállapítja a választás eredményét. 
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Választási Bizottság tagjainak az alábbi küldötteket javasolja: Hirmann László, Árva László, 

Agócs Attila 

Hirmann László elvállalja a választási bizottsági tagságot. 

Árva László elvállalja a választási bizottsági tagságot. 

Agócs Attila elvállalja a választási bizottsági tagságot. 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel 

fogadják el a választási bizottságot. 

- A küldöttgyűlés 104 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

2/2021. (IX. 22.) számú határozata 

A Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Választási Bizottság tagjának Hirmann 

Lászlót, Árva Lászlót, Agócs Attilát választotta meg. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

A Választási Bizottság elnökének a tagok Hirmann Lászlót választották meg. 

e)  Napirendi pont: 

Szavazatszámláló Bizottság feladatainak ismertetése, tagjainak megválasztása 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy 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. A 

Szavazatszámláló Bizottság az országos küldöttek közül választott öttagú testület, mely egy 

elnökből és négy tagból áll. Tagjaira az ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A javaslatot az 

Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el.  

A Szavazatszámláló Bizottság tagja tisztségre nem választható, amennyiben mégis jelölést kap 

valamely tisztségre, nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja-e. Amennyiben a jelölést elfogadja, 

a Szavazatszámláló Bizottságban betöltött helye megüresedik. Az Országos Küldöttgyűlés a 

megüresedett hely(ek)re a Szavazatszámláló Bizottság a küldöttek közül újabb tagot választ. A 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megbízatása az Országos Küldöttgyűlés idejére szól. 

A Szavazatszámláló Bizottság feladatai: a szavazólapok összegyűjtése, a szavazatok 

érvényességének vizsgálata, esetleges érvénytelenségük megállapítása, az érvényes és 

érvénytelen szavazatok megszámlálása, a szavazatok összesítése, amely alapján a Választási 

Bizottság kihirdeti a szavazás eredményét.  

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi küldötteket javasolja: Arnold Adrienn, 

Kazamér Tibor, Kovács Tamás, Piros Zoltán, Tiszlavicz Csaba 
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Kéri a küldötteket, hogy álljanak fel, és nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a tisztséget. 

Arnold Adrienn elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. 

Kazamér Tibor elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. 

Kovács Tamás elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. 

Piros Zoltán elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. 

Tiszlavicz Csaba elvállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel 

fogadják el a szavazatszámláló bizottságot. 

- A küldöttgyűlés 107 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

3/2021. (IX. 22.) számú határozata 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

Arnold Adriennt, Kazamér Tibort, Kovács Tamást, Piros Zoltánt és Tiszlavicz Csabát 

választotta meg. 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének a tagok Tiszlavicz Csabát választották meg. 

f)  Napirendi pont: 

Napirendi pontok elfogadása 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

 

1. Köszöntő – Iszák Tibor alelnök úr 

2. Köszöntő – Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

3. Választások – Tagozati elnökök, Országos Felügyelő Bizottsági elnök, Országos Etikai 

Bizottsági elnök megválasztása 

4. "Kihívások és válaszok - a köznevelés aktuális kérdései" Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár 

úr előadása, EMMI 

5. „Célok, feladatok, eredmények a szakképzés területén” Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár asszony előadása, ITM 

6. „Tájékoztatás az Oktatási Hivatal által szervezett országos hatáskörű programokról, 

eljárásokról és ezek főbb adatairól” Brassói Sándor megbízott elnök úr előadása, OH 

7. Hajnal Gabriella elnök asszony előadása, KK 

8. Az NPK, munkája és feladatai, Az Alapszabály és az Etikai Kódex módosítása – Dr. 

Kozák András előadása 
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9. Szavazás az Alapszabály és az Etikai Kódex módosításáról 

10. Plenáris ülés zárása 

 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megkérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinek 

további javaslata a napirendi pontokhoz. 

 

A küldöttek részéről új napirendi pont javaslat nem érkezett. 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel 

fogadják el a napirendi pontokat. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat. 

 

A küldöttgyűlés 107 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 - 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

4/2021. (IX.22.) számú határozata 

Az NPK 2021.09.22-i Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az 

alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 

1. Köszöntő – Iszák Tibor alelnök úr 

2. Köszöntő – Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

3. Választások – Tagozati elnökök, Országos Felügyelő Bizottsági elnök, Országos Etikai 

Bizottsági elnök megválasztása 

4. "Kihívások és válaszok - a köznevelés aktuális kérdései" Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár 

úr előadása, EMMI 

5. „Célok, feladatok, eredmények a szakképzés területén” Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár asszony előadása, ITM 

6. „Tájékoztatás az Oktatási Hivatal által szervezett országos hatáskörű programokról, 

eljárásokról és ezek főbb adatairól” Brassói Sándor megbízott elnök úr előadása, OH 

7. Hajnal Gabriella elnök asszony előadása, KK 

8. Az NPK, munkája és feladatai, Az Alapszabály és az Etikai Kódex módosítása – Dr. 

Kozák András előadása 

9. Szavazás az Alapszabály és az Etikai Kódex módosításáról 

10. Plenáris ülés zárása 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: 

Köszöntő – Iszák Tibor alelnök, NPK 

Iszák Tibor alelnök elmondja köszöntőjét, majd felolvassa Horváth Péter elnök úrnak az 

országos küldöttekhez címzett levelét, aki betegség miatt kénytelen távol maradni. 

 

2. Napirendi pont: 
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Köszöntő –Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Dr. Juhász Attila Simont a Heves Megyei 

Közgyűlés elnökét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. 

Dr. Juhász Attila Simon megtartja köszöntőjét. 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megköszöni a köszöntő beszédet. 

 

A küldöttgyűlés létszáma 110 főre emelkedik. 

 

3. Napirendi pont: 

Választások – Tagozati elnökök, Országos Felügyelő Bizottsági elnök, Országos Etikai 

Bizottsági elnök megválasztása 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök ismerteti a szavazás menetét. Mivel a tagozat elnöke, 

az OFB, illetve OEB elnök tisztségviselőnek minősül, ezért nem lehet nyílt szavazással 

megválasztani. Ez esetben titkos szavazásra kerül sor. Kizárólag Országos Küldött adhat le 

szavazatot! Minden küldött kap három darab szavazólapot, amelyen rajta vannak a jelöltek. 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 megfelelő 

szavazóurnába kell helyezni és a Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat. A 

szavazás titkos. Az országos küldöttek a Nemzeti Pedagógus Kar OEB elnökére, OFB elnökére 

és 18 tagozat vezetőjére adhat le szavazatot. Kérjük, hogy minden szavazólapot külön-külön 

választóurnába szíveskedjenek elhelyezni. A szavazóurnán megtalálható a tisztség neve. Kérek 

minden küldöttet az ismertetett szabályok szerint történő szavazásra. A szavazólapok kitöltése 

után kérem, hogy mindenki helyezze el a szavazólapokat a szavazóurnákba.  

 

A levezető elnök elrendeli a szavazást. A Szavazatszámláló és Választási Bizottság tagjai az 

urnával kivonulnak a teremből Uhljár Edit vezetésével. 

 

4. Napirendi pont: 

"Kihívások és válaszok - a köznevelés aktuális kérdései" Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr 

előadása, EMMI 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár urat, hogy tartsa 

meg előadását. 

 

A köznevelés aktuális kérdései - 2021/2022. tanév 
 

 Melyek az előző tanév legfontosabb tapasztalatai? 

 2020-2021 Védekezés a járvány ellen  –   mérföldkövek 

o fertőtlenítés, tesztelés, hőmérés, oltás 

 A digitális oktatás feltételei megerősödtek 

o Megfelelő infrastruktúra - 28.000 új laptop 

o NKP fejlesztése - Differenciált tartalmak 

o KRÉTA DKT - Online platformok 

o Szakmai ajánlás - Módszertan 

 A mérhető eredmények - Az Országos Kompetenciamérés eredményei 2022-ben 

lesznek elérhetők. 

 Mi változik a szabályozás terén? A jogszabályi változások 

o A 2021. évi LII. törvény köznevelést érintő módosításai  
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 A diabéteszes tanulók, gyermekek segítése 

o Az 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermekek, tanulók segítése - a 

szülő kérésére 

o Ki láthatja el? 

o Diabétesz ellátási pótlék 

 A gyermekvédelmi csomag:  Az Országgyűlés 2021. június 15-én elfogadta a 

pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek 

védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. Törvényt. 

A törvény alapvetően nem köznevelési kérdésre fókuszál, de van két köznevelést érintő 

eleme. 

 

A tartalmi változások  

 Az új Nat és új kerettantervek szerinti nevelés-oktatás  

 A változás a 2020/2021. tanévben lépett életbe  –  felmenő rendszerben 

 Tankönyvek, tananyagok 

 Megújul az érettségi vizsga 

o Módosult az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet  

 Induló és újrainduló programok 

o Határtalanul Program 

o Nyílt pályázatok: 

o Központi programelemek: 

o Lázár Ervin Program 

 Idegennyelv-oktatási fejlesztések - Kiemelt feladat – idegen nyelvi kompetenciák 

fejlesztése 

o Külföldi Nyelvtanulási Program 

o Külföldi Nyelvtanár-továbbképzési Program 

o KRÉTA Idegen Nyelvi Modul fejlesztése 

Hogyan indult az új tanév?  

 Egészségvédelmi szabályok 

 12 éven felüliek oltási kampánya 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megköszöni államtitkár úrnak az előadását. 

 

5. Napirendi pont: 

„Célok, feladatok, eredmények a szakképzés területén” Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár asszony előadása, ITM 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár 

asszonyt, hogy tartsa meg előadását. 

 

Célok, feladatok, eredmények 2020-2021 
Technikusképzés megerősítése – az iskolai rendszerű szakképzés megújítása 

 Az új szakképzési struktúra alaprendszere elindul: 8 beavatkozási ponton 

 Kilencedik évfolyamra felvételt nyertek a szakképzési centrumokban 

2021/2022-es tanév: Előző tanévhez képest: 

o Technikum: 

o +12,4% 

o Szakképző iskola: +11,7% 
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 A szakmai oktatás tartalmi szabályozói 

 Digitális tananyagfejlesztés 

 Digitális oktatás szakmai támogatása 

 Okleveles technikusképzés (2021. szeptembertől) 

 Okleveles technikusképzésbe beiratkozott tanulók száma: Top 3 ágazat: 

o Elektronika és elektrotechnika 

o Gazdálkodás és menedzsment 

o Informatika és távközlés 

 Kreatív technikum” (2021. szeptembertől) 

o Kreatív ipar 

o Vizuális 

o Színház- és hangtechnika 

 Pedagógiai technikum” (2022. szeptembertől) 

o Új ágazat: Oktatás 

o Új szakma: Oktatási szakasszisztens 

 

A magyar duális szakképzési modell továbbfejlesztése 

 Az új szakképzési struktúra alaprendszere elindul:  3+5 beavatkozási pont a 

gazdaság szereplői szemszögéből 

 Duális partnerek körének bővítése érdekében tett intézkedések 

o 1149 ágazati workshop 

o 3161 felkeresett gazdálkodó szervezet 

 

Komplex humánerőforrás-fejlesztési programok indítása a szakmai oktatók körében 

 Az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus alkalmazása, Intézményi MIR 

 Értékelés: Új minősítési rendszer   kialakításának első lépése az EQAVET és a 

Hay-rendszer alkalmazásával 

 Új továbbképzési programok kidolgoztatása, továbbképzések lefolytatása 

o Az Oktatói Továbbképzési Rendszerben már elérhető a képzések és 

továbbképzések aktuális listája. 

o Projektekhez kapcsolódó képzések: on-line (elérhetőek a KRÉTA 

rendszerben) 

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó több elemű program 

 A szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak 

megerősítése II. 

 Rugalmas tanulási utak a szakképzésben 

 Orientációs évfolyam – a pilot év tapasztalatai 

 Dobbantó program – a pilot év tapasztalatai 

 Műhelyiskola – a pilot év tapasztalatai 

 

A gazdaság igényeire fókuszáló, hatékonyság, rugalmasabb tanulási lehetőséget kínáló 

felnőttoktatás és felnőttképzés 

 Felnőttek szakmai oktatása a szakképzési centrumokban 

 2020. július 1-jével megtörtént az oktatók béremelése 

 www.ikk.hu – Látogatottsági adatok 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megköszöni helyettes államtitkár asszonynak az 

előadását. 
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6. Napirendi pont: 

„Tájékoztatás az Oktatási Hivatal által szervezett országos hatáskörű programokról, 

eljárásokról és ezek főbb adatairól” Brassói Sándor megbízott elnök úr előadása, OH 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Brassói Sándor megbízott elnök urat, hogy tartsa 

meg előadását. 

 

Az Oktatási Hivatal által szervezett országos hatáskörű programok a 

2021/2022. tanévben 
Középfokú felvételi eljárá 

 A 2021/2022-es tanévre vonatkozó felvételi eljárásban nincsenek érdemi változások. 

Az időpontok, határidők megjelentek a tanév rendjében. 

 

Érettségi vizsgák 2021. május–június 

Az érettségi vizsgák lebonyolítása a 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban sok tekintetben 

speciális volt: 

• a vizsgaeredmények döntő többségét az írásbeli vizsgarész alapján állapították 

meg; 

• a legtöbb szervezési folyamat elektronikus úton zajlott; 

• a vizsgák letételétől vissza lehetett lépni; 

• a vizsgákhoz speciális egészségügyi körülményeket kellett biztosítani. 

A speciális körülmények között: 

• 68.000 fő szerzett érettségi bizonyítványt; 

• a felsőoktatási felvételi eljárás szabályai miatt 2020-tól az emelt szintű vizsgaszám 

tovább növekedett, és erre az érettségi időszakra már 65.524 volt. 

A speciális intézkedések meghozták az eredményt: 

• a vizsgák lebonyolítása biztonságos volt; 

• a középszintű vizsgaeredmények átlaga nagyrészt jól illeszkedik  

a korábbi eredmények sorába; 

• az emelt szintű vizsgák eredménye is csak annyira csökkent, amennyire azt a 

vizsgaszám-emelkedés indokolja. 

Érettségi vizsgák 2021. október–November 

 A 2021. október–novemberi vizsgaidőszak általános szabályai lényegében 

azonosak lesznek 1a korábban megszokottakkal 

Országos mérések 

 A 2021/2022-es tanévben a hazai országos pedagógiai mérési rendszer új korszaka 

kezdődik. 

 Az Országos kompetenciamérést (OKM) és a nyelvi/célnyelvi méréseket e tanévtől 

kezdve egységes rendszerben, elektronikus felületen bonyolítjuk le. 

 Az OKM a szövegértés és a matematika mellett kibővül a természettudományi 

mérési területtel. 

 Az elektronikus lebonyolítási mód az eljárásrend megújítását is megköveteli. 

 

Mely országos méréseket érinti a digitális átállás? 

Országos kompetenciamérés (6. és 8. és 10. évfolyam) 

• matematika, szövegértés, és új elemként a természettudomány 
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Országos idegen nyelvi mérés (6. és 8. évfolyam) 

• angol, német (KER szerinti A1, A2) 

Országos célnyelvi mérés (6. és 8. évfolyam) 

• angol, német, kínai (6. évfolyam A2/, 8. évfolyam: B1) 

Megoldandó feladatok 

Mérési szakmai feladatok: 

• Digitális mérési platform kifejlesztése.  

• A természettudomány mérés beillesztése a rendszerbe. 

• A korábbi visszajelzésekkel (jelentésekkel) való kompatibilitás, folytonosság 

biztosítása. 

• A nyelvi mérések felzárkóztatása az OKM-hez (összehasonlíthatóság biztosítása, 

képességskálák bevezetése). 

• A visszajelzési rendszer fejlesztése. 

Szervezési szakmai feladatok: 

• A tanulók mérésekkel való terhelése ne növekedjen. 

• A mérések lebonyolíthatóságának biztosítása a jelenlegi egyenetlen informatikai 

infrastruktúra mellett. 

• Az adatfelvétel biztonságának, hitelességének biztosítása. 

Ütemezés 

Nyilvánvaló előnyök 

- Korszerűbb, hatékonyabb mérési rendszer. 

- A környezet terhelésének csökkentése (papíralapú mérés) 

- Az előállítási, feldolgozási költségek csökkentése. 

- Az évi rendszeres Core mérés (10000 tanuló) feleslegessé válik. 

- Az új feladatok próbamérése beépülhet a főmérésbe. 

- Szakmailag informatívabb visszajelzések (nyelvi skálák). 

- Hosszabb távon gyorsabb visszajelzések. 

8. évfolyamos tanulók pályaorientációs vizsgálata- mérése 

Segítjük az iskolák pályaorientációs feladatait egy új online eszközzel: 

https://pom.oktatas.hu/ 

 

A tanév rendje szerinti szakmai ellenőrzések 

Tankötelezettség megkezdésének halasztása 

Egyéni munkarend 

Pedagógusminősítési eljárások 2021/2022. tanév 

Az intézmények, az intézményvezetők és a pedagógusok feladatai a 2022. évi ellenőrzési 

tervvel kapcsolatban 

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek és tanköteles tanulók 

nyilvántartása 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

 Szaktanácsadás az eredményesebb pedagógiai folyamatok érdekében 

 Bázisintézményi hálózat és tudásmegosztás 356 intézmény együttműködésében 

 Fenntarthatóságra nevelés támogatása 

Köznevelési rendezvénysorozatok a pedagógiai oktatási központok bevonásával 

A jelzőrendszer főbb mutatói az elmúlt három tanév végén 

Tartalom- és tankönyvfejlesztés 

Nemzeti Köznevelési Portál 

Az NKP okostartalmai 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megköszöni megbízott elnök úrnak az előadását. 

https://pom.oktatas.hu/
https://pom.oktatas.hu/
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Kávészünet 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök 15 perc kávészünetet rendel el. 

 

7. Napirendi pont: 

Hajnal Gabriella elnök asszony előadása, KK 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Hajnal Gabriella elnök asszonyt, hogy tartsa 

meg előadását. 

Hajnal Gabriella elnök asszony interkatív kérdezz-felelek rendszerben tartja előadását. 

Szeretne ingyenes továbbképzéseket biztosítani a tanítók számára, akár online, akár fél online 

jelleggel, hogy a harmadikosokat megfelelően tudják tanítani. 

5 éves osztatlan képzés lesz, tehát az általános iskolai és középiskolai képzés nem válik szét.  

Kérdés: Klebelsberg Központ tervezi-e valahogy egységesíteni a fejlesztő pedagógiai 

foglalkozásokat, illetve a gyógytestnevelés biztosítását. Finanszírozási keret, mert egyre több 

az SNI BTMN-es gyerek. 

Hajnal Gabriella elnök asszony: Utazó gyógypedagógia szolgálat el tudja látni azt. Egyre több 

EGYMI-t hoznak létre, idén már kettő új lett. Arra kellene törekedni, hogy legyen a nagyobb 

intézményekben fejlesztő pedagógus. Gyógytestnevelésnek szerinte az iskolában van a helye, 

de gyógytestnevelés a szakszolgálatnál van, ezért hiába testnevelő/gyógytestnevelő szakon 

végzett, csak testnevelő tanárként tud elhelyezkedni. 

Digitális kompetencia mérés fejlesztése. Ha van az iskolában 240 gyerek, hogy tudom 60 

géppel mérni a kompetenciát? 

Pedagógus bérekre lesz-e valamilyen hatással az alapbér emelés, ha lesz ilyen. Van-e prognosis 

pedagógus bér emelésre.  

Hajnal Gabriella elnök asszony: Megkeresett legalább 30 képviselőt, miniszter úrnak levelet 

írt, szerinte is nagy baj van, de nem tudja lesz-e változás. 

Gépek: várhatóan lesz minden gyereknek és pedagógusnak. 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megköszöni elnök asszonynak az előadását. 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Hirmann Lászlót a Választási Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. (kb. 5 perc) 

 

Hirmann László a Választási Bizottság elnöke:  

Tájékoztatja a küldötteket az OFB elnök választás eredményéről: Szavazóként 110 fő küldött 

jelent meg, a szavazóurnában 110 szavazat volt, érvényes szavazat 110, érvénytelen szavazat 0 

volt, 108 igen szavazat és 2 nem szavazat. Elnöknek Ajtony Ákost választották meg. 

Tájékoztatja a küldötteket az OEB elnök választás eredményéről: szavazóként 110 fő küldött 

jelent meg, a szavazóurnában 110 szavazat volt, érvényes szavazatok száma 110, érvénytelen 

szavazatok száma 0, 109 igen szavazat és 1 nem szavazat. Az OEB elnöke Fekete József lett. 

Tájékoztatja a küldötteket az tagozati elnökök választási eredményéről: szavazóként megjelent 

küldöttek száma 110 fő, szavazóurnában lévő szavazatok száma 109, érvényes szavazatok 

száma 109, érvénytelen szavazatok száma 0.:  

1. Alapfokú művészetoktatás – Zakar Katalin 109 igen szavazat és 0nem szavazat 

2. EGYMI – dr. Benczéné Csorba Margit 109 igen szavazat és 0 nem szavazat 

3. Életvitel és gyakorlati ismeretek – Fodorné Magyar Ágnes 109 igen szavazat és 0 

nem szavazat 

4. Ember és társadalom – Vargha Zoltán  109 igen szavazat és 0 nem szavazat 

5. Ember és természet – Kiss Ildikó 109 igen szavazat és 0 nem szavazat 
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6. Fejlesztő, konduktori és gyógypedagógia – Kajáry Ildikó 109 igen szavazat és 0 nem 

szavazat 

7. Földünk, környezetünk – Petőné Horváth Mária 108 igen szavazat és 1 nem szavazat 

8. Informatika/digitalis kultúra – Rozgonyi-Borus Ferenc  109 igen szavazat és 0 nem 

szavazat 

9. Kollégium – Czuper Edit 108 igen szavazat és 1 nem szavazat 

10. Magyar nyelv és irodalom – Hencsné Tóth Zsuzsanna 108 igen szavazat és 1 nem 

szavazat 

11. Matematika – Balga Attila 108 igen szavazat és 1 nem szavazat 

12. Művészetek – Kiss Papp Csilla 109 igen szavazat és 0 nem szavazat 

13. Nemzetiség – Flódung János 109 igen szavazat és 0 nem szavazat 

14. Óvoda – Márkus Lászlóné 109 igen szavazat és 0 nem szavazat 

15. Pedagógiai szakszolgálat – Bódor Andrea Ágnes 108 igen szavazat és 1 nem szavazat 

16. Szakképzés – Asztalos Zoltán 108 igen szavazat és 1 nem szavazat 

17. Tanfelügyelet és minősítő szakértői – Bánkiné Kiss Anikó  109 igen szavazat és 0 

nem szavazat 

18. Testnevelés, gyógytestnevelés és sport – Kulcsár Róbert 108 igen szavazat és 1 nem 

szavazat 

 

Az alábbi tagozatok vezetői ideiglenes megbízást kapnak az Országos Elnökségtől. 

 

1. Intézményvezetői – Pásztor Gergely 

2. Szaktanácsadói – Pesti Péter 

3. Idegen nyelv – Bakosné Balogh Andrea 

4. Tanítói – Bakkné Mórucz Henrietta 

 

8. Napirendi pont: 

Az NPK, munkája és feladatai, Az Alapszabály és az Etikai Kódex módosítása – Dr. Kozák 

András előadása 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri Dr. Kozák András urat, hogy tartsa meg 

előadását. 

A hatályos jog változása és a pandémia miatt világunkba bevitt digitális világ változásai miatt 

szükséges módosítani az Alapszabályt, illetve az Etikai Kódexet. Dr. Kozák András ismerteti a 

4 lényeges tematikát, amelyek mentén modellezhetőek a módosítási javaslatok. 

1. Nyelvhelyességi, szövegpontosító korrekciók. 

2. Koherencia teremtő pontosítások. 

3. Érdemi változtatások, amik megtételére nem jogszabály kötelez bennünket.  

4. Szabályozástechnikai módosítások  

 

Ezután tételesen felsorolja az Alapszabály és az Etikai Kódex javasolt változtatásait.  

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök megkérdezi van-e valakinek bármilyen indítványa az 

Alapszabály, illetve az Etikai Kódex módosításával kapcsolatban. Új indítvány nem érkezett.  

 

9. Napirendi pont: 

Szavazás az Alapszabály és az Etikai Kódex módosításáról 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy kézfeltartással szavazzanak 

az Alapszabály módosításáról.  
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Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel 

fogadják el az Alapszabály módosítását. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták az Alapszabály módosítását. 

 

 

A küldöttgyűlés 110 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

5/2021. (IX.22.) számú határozata 

Az NPK 2021.09.22-i Küldöttgyűlése az Alapszabály módosításáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése módosítja az Alapszabályt. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök: felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel 

fogadják el az Etikai Kódex módosítását. 

 

Az országos küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták az Etikai Kódex módosítását. 

 

 

 

A küldöttgyűlés 110 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 

Országos Küldöttgyűlésének 

5/2021. (IX.22.) számú határozata 

Az NPK 2021.09.22-i Küldöttgyűlése az Etikai Kódex módosításáról 

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése módosítja az Etikai Kódexet. 

 

Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10. Napirendi pont: 

Plenáris ülés zárása 

 

Dr. Vizi László Tamásné levezető elnök ismerteti a másnapi szekcióülések helyszíneit.  
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- Az ülés 18 óra 05 perckor zárul. - 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Morber Andrea Martina 

  Jegyzőkönyvvezető 

 

      Dr. Puszter Bernadett             Hamzáné Szita Ilona 

      Jegyzőkönyv hitelesítő             Jegyzőkönyv hitelesítő 
 


