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A Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása

CXC tv. 99/B §

automatikus tagság: 2013. szeptember 1-től

Alakuló Küldöttgyűlés: 2014. június 14.

Országos Küldöttgyűlés: 2014. augusztus 23.

a Kar bejegyzése: folyamatban
területi választások: 2014. szeptember
tagozatok megalakulása: 2014-től



A Kar létrehozását bírálók leggyakoribb felvetései

LEGITIMITÁS törvény hívta életre a Kart 
szabályos választások útján

KÖTELEZŐ TAGSÁG automatikus; lehetőség a 
vélemények kinyilvánítására

TÖRVÉNYESSÉGI az alapító látja el; 
ELLENŐRZÉS a Kar fellebbezhet ellene

ETIKAI KÓDEX a jogszabályokat el nem 
érő alapvető hivatásetikai
normák eseteire



Kik vagyunk?

„A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban:
Kar) az állami és önkormányzati fenntartású
köznevelési intézményekben pedagógus-
munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatot-
tak önkormányzattal rendelkező köztestülete.”

Forrás: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 63/A. § (1)



Melyek a főbb céljaink?

hatékonyabb oktatási 
környezet kialakítása

a pedagógusok társadalmi 
elismertségének növelése

a pedagógusok szakmai 
érdekvédelme



Melyek a legfontosabb feladataink?

1. Véleményezési és konzultációs jog 
gyakorlása

2. Fejlesztési javaslatok előterjesztése
3. Közösségi szolgálat működtetésének 

hatékonnyá tétele
4. Pedagógus Etikai Kódex megalkotása



a területi szerveken keresztül begyűjtjük és 
összesítjük a pedagógusok észrevételeit

közvetítjük a Kar álláspontját a jogalkotó felé

területi szervek és szakmai tagozatok útján 
véleményezzük a pedagógusokat érintő 
intézkedés tervezetét, ezzel összefüggésben 
konzultációt kezdeményezünk

Hogyan valósítjuk meg?



a miniszter megkeresésére véleményt
nyilvánítunk a pedagógus munka szakmai 
kérdéseiről

feladatkörét érintő bármely kérdésben a 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezők felé 
felterjesztési, javaslattevő és 
véleményezési jogot gyakorlunk

Hogyan valósítjuk meg? folyt.



a pedagógus hivatás gyakorlásának feltételeit 
befolyásoló, az előírt szakmai vizsgákkal 
kapcsolatos jogszabályok megalkotásában 
konzultációs joggal közreműködünk

a minősítési és képzési rendszerek gyakorlati
megvalósítását tagjainkon és területi szerveinken 
keresztül figyelemmel kísérjük és javaslatot 
teszünk a fejlesztésre

Hogyan valósítjuk meg? folyt.



ellenőrízzük a közösségi szolgálat szervezését,
valamint működtetjük az ehhez kapcsolódó 
tanácsadó és információs rendszert

megalkotjuk a pedagógiai - hivatásetikai 
részletszabályokat tartalmazó - Etikai Kódexet, 
kialakítjuk az etikai eljárás rendszerét, valamint 
lefolytatjuk az etikai eljárásokat

Hogyan valósítjuk meg? folyt.



Feladatainkat csak akkor 
tudjuk eredményesen 
elvégezni, ha a tagság segíti 
munkánkat. 
Ehhez nem kell más, mint 
bizalommal elmondani 
nekünk a gyakorlati élet 
tapasztalatait.

Mit kérünk a pedagógusoktól?



MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET 
KÖSZÖNÖM!

www.nemzetipedkar.hu

Horváth Péter 
a Nemzeti pedagógus Kar elnöke

elnok@nemzetipedkar.hu
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