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A Nemzeti Pedagógus Kar

A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és 

önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézményekben pedagógus-

munkakörben közalkalmazottként 

foglalkoztatottak önkormányzattal 

rendelkező köztestülete.



Feladataink

 Véleményezési és konzultációs jog  

gyakorlása

 Fejlesztési javaslatok előterjesztése

 Közösségi szolgálat működtetésének 

monitorozása

 Pedagógus Etikai Kódex megalkotása



Céljaink

Hatékonyabb oktatási környezet kialakítása

- fenntartás, működtetés, fejlesztések

A pedagógusok társadalmi elismertségének növelése

- életpálya, önállóság, munkaterhelés

A pedagógiai értékek védelme, megújítása

- NAT, pedagógusképzés, továbbképzések



Helyzetértékelés

A Nemzeti Pedagógus Kar honlapján: 

 nemzetipedkar.hu

 Tudástér

 Állásfoglalások, közlemények

 NPK helyzetértékelése (2019-2020, illetve 2018-2019-es tanév 

kezdetén)



A helyzetértékelés területei

 Fenntartás, működtetés

 Pedagógus életpálya: presztízs, bérek, munkaterhelés

 Tanfelügyelet, minősítés

 Szakképzés

 Kollégiumok

 Óvodák

 Gyógypedagógia

 Tanulói terhelés

 Hátrányos helyzetű kis települések iskolái



Fenntartás, működtetés

Gazdasági önállóság növelése

Státuszszámítás

Karbantartás, felújítás



Életpálya, bérek, munkaterhek

Az egész ország érdeke, hogy olyan 

pedagógusok oktassanak és neveljenek az 

intézményekben, akik szakmailag felkészültek, a 

nevelést, oktatást hivatásuknak érzik, munkájukat 

sikeresen végzik, továbbá munkájukért olyan bért 

kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy 

folyamatosan magas színvonalon láthassák el 

feladataikat.



Néhány adat a foglalkoztatásról

 Az átlagéletkor közelít az 50 évhez.

 2022-től következő 10 évben átlagosan 6200 fő megy nyugdíjba.

 Egyre többen élnek a 60 év betöltése után kezdeményezhető 

részfoglalkoztatás lehetőségével.

 Nagyjából évente 10000 jelentkező van pedagógus karokra.

 A képzés alatti lemorzsolódás 44%.

 A munkába állas utáni első öt évben egyharmaduk elhagyja a 

pályát.

 Az átlagos óraszám a KK-nál 24,5.



Néhány adat a bérekről

 Az EU-ban a pedagógus bérek a diplomás átlagbér 
87-88%-át érik el.

 Magyarországon: 2012 – 56%, 2016 – 74%, 2018 – 60% 
alatt.

 2018-ban a pályakezdő pedagógus bér 203000 Ft, a 
diplomás pályakezdő bér 334667 Ft.

 10%-os vetítési alap emelés a KK részére 40 milliárd 
forintot jelentene.

 A kezdő pedagógus bért a garantált bérhez kellett 
felzárkóztatni 2019 januárjában.



Javaslatok

 Bérek:

- Társadalmi standardhoz igazítás (minimálbér, garantált 
bérminimum, diplomás átlagbér)

- Jutalmazás, differenciálás lehetősége

- Béren kívüli juttatások (szakkönyvtámogatás, ruhapénz, cafetéria)

- Támogatások a pályakezdőknek (szolgálati lakás, letelepedési 
támogatás, ösztöndíj)

- A szakmai fejlődés támogatása és anyagi elismerése

 Munkaterhelés átgondolása

- Többlettevékenységek pontos meghatározása, egységes és 
következetes elismerése



Vezetői életpálya

Az intézmények hatékonysága a kiváló 
pedagógusi munka mellett elsősorban a 
szervezeti kultúra függvénye. Ezért rendkívül 
fontos, hogy ki lesz a vezető.

 Alapilletmény

 Pótlék

 Jutalmazási lehetőség



Tanfelügyelet, minősítés

 Minősítési kötelezettség teljesítése 

 Fokozatok, átsorolások

 Munkaidő beszámolás

 Keretszámok

 Elfogadott javaslatok: 

- gyakornok – pedagógus I átmenet

- pedagógus II-be jelentkezés feltételéhez nem kell 6 év 

folyamatos gyakorlat



Nemzeti Alaptanterv

Jelenlegi állapot:

 2020-as bevezetés, ha a kormány elfogadja ősszel a 

tervezetet

 Felkészítő évfolyam önkéntes választása

 Folyamatban a kerettantervi követelmények, amelyek a 

kötelező minimumot írják elő – átlagos diák az időkeret 80 

%-ban tudja feldolgozni

 Az első négy évben a biztos olvasás, írás, számolás a cél

 Megmaradnak a hat és nyolc évfolyamos képzések



Pedagógusképzés

 Először meg kellene határozni a pedagógus 
feladatát.

 Kapcsolat a felsőoktatás és a közoktatás 
között, hogy jobban látszódjanak az igények.

 Kevesebb tudomány, több szakmódszertan.



Felsőoktatási felvételi eljárás 2020 -

423/2012 Kormányrendelet

23.§(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre –a (4) bekezdésben 

szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex 

nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik 
és

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy 
felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet 

képzési terület képzésére jelentkezőre.



Többletpontok 

19. § (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait 

az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a 

jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 

százalékos eredményű második érettségi vizsgáért 

érettségi többletpontra jogosult.

Ebben az esetben 50 érettségi többletpontot kap.



Köszönöm a figyelmet!

 nemzetipedkar.hu

 fotitkar@nemzetipedkar.hu

 iroda@nemzetipedkar.hu

 jogasz@nemzetipedkar.hu

 elnok@nemzetipedkar.hu
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