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Tisztelt Képvisel ő Asszony!

Az Ön által feltett „Mitől tart а Kormányzat, hogy nem teszi lehetővé а magyar pedagógusok
mindössze egytizedének közreműködésével felállított Nemzeti Pedagóguskarban való önkénte s
tagságot?” kérdésre — Ba1оg Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

А Kormány nem tart semmitő l а felvetett kérdésben, а Nemzeti Pedagógus Kar (NРК)
közfeladatai, pedagógus szakmai feladati ellátása és az önszabályozási feladatok megoldás a
érdekében — más szakmai köztestületekhez hasonlóan — а kötelező tagságot választotta
eszközül.

А Kormánynak számos tárgyalópartnere van: tanácsadó testületek, civil szervezetek ,
szakszervezetek stb . Nincs olyan rendelkezés, szándék vagy nyilatkozat, ami bármilyen
tárgykörben egy intézményt vagy szervezetet nevez meg kizárólagosan .

А Nemzeti Pedagógus Kar egy erős jogszabályi alapokkal megerősített , а pedagógus
társadalom szakmai képviseletére hivatott köztestület, szakmai tanácsadó szerveze t
pedagógiai szakmai kérdésekben . Az országos lefedettség, а tagok létszáma és а terület i
szerveződési elvek alapján а Kar а legátfogóbb pedagógus szakmai szerv. Minden tagnak
lehetősége van а Kar munkájába bekapcsolódni, így aki szeretné а véleményét kinyilvánítani,
lehetőséget kap, de ez nem kötelezettség . Egyetlen szervezet, egyesület vagy társaság tagjai
sem egyformán aktívak .

Az országos küldöttgyűlés tagjainak megválasztása során 15 .542 pedagógus regisztrálta
magát. Nincs más olyan pedagógus szakmai szervezet, ami 15 .542 fős aktív tagsággal
rendelkezik . Egy-egy szervezetnek néhány száz vagy esetleg néhány ezer tagja van az oktatá s
területén belül . Feltehetően az ő tagságuk sem 100 százalékban aktív, nem minden tag vesz
részt aktívan а sz adott szervezet életében vagy vállal tisztséget . Az NPK 15 .542 aktív
tagságának véleménye legitim és reprezentatív . És ne feledjük: ez egy nemrégiben megalakul t
szakmai szervezet., А jövőben а területi szervek megalakulását követően feltehetően maj d
több pedagógus kapcsolódik be az érdemi szakmai munkába .
А tagság az eredeti szándék szerint automatikus, tehát mindenki, aki állami és önkormányzat i
fenntartású köznevelési intézményben pedagógus munkakörben közalkalmazottként
foglalkoztatott, az NPK tagjává válik . Az automatikus tagság alapvetően más konstrukció ,
mint az önkéntes . А szakmai érdekvédelmi szervezetek és köztestületek esetében igen



elterjedt а kötelező tagság а szakmai identitás alakítása és а szakmai érdekvédelem
megvalósítása céljából . А pedagógusok egységes szakmai állásfoglalása — szemben а
jelenlegi széttagolt érdekvédelmi szerepl ők sokaságával — így jobban biztosítható .

Az NPK а legnagyobb létszámban tömöríti а pedagógusokat . Ebből adódóan а szakma i
képviselet is hatékonyabb .

Budapest, 2014 . augusztus 25 .
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dúró Dór a
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Mitől tart а Kormányzat, hogy пет teszi lehetővé а magyar
pedagógusok mindössze egytizedének közreműködésével felállított Nemzeti Pedagóguskarban
való önkéntes tagságot? "című, K/1041 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére ado tt

válaszomat.

Budapest, 2014 . augusztus 25 .
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