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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  Nemzeti  Pedagógus  Kar  tagságának
önkéntességéről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2017. évi ..... törvény 

a Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről

1. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 63/A. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„63/A. §

(1) A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: „Kar”) a köznevelési intézményekben pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete.

(2) A Kar tagja az a pedagógus, aki az (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményben
pedagógus-munkakörben  történő  foglalkoztatásra  szóló  kinevezést  kapott,  és  írásban  benyújtja
jelentkezését a Kar Elnökségéhez, valamint elfogadja a Kar alapszabályát és Etikai Kódexét.

(3)  A  Kar  stratégiai  partneri  megállapodást  köthet  más  fenntartó  intézményeiben  dolgozó
pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel.

(4) A Kar a feladatait  országos szervei,  továbbá a megyékben és a fővárosban működő területi
szervei (a továbbiakban: területi szerv) útján látja el. Az állami intézményfenntartó központ köteles
a Kar területi  szervei működéséhez a megyeközponti  és fővárosi tankerület  székhelyén működő
köznevelési intézményben a működéshez szükséges megfelelő hely biztosításáról gondoskodni.

(5) A Kar az e törvényben és a Kar alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott
módon és feltételek szerint tagozatokat alakíthat, amelyek ellátják az Alapszabályban meghatározott
vagy az Országos Küldöttgyűlés által átruházott feladatokat.

(6)  A  Kar  az  Országos  Küldöttgyűlés  által  elfogadott  Alapszabályát  köteles  az  elfogadástól
számított 30 napon belül az oktatásért felelős miniszternek tájékoztatásul megküldeni.

(7) A Kar a céljai megvalósulásának előmozdítása érdekében, kizárólag a tevékenységéhez, továbbá
a  tagjai  által  végzett  szakmai  tevékenységhez  kapcsolódó,  kiegészítő  jellegű  gazdasági
tevékenységet  végezhet.  A Kar  gazdasági  társaságnak,  egyesületnek  nem  lehet  tagja,  és  ilyen
társaságban nem szerezhet részesedést.”

2. §

A Tv. 63/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63/I. §

(1)  A Karban  betöltött  tagság  megszűnik  a  tag  pedagógus-munkakörre  létesített  jogviszonya
megszűnésével.
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(2) A Karban betöltött tagság megszüntethető a Kar Elnöksége részére címzett írásbeli lemondó
nyilatkozattal.

(3) A Karban betöltött tagság nem zár ki más kamarai jogviszonyt.

(4) A Kar tagjának joga, hogy
a) közvetlenül, illetve az Alapszabály rendelkezései szerint küldöttek útján részt vegyen a Kar
tisztségviselőinek, testületeinek megválasztásában,
b) jelölhető és választható legyen a Kar tisztségviselőjének vagy a Kar küldöttjének,
c) részt vegyen a Kar rendezvényein, valamint a tagozatok munkájában,
d) igénybe vegye a Kar e törvényben, illetve az Alapszabályban rögzített térítésmentes, illetve
egyéb szolgáltatásait,
e) etikai eljárás lefolytatását kezdeményezze.

(5) A Kar tagjának kötelessége,  hogy megtartsa a Kar működésére vonatkozó, e törvényben, az
Alapszabályban és az Etikai Kódexben rögzített szabályokat.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  LMP nem  értett  egyet  a  Nemzeti  Pedagógus  Kar  felállításával,  többek  között  éppen  a
pedagógusok  kötelező,  megkérdezés  nélküli  taggá  válása  miatt.  A mesterségesen  kialakított
szervezet helyett az LMP a szakmai konzultatív testületekkel és a pedagógus szakszervezetekkel
való  együttműködési  modellt  képviseli.  A Nemzeti  Pedagógus  Kar  felállításával  kapcsolatos
fejlemények  szintén  azt  indokolják,  hogy  ismét  benyújtsuk  a  Pedagógusok  Demokratikus
Szakszervezetének  módosító  javaslatát,  amely  egy  kompromisszumos  megoldást  kínál  a
törvényalkotó számára.

Részletes indokolás

1-2. § 

A javaslat  lehetővé  teszi,  hogy bármely  köznevelési  intézményben  működhessen  a  Nemzeti
Pedagógus  Kar,  valamint  biztosítja  a  tagság  önkéntességét,  illetve  a  Karból  való  kilépés
lehetőségét.

3. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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