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EKIF Igazgatók és Lelkipásztorok Értekezlete  

Dr. Németh Zoltán osztályvezető előadása 

2020. október 7. (szerda) 11.50 – 12.10  

 

Szeretettel köszöntöm az Egri Főegyházmegye 54 köznevelési és szakképző intézményé-

nek igazgatóinak és lelkipásztorainak első online értekezletén résztvevő lelkipásztorokat 

és igazgatókat.   

 

Köszöntöm az Egri Főegyházmegye idén kinevezett  

 

 pasztorális helynökét, korábbi EKIF elnökünket Ft. Juhász Ferenc atyát, aki to-

vábbra is részt vesz az EKIF vezetés munkájában, 

 

 érseki irodaigazgatóját, Ft. Kakuk Ferenc atyát, aki szintén részt vesz az EKIF ve-

zetés munkájában, 

 

 EKIF elnökét, Ft. Lóczi Tamás atyát, Sátoraljaújhely város esperes-plébánosát, 

 

 Ft. Novák István plébános atyát, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Álta-

lános Iskola főigazgatóját, a Szent József Technikum lelki igazgatóját és a Jászapá-

ti Gróf Széchenyi István Technikum oktatásszervezést segítő érseki biztosát.   

 

Üdvözöljük továbbá az Egri Főegyházmegye több, mint 22 ezer tanulóból és 54 intéz-

ményből álló, közel 100 feladatellátási helyen működő intézményrendszeréhez 2020. szep-

tember 1-jétől csatlakozott Vizsolyi Szent Anna Római Katolikus Óvoda alkalmazottait,  

óvodásait és szüleiket.   

 

Köszöntjük intézményeink idén kinevezett következő új igazgatóit:  

 

1. Adácson Juhász Pétert, az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános 

Iskola és Sportiskola új igazgatóját;  

2. Egerben Czakó Tamást, az Érseki Szent József Kollégium új igazga-

tóját;   

3. Sátoraljaújhelyen Fábrikné Király Klára Krisztinát, az Árpád-házi 

Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóját;   

4. Jászberényben Halász Péter Sándort, a Szent József Technikum 

igazgatóját; 

5.  Törökszentmiklóson Polyák-Tóth Klárát, a Bercsényi Miklós Kato-

likus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda igazgatóját; 

6. Vizsolyon Kaposi Beátát, a Szent Anna Római Katolikus Óvoda 

igazgatóját. 

 

1. A járványvédelmi intézkedések 
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A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2020. évi 207. számában olvasható. 

 

E szerint a járvány második hullámában a nem kötelező konferenciák és csoportos ren-

dezvények személyes jelenléttel nem tarthatók meg.  

Határozatlan időre elrendeltük az osztályok keveredésével járó délutáni sportkörök, a 

terembérlők helyiséghasználatának, a színház, mozi, uszoda és egyéb csoportos látoga-

tások, kirándulások szüneteltetését és elhalasztását, az iskolai büfék üzemeltetésének 

korlátozását.  

Kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és az Operatív Törzs, valamint az EMMI és az 

ITM járványügyi előírásainak megfelelően megtartható, a közfeladat ellátásához köz-

vetlenül kapcsolódó, online módon meg tartható rendezvények szervezhetők és tartha-

tók meg.  

A közfeladat ellátásához szükséges konferenciákat előre be kell jelenteni a rendezvény 

helye szerint illetékes népegészségügyi hatóságnak, amely a helyszín és a körülmények 

ismeretében meghatározza a rendezvényen egy időben jelenlévők maximális létszámát.  

A hatóságok a rendezvények helyszínein szúrópróbaszerű ellenőrzést végeznek. 

A szakképző intézményekért felelős ITM ágazati ajánlása a helyi intézkedési tervre 

utalva a fenntartókra és az intézményvezetőkre bízza a digitális távoktatás részleges el-

rendelésének engedélyezését.  

A teljes intézményt érintő tantermen kívüli digitális oktatást az ITM rendelhet el.  

 

„A köznevelési és szakképzési intézményeket érintő járványvédelmi intézkedések 

 „4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési 

intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szak-

képző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény) 

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagyko-

rú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja 

meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, (37,8 C fok)  

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a test-

hőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket (37,8 C fok), a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és 

erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul 
tájékoztatni kell. 

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez 

megengedett testhőmérséklet mértékét. (37,8 C fok) 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) be-

kezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült köz-

leményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni. 

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végre-

hajtásáról. 

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet elle-

nőrzésnek alávetni. 
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5. § (1) Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú szemé-

lyen 

kívül más személy nem léphet be. 

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy 

fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, 

az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

A védekezést elősegítő orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzése 

8. § (1) Ha a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi 

készültség ideje alatt a védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy 

a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni 

védőeszközt vagy más eszközt (a továbbiakban együtt: eszköz) saját hatáskörben igazol-

tan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, kezdeményezheti az érintett 

eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) általi beszerzését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén – a járványügyi készültség során 

működő Operatív Törzs vezetőjének jóváhagyása esetén – az ÁEEK a kezdeményező 

szerv vagy személy képviselőjeként jár el a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzé-

se során.” 

 

2. Az elmúlt időszak jelentősebb fenntartói feladatai voltak az alábbiak:  

 

a) 2020. július 1-jétől a pedagógusok 10 % mértékű alapbéremelésben, az intéz-

mények vezetői pedig tanulólétszámuktól függően átlagosan 50 % vezetői pót-

lékemelésben részesültek.  

 

b) 2020. július 1-jétől elvégeztük a köznevelési és a szakképzési intézmények szét-

választását.  

 

Az EMMI és az ITM között 2020.07. 01-jén elválasztásra kerültek a köznevelési és 

szakképző intézmények, amelyek új nevet kaptak, a nyilvántartásukat az NSZFH 
kezeli a kormányhivatalok helyett. 

Adataik a KIR-ből átkerültek SZIR-be, amelyhez a KRÉTA rendszeren keresztül 

lehet hozzáférni.  

Az Egri Főegyházmegye minden intézménye a fenntartó költségviselésével 2018. 

szeptember 1-jétől része a KRÉTA rendszernek. Óvodáink pedig az OVPED rend-

szernek.   

A pedagógusok oktatók lettek. A kötelező órájuk heti 26-ról 22 órára csökkent. A 

bérük emelkedett.  
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c) Intézményeink örömmel fogadták a hitéletre költhető tanévenkénti, tanulólét-

számtól függő, az iskolai lelkipásztor által meghatározott hitéleti célokra fel-

használható pénzügyi keretet. 

 

a. 200 főig – 400 e. Ft./tanév  

b. 300 főig – 500 e. Ft. /tanév 

c. 400 főig – 600 e. Ft./tanév 

d. 500 főig – 700 e. Ft./tanév 

e. 600 főig – 800 e. Ft./tanév  

f. 700 főig – 900 e. Ft./tanév  

g. 800 főtől – 1 M. Ft. /tanév 

 

d) Jelenleg az új tanév szervezési feladataival, a tantárgyfelosztásokkal, munka-

tervekkel, a munka és óraadói szerződésekkel, a vírus miatt online tanuló diá-

kokkal és tanító pedagógusokkal foglalkozunk a sajtó érdeklődése mellett. 

   

Fontos kérdés, pl. az, hogy ki rendelhet el tantermen kívüli digitális távoktatást.  

 

A köznevelési intézményekben kizárólag az EMMI. 

 

A szakképző intézményekben pedig a fenntartó és az intézményvezető, de csak rész-

legesen. Az egész intézmény érintően kizárólag az ITM jogosult tantermen kívüli 

digitális távoktatás elrendelésére.  

    

e) A gazdasági vezetők minőségi munkáért 2020. október 1-től adott fenntartói 

döntésen alapuló bérpótléka 2020. 09. 30-án lejár, amelynek folytatásán most 

dolgozunk.  

 

f) Kérjük, hogy csak megalapozottan, az előzetes engedély birtokában ígérjenek a 

munkavállalóknak. Ezt szolgálja az előzetes engedélyezési szakasz, amelyben az 

aláíratlan szerződéstervezetek engedélyezhetőségét vizsgáljuk.  

 

Érzékeny témák: pl. a képesítés nélküli pedagógusok alkalmazása és besorolásuk, 

munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés csak előzetes írásbeli fenntartói enge-
dély birtokában állapítható meg.  

 

Ezt segítendő a fenntartói körlevelek kiadása mellett az EKIF új honlapjára is igyek-

szünk feltenni a körleveleinket és a kötelezően előírt nyomtatványok legutóbbi ver-

zióit.    

 

https://ekif.egriegyhazmegye.hu/cms/home 

 

5. A köznevelési fenntartók és intézmények Nkt. 1. §-ában rögzített kiemelt célja a le-

szakadás megakadályozása (felzárkóztatás) és a tehetséggondozás.   
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A tehetséggondozással kapcsolatos főegyházmegyei események:   

 

a) 2019 októberében az egri Eszterházy Károly Egyetem adott otthont a Magyar Te-

hetséggondozó Társaság jubileumi konferenciájának.  

b) 2020 májusában Szerencsen Főegyházmegyei Tehetségkonferenciát kívántunk ren-

dezni, amelyet a járvány miatt 1 évvel elhalasztottunk.  

c) 2020. szeptember 25-én a Magyar Tehetséggondozó Társaság online konferenciát 

tartott, amelyen részt vettünk.  

d) 2021. májusában Szerencsen Főegyházmegyei Tehetségkonferenciát kívánunk ren-

dezni. 

 

A tehetségpontokról 

 

A Matehetsz Tehetséghálózat csomópontjai a tehetségpontok.  

A tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közel tíz éve kezdemé-

nyezi és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken. 

A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segíté-

séhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a 

tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret,  

mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára.  

A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adó-

dó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés.  

 

6. Az egyházmegyei óvodafejlesztési program megvalósításáról a településük szem-

pontjából érintett polgármestereknek és intézményvezetőknek, valamint plébáno-

soknak tájékoztatást küldünk.  

 

7. Időnként egyes köznevelési, szakképző intézményekben előfordulhatnak olyan rendkí-

vüli esetek, amelyekben segítséget kérhetnek és kaphatnak a Főegyházmegyei Kari-

tászközpont fenntartásában, Eger, Kolozsvári u. 49. szám alatt működő RÉV Szenve-

délybeteg-segítő Szolgálattól, amelynek vezetője Siposné Kohári Szilvia. 

http://egerrev.hu/rolunk/ 

 
Eger, 2020. október 7.  

 

Összeállította: Dr. Németh Zoltán osztályvezető 
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