
Jegyzőkönyv 
 
Készült 2004. november 27-én, Budapesten, a XIII. kerületi Pedagógiai 
Szolgáltató Központban, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének 
közgyűlésén. (Jelenléti ív mellékelve.) 
A közgyűlést az OFOE IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia programjába 
illesztettük be. A meghívóban megjelölt első időpontban nem voltunk 
határozatképesek, ezért a második időpontban tartottuk meg. 
 
A megjelent egyesületi tagokat és vendégeket (27 fő) Pusztai Katalin levezető 
elnök köszöntötte. Ismertette a közgyűlés napirendjét, amelyet a jelenlévők 
elfogadtak. Felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Stanglné Pintér Mártát, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Sallai Évát és dr. Huszár Attilánét. A jelölő 
bizottság tagjainak Tímár Ágostonnét, Molnár Bélánét és Szabó Gyulánét 
javasolta a közgyűlésnek. A jelölteket elfogadták. Majd felkérte Szekszárdi 
Júliát, az egyesület elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Szekszárdi Júlia köszöntötte a megjelenteket. Összefoglalta az egyesület elmúlt 
egy évben végzett munkáját. Kiemelte a sikeres pályázatokat, a konferenciát, a 
különböző szakmai fórumokat, a továbbképzéseket, a honlapot, a tanácsadó 
szerepet, a taneszközcsomagot és annak kipróbálását. Majd Szekszárdi Júlia 
több olyan aktív tagot mutatott be, akik sokat tevékenykednek a szervezet 
érdekében, hasznos tanácsaikkal segítik az egyesületi munkát.  Szatmáry Nórát, 
aki a honlap lelkes gondozója, és Földes Petrát, aki a tanácsadó rovat vezetője. 
Valamint Takácsné Hercz Máriát, aki a pedagógiai méréseknél ad segítséget a 
kollégáknak. Beszélt a honlapról, az új tervekről is. Felhívta a kollégák 
figyelmét arra, hogy itt minden hasznos ötletnek helyet tudunk adni, ami segíti 
az osztályfőnökök munkáját. Végezetül ismertette az egyesület gazdasági 
beszámolóját. 
Szatmáry Nóra, az egyesület honlapjának a szerkesztője örömmel számolt be 
arról, hogy a látogatottság évről évre nő, ami bizonyítja, hogy szükség van az 
ilyen jellegű munkára. Beszámolóját statisztikai adatokkal egészítette ki. A 
számok tükrében elemezte a tevékenységet. 
Pusztai Katalin felkérésére Horváth H. Attila, a felügyelőbizottság elnöke 
elmondta, hogy mindent rendben talált, az egyesület a hatályos jogszabályok 
alapján, a közhasznúságnak megfelelően működik. 
Pusztai Katalin beszámolt arról, hogy az Országos Közoktatás-politikai 
Tanácsba Szekszárdi Júliát jelöltük, sajnos néhány szavazattal lemaradt. 
Elmondta, hogy a szakmai anyagok véleményezésénél kérik a véleményünket, 
de néha úgy tűnik, mintha el sem jutott volna a megfelelő helyre. Ugyanúgy 
benne maradnak a megjelölt, kifogásolt részek. Harmadsorban szólt a szlovákiai 
kollégák pozitív visszajelzéséről. Nagyon sikeresnek tartották a továbbképzést, 
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megköszönték ismételten telefonon, jó hírünket keltik. Ez jó marketing az 
egyesületnek!  
Ligeti György a közös pályázatokról beszélt. Véleménye szerint egy párbeszéd 
rovat az oktatási tárca felé nagyon hasznos lenne. Elmondása szerint a szociális 
szférában ez már jól működik, digitális módon jut át és vissza. Szívesen a dolog 
mellé állna. 
Bán Mihály szerint a társadalmi viták véleményei, hozzászólásai 
„kimazsolázhatók”, éppen ezért nem biztos, hogy hűen tükrözik a szakma 
álláspontját. Egy statisztikailag kimutatható, alátámasztható anyag meggyőzőbb, 
jobb lenne.  
Pusztai Katalin megkérdezte a jelenlevőket, hogy a beszámolót elfogadják-e. A 
beszámolót egyhangúan elfogadták a megjelentek. Majd felkérte Tímár 
Ágostonnét a vezetőségválasztás lebonyolítására.  
 
Tímár Ágostonné – a jelölőbizottság elnöke – elmondta, hogy egy egyesület 
munkája attól függ, hogy milyen aktív az elnökség. Megköszönte Szekszárdi 
Júlia lelkiismeretes, innovatív tevékenységét, valamint a vezetőség valamennyi 
tagjának a lelkes munkát. Az egyesület vezetőségi tagjait felkérte emeljék ki 
mostani tevékenységeikből a legfontosabbakat. Szekszárdi Júlia, Ligeti György, 
Sallai Éva, Stanglné Pintér Márta elmondták, milyen területeken 
tevékenykednek, hol kapcsolódnak be az egyesület munkájába. Majd Kósáné 
Ormai Vera megköszönte az eddigi bizalmat, és bejelentette, hogy a 
továbbiakban nem tud részt venni a vezetőség munkájában. 
Szekszárdi Júlia elnök kért szót. Megköszönte Kósáné Ormai Verának, hogy az 
alapítástól fogva lelkesen és odaadóan támogatta az egyesület tevékenységét, 
hogy mindenkor számíthattunk nagy szakmai tudására. Reményét fejezte ki, 
hogy az egyesületnek továbbra is aktív tagja marad, és megfontolt tanácsaival 
továbbra is segíti munkánkat. 
Tímárné Ágostonné a jelölőbizottság javaslatát ismertette. Az OFOE elnökének 
ismételten Szekszárdi Júliát, vezetőségi tagoknak Ligeti Györgyöt, Sallai Évát, 
Stanglné Pintér Mártát és Takácsné Hercz Máriát; a felügyelőbizottság 
elnökének Horváth H. Attilát, tagjainak Pusztai Katalint és Völgyi Péternét 
javasolták. A jelenlévők egyhangúan megszavazták, hogy a jelölteket a 
szavazólapra vegyék fel. A jelöltek szóban nyilatkoztak arról (illetve Völgyi 
Péterné Horváth H. Attilát bízta meg, hogy nyilatkozzon helyette), hogy 
megválasztásuk esetén elvállalják a feladatot. A jelölőbizottság elnöke 
ismertette a szavazás módját, majd a szavazólapok kiosztása után 15 perc 
szünetet rendelt el.  
 
15 perc szünet. Az alapszabálynak megfelelően titkos szavazás. 
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A szavazatok összeszámolása után Tímár Ágostonné ismertette a választás 
eredményét. 16 szavazólapot kaptak, melyből 15 érvényes volt az elnökségre, 
míg 13 volt érvényes a felügyelő bizottságra. 
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete 

Elnöke: Szekszárdi Júlia 
Vezetőségi tagok: Ligeti György 
 Sallai Éva 
 Stanglné Pintér Márta 
 Takácsné Hercz Mária 
Felügyelő Bizottság  

Elnöke: Horváth H. Attila 
Tagjai: Pusztai Katalin 

 Völgyi Péterné 
 
Tímár Ágostonné gratulált a megválasztott elnöknek, elnökségi tagoknak, a 
felügyelőbizottság tagjainak, jó munkát kívánt mindenkinek. 
 
Szekszárdi Júlia a vezetőség nevében megköszönte a bizalmat, megígérte, hogy 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy az egyesület továbbra is jól 
működjön, és az osztályfőnökök munkáját maximálisan támogassa, segítse. 
 
Pusztai Katalin megköszönte a tagoknak és az érdeklődő vendégeknek a 
jelenlétet, és további jó itt tartózkodást kívánt mindenkinek.  
 
Kmf. 
 
 
 
 
 

  
Szekszárdi Júlia Stanglné Pintér Márta 

OFOE elnöke Jkv. 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: 
 

  
Dr. Huszár Attiláné Sallai Éva 

OFOE tagja OFOE vezetőségi tagja 
  


