Az Nemzeti Pedagógus Kar

Alakuló Küldöttgyűlésének ügyrendje
I. Általános szabályok
1.1. Az Alakuló Küldöttgyűlés (továbbiakban: Küldöttgyűlés) plenáris ülésen végzi munkáját, melyen
a küldöttek, az Előkészítő Bizottság és az Előkészítő Bizottság által meghívottak vannak jelen.
1.2. A Küldöttgyűlés bizottságai:
- Választási Bizottság;
- Jelölő Bizottság, feladatait az Előkészítő Bizottság látja el;
- Szavazatszámláló Bizottság.
1.3 A bizottságok tagjai a Kar testületeibe nem jelölhetők és nem választhatók.
1.4. A Küldöttgyűlést levezető elnökök (továbbiakban elnök) vezetik (Előkészítő Bizottság tagjai).
A levezető elnökök feladatai:
- szót ad;
- figyelmeztet az ügyrend betartására, ennek megszegése esetén megvonhatja a szót;
- dönt a hozzászólások sorrendjéről, illetve a soron kívüli hozzászólások rendjéről;
- dönt az ügyrendi felvetésekben;
- szavazást rendel el, annak eredményét kihirdeti.
1.5. A levezető elnökök munkáját egy, vagy több jelenlevő segíti.
2. A Küldöttgyűlési delegáltak jogai:
- Szavaz, választ, illetve a választási szabályok szerint választható.
- Szót kérhet és kaphat a Küldöttgyűlésen az Alapszabály és Ügyrend szerint.

3. A vita menete
3.1 Egy nagyobb kérdéskört elvi felvezetés után, tárgyalható egységekben kell előterjeszteni.
3.2 A vita az előterjesztésről és a beérkezett szövegszerű javaslatokról folyhat.
3.2.1 Az Alapszabályra vonatkozó szövegszerű módosító javaslatot írásban kell eljuttatni, az alakuló
ülést megelőzően a megadott időpontig. Az ülésen kézhez kapott szöveghez módosító indítványokat
írásban az alakuló ülés napján 10.30-ig lehet az elnök segítőihez eljuttatni. A módosítási javaslatnak a
vitára bocsátott dokumentumtervezetek konkrétan megjelölt helyéhez kell kapcsolódnia.
3.2.2. Módosító javaslat bármely napirendnél kizárólag a Küldöttgyűlés megkezdése előtt beérkezett
javaslatok alapján megnyitott pontokhoz kapcsolódhat.
3.3 Az elnök az előterjesztés egy tárgyalható egységének vitája során - az előterjesztőt kivéve ugyanannak a hozzászólónak legfeljebb kétszer adhat szót.
3.3.1 Egy hozzászólás maximum 2 perces lehet.
3.4 Vita esetén javaslatokról az elnök az ellene-mellette érvelés szabálya szerint ad szót.
3.4.1 Az elnök egy kérdés elnyúló vitáját lezárhatja. Tiltakozás esetén a vita folytatásáról szavaztat.
3.4.2 A hozzászólásokban felvetődő kérdésekre az előterjesztő a vita lezárása előtt válaszolhat.
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4. Határozathozatal
4.1. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a delegáltak több mint 50%-a jelen van. A
Küldöttgyűlés döntéseit általában - nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntés
támogató, ha az igenek száma több, mint a nemek száma.
4.2. A határozathozatal a vitatott kérdések eldöntésével kezdődik. A módosító indítványokról szóló
döntések után a dokumentum-tervezet egészét szavazásra kell bocsátani.
4.3. A plenáris ülésről hangfelvétel készül. Az ezek alapján készülő jegyzőkönyvet a levezető elnök és
a jegyzőkönyvvezetők hitelesítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat szövegét, valamint a
szavazás eredményét. Az Alapszabállyal kapcsolatban csak a végszavazás eredményét kell
tartalmaznia.

II. A Nemzeti Pedagógus Kar első tisztségviselői megválasztásának rendje
1. A jelöltállítás szabályai
Bármely tisztségre jelöltet állíthat a Jelölő Bizottság elnöke, illetve a jelöltállítás szabályai szerint a
Küldöttgyűlés.
A Kar elnöke, alelnöke, elnökségi tagja a Küldöttgyűlés által választott bizottságának tagja az a
jelenlevő delegált lehet, aki a Küldöttgyűlésen jelen van és az adott tisztségre való jelölést elfogadja.
Az elfogadás ténye egyben nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.
A Kar elnökének, alelnökének és elnökségi tagjának jelölt küldöttek számára a jelölés lezárultát
követően 1-1 perc áll rendelkezésükre bemutatkozásra.
2. Választási szervek
2.1. Választási szervek:
a) Választási Bizottság
b) Jelölő Bizottság
c) Szavazatszámláló Bizottság.
2.2. Választási Bizottság
2.2.1. A Választási Bizottság az országos küldöttek közül választott háromtagú testület, mely egy
elnökből és két tagból áll. Tagjaira az alakuló ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A javaslatot az
Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el.
2.2.2. A Választási Bizottság tagja tisztségre nem választható, amennyiben mégis jelölést kap valamely
tisztségre, nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja-e. Amennyiben a jelölést elfogadja, a Választási
Bizottságban betöltött helye megüresedik. Az Országos Küldöttgyűlés a megüresedett hely(ek)re a
küldöttek közül újabb tagot választ.
2.2.3. A Választási Bizottság tagjainak megbízatása az alakuló Országos Küldöttgyűlés idejére szól.
2.2.4. A Választási Bizottság feladata:
a) a jelöltek listájának megállapítása
b) a jelöltek nyilatkozatának kikérése arról, hogy vállalják-e a jelöltséget
c) a szavazólapok elkészítése és hitelesítése
d) megállapítja a jelöltek listáját
e) megállapítja a választás eredményét.
2

A Választási Bizottság az ülés elején a napirend kezdete előtt megállapítja a delegáltak számát és a
jelenlevők számát. Megállapítja a választások érvényessége feltételének teljesülését, illetve annak
hiányát.
2.3. Jelölő Bizottság
2.3.1. A Jelölő Bizottság az alakuló ülésen az Előkészítő Bizottság.
2.3.2. A Jelölő Bizottság feladatai:
a) A küldöttek szakmai életrajza és szakmai munkája alapján javaslatot tesz az elnök, az
elnökhelyettes, az elnökségi tagok és a bizottsági tagok személyére.
b) A Bizottság jelöltjei mellé minimum a jelenlévő küldöttek 50%-ának támogatásával további
jelöltek állíthatóak.
VAGY - szavazás
A Bizottság jelöltjei mellé minimum 30 jelenlévő küldött támogatásával további jelöltek
állíthatóak.
2.3.3. A Jelölő Bizottság tisztségenként legalább annyi jelöltet állít, ahány betöltendő mandátum van.
2.3.4. Az Országos Felügyelő Bizottság és Országis Etikai Bizottság tekintetében az elnök a legtöbb
szavazatot kapott tag lesz. Amennyiben nem vállalja, a soron következő, legtöbb szavazatot kapott tag
válik elnökké.
2.4. Szavazatszámláló Bizottság
2.4.1. A Szavazatszámláló Bizottság országos küldöttek közül választott héttagú testület, mely egy
elnökből és hat tagból áll. Tagjaira az alakuló ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A javaslatot az
Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el.
2.4.2. A Szavazatszámláló Bizottság tagja tisztségre nem választható, amennyiben mégis jelölést kap
valamely tisztségre, nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja-e. Amennyiben a jelölést elfogadja, a
Szavazatszámláló Bizottságban betöltött helye megüresedik. Az Országos Küldöttgyűlés a
megüresedett hely(ek)re a Szavazatszámláló Bizottság a küldöttek közül újabb tagot választ.
2.4.3. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megbízatása az alakuló Országos Küldöttgyűlés idejére
szól.
2.4.4. A Szavazatszámláló Bizottság feladatai:
a) a szavazólapok összegyűjtése,
b) a szavazatok érvényességének vizsgálata, esetleges érvénytelenségük megállapítása,
c) az érvényes és érvénytelen szavazatok megszámlálása
d) a szavazatok összesítése, amely alapján a Választási Bizottság kihirdeti a szavazás eredményét.
3. Szavazás
3.1. A szavazás
a) titkos: a törvényben meghatározott tisztségviselői és országos ügyintéző szervek nem tisztségviselő
tagjai megválasztása tekintetében,
b) nyílt: a Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása tekintetében.
3.1.1. A választható jelöltek minden tisztség tekintetében külön szavazólapra kerülnek fel.
3.1.2. Az országos küldöttek tisztségviselőnként egy-egy szavazatot, bizottságonként a tagok
számának megfelelő számú szavazatot és elnökhelyettesenként egy-egy szavazatot adhatnak le.
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3.1.3. A küldöttgyűlési tag minden tisztség tekintetében a szavazás megkezdése előtt a Jelölő
Bizottságtól igényelheti a választható jelöltek neveit tartalmazó szavazólapot. Szavazni a szavazólapon
tollal, a jelölt neve melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal lehet.
3.2. Érvénytelen a szavazat, ha
a) nem hivatalos szavazólapon adták le,
b) nem tollal, a jelölt neve melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal adták le.
4. A választás érvényességének és eredményének megállapítása
4. 1. A Szavazatszámláló Bizottság számolja meg a szavazatokat és az eredményről jegyzőkönyvet
állít ki. A Választási Bizottság állapítja meg a választás tisztségenkénti érvényességét és eredményét.
4.1.1. Érvényes a választás az adott tisztség tekintetében, ha az Országos Küldöttgyűlésen megjelent
tagok több mint fele érvényes szavazólapot adott le.
4.1.2. Az adott tisztséget és az ügyintéző szervek nem tisztségviselői tagjai tekintetében a tisztséget a
legtöbb érvényes szavazatot elért jelöltek kapják meg.
4.1.2.1 Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapottak közt - ha az egy lehetséges
mandátumot vagy a tagságban a kapott szavazatok száma szerinti utolsó helyet érinti - az adott
tisztségre addig kell megismételni a szavazást, amíg a szavazategyelőség fennáll.
4.3. Amennyiben a küldöttgyűlési tag több tisztséget is megszerez, a szavazás eredményének
megállapítását követően a levezető elnök felhívására nyilatkozik arról, hogy melyiket fogadja el. Azon
tisztséget, amelyről lemond, a sorban következő legtöbb szavazatot szerző küldöttgyűlési tag szerzi
meg.
5. A választás érvénytelensége esetén követendő eljárás
5. 1. Az Országos Küldöttgyűlés az adott tisztség tekintetében, a meglévő választható jelöltek listáján
szereplő jelöltek közül ismételten választ (megismételt választás).
5.2. Érvényes a megismételt választás, ha a legtöbb szavazatot kapott jelölt a megjelent országos
küldöttek szavazatának több mint negyedét megszerezte.
5.3. A megismételt választás sikertelensége esetén a választást a be nem töltött tisztségekre az e célból
egy hónapon belül összehívott Országos Küldöttgyűlés ülésén az általános szabályok szerint kell
lefolytatni.
6. Összeférhetetlenség
6. 1. A megválasztott tag az Nkt. 63/G. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az Alapszabály VIII. 7.
pontjában meghatározott összeférhetetlenségi okot a megválasztását követően az ülése ideje alatt
köteles írásban bejelenteni az Elnök részére és azt megválasztásától számított tizenöt napon belül
megszüntetni vagy a megválasztott tisztségéről, illetve ügyintézői testületi tagságáról lemondani. A
megszüntetésről az érintett az Országos Elnökséget haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tag az
összeférhetetlenséget a megválasztását követő tizenöt napon belül nem szünteti meg vagy a
tisztségéről a tag egyébként lemond, úgy ellátott tisztsége, illetve ügyintézői testületi tagsága
megszűnik és a választáson sorban következő legtöbb szavazatot szerzett tag lép helyébe. Az
összeférhetetlenség vizsgálata a helyébe lépett tag esetében a tisztség megszerzéséről történő
tudomásszerzés napján kezdődik.
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