
Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/G. § (1) bekezdése és a Nemzeti 

Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) Alapszabályának V. 5.1. pontja alapján az NPK 

Országos Küldöttgyűlése az alábbiak szerint alkotja meg az NPK Választási Szabályzatát: 

1. A választási szabályzat tárgyi hatálya 

A választási szabályzat hatálya az NPK Országos Küldöttgyűlés tagjainak, az Országos 

Elnökség tagjainak, az Országos Felügyelő Bizottság tagjainak, az Országos Etikai Bizottság 

tagjainak, a Területi Küldöttgyűlés tagjainak, a Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai 

Bizottság tagjainak, valamint a tagozatok elnökeinek a megválasztására terjed ki. 

2. Alapelvek 

2.1. A választójog általános és egyenlő, a szavazás titkos és közvetlen. 

2.2. A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban résztvevőknek 

érvényre kell juttatniuk a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek között, 

d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása, 

f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása, 

g) választási eredmények nyilvánossága. 

I. FEJEZET 

AZ NPK TERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

3. Választójog 

3.1. Az NPK Területi Küldöttgyűlésének választásán választó és választható a Kar tagja (a 

továbbiakban: pedagógus), amennyiben a feliratkozáskor megadott adatai megegyeznek a 

Köznevelési Rendszerben (a továbbiakban: KIR rendszer) lévő adataival (a továbbiakban: 

választójogosult). 



3.2. A választójogosult abban a választókerületben választó és választható, amelyben annak a 

köznevelési intézménynek a székhelye van, ami a választójogosult közalkalmazotti kinevezési 

okiratában szerepel. 

3.3 A fentiek alapján a választójogosult megyei és fővárosi választókerületekbe (20 db: 19 

megye és egy főváros) tartozhat. 

4. Választókerületek 

4.1. A választáson azok a választójogosultak tartoznak egy választókerületbe, akiknek a 

közalkalmazotti kinevezési okiratában levő köznevelési intézményeknek a székhelye 

ugyanabban a megyében vagy a fővárosban találhatóak. 

4.2. Egy választókerületben négyszáz pedagógusonként egy fő, de legalább 10 fő választható 

meg a Területi Küldöttgyűlés tagjaként. A mandátumok számának a megállapításánál a 

matematikai kerekítés szabályait kell alkalmazni. Az adott megyében foglalkoztatott 

pedagógusok számának tekintetében a választás évében érvényes KSH statisztikai adatok az 

irányadóak. 

5. Jelölt 

5.1. A választójogosult a választás központi honlapján az erre szolgáló menüpontban kérheti 

jelöltként való nyilvántartásba vételét. 

5.2. A jelöltet a Választási Bizottság veszi nyilvántartásba, ha az fényképét, az önéletrajzát 

(maximum 2 oldal) és egy maximum 3000 karakteres, az NPK szerepével kapcsolatos 

szakmai célkitűzéseket tartalmazó esszét (bemutatkozó anyag) feltölt a választás központi 

honlapjára. 

5.3. A jelöltek bemutatkozó anyagát egyszerre teszi közzé a Választási Bizottság. 

5.4. Ha nincs legalább a megszerezhető mandátumok plusz egy számú választható jelölt, a 

betöltésre nem kerülő helyekre időközi választást kell kiírni, a Területi Küldöttgyűlés 

megalakulását azonban ez nem akadályozza. 

5.5. A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, vagy ha a 

választhatóság jogát elveszíti. 

6. A választás rendszere és az eredmény megállapítása 

6.1. A választás központi honlapján a választójogosult legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, 

ahány mandátum kiosztható. 



6.2. A Területi Küldöttgyűlés tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható tagok 

száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot 

elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 

7. Választási szervek 

7.1. A Választási Bizottság az NPK tagjai közül választott háromtagú testület, amely elnökből 

és két tagból áll. A Választási Bizottság tagjait az NPK Országos Elnöksége kéri fel - a 

választás kitűzött időpontját megelőzően legalább harminc nappal - a választások 

időtartamára. A tagok maguk közül elnököt választanak. Az elnök és a tagok a választáson 

nem választhatók. 

7.2. A Választási Bizottság 

a) informatikai szolgáltató segítségével működteti a választások központi 

honlapját, 

b) megállapítja az egyes választókerületekben megszerezhető mandátumok 

számát, 

c) ellenőrzi a jelöltek által megadott adatokat és nyilvántartásba veszi a jelölteket, 

d) jóváhagyja a szavazófelület adattartalmát és engedélyezi a választási anyagok 

egyidejű megjelenését, 

e) nyilvántartja a jelöltekre leadott szavazatok számát, 

f) gondoskodik a pedagógusok tájékoztatásáról, 

g) megállapítja a választás eredményét, 

h) ellátja a Központi Iroda segítségével a választások lebonyolításával kapcsolatos 

további szervezési feladatokat. 

7.3. A Jogorvoslati Bizottság az NPK tagjai közül választott háromtagú testület, amely 

elnökből és két tagból áll. A Jogorvoslati Bizottság tagjait az NPK Országos Elnöksége a 

választás kitűzését követő 5 napon belül, a választás eredményének jogerőre emelkedéséig 

tartó időszakra kéri fel. A tagok maguk közül elnököt választanak. Az elnök és a tagok a 

választáson nem választhatók. 

7.4. A Választási Bizottság és a Jogorvoslati Bizottság (ebben az alcímben, a továbbiakban 

együtt: Bizottság) testületként működik, döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a 

jelenlévő tagok többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. A Bizottság üléséről 

jegyzőkönyv készül. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. 

7.5. A Bizottság határozattal dönt. A határozatot a meghozatala napján írásba kell foglalni. 

A határozat tartalmazza 

a) a Bizottság megnevezését, 



b) a határozat számát 

c) az ügy tárgyának megjelölését, 

d) a kérelmező nevét és lakcímét, 

e) a rendelkező részben a Bizottság döntését, a jogorvoslati kérelem 

lehetőségéről való tájékoztatást, 

f) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott 

bizonyítékokat, a kérelmező által megjelölt, de mellőzött bizonyítást és a 

mellőzés indokait, valamint azokat a jogszabályhelyeket és e szabályzat 

azon pontjait, amelyek alapján a Választási Bizottság a határozatot hozta. 

7.6. A határozatot a meghozatala napján, rövid úton közölni kell a kérelmezővel. A határozat 

rövid úton való közlése 

a) a jelen lévők részére a határozat átadásával, 

b) telefaxon, vagy 

c) elektronikus dokumentum formájában (e-mail) 

történhet. A közlés tényét, módját és idejét az iratra fel kell jegyezni, az azt igazoló 

dokumentumot az ügyiratban el kell helyezni. 

7.7. A Bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – a választás központi 

honlapján nyilvánosságra hozza. 

7.8. A választással kapcsolatos jogszabálysértés, jelen szabályzat megsértése esetén, valamint 

a Választási Bizottság döntése ellen az NPK tagja a Jogorvoslati Bizottsághoz kifogást 

nyújthat be. A kifogást a választás központi honlapján feltüntetett címen, elektronikus 

levélben lehet benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett 

jogszabálysértés vagy a jelen szabályzat megsértése elkövetésétől, vagy a Választási Bizottság 

döntésének nyilvánosságra hozásától számított öt munkanapon belül megérkezzen. A 

Jogorvoslati Bizottság a benyújtott kifogásokról haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől 

számított három munkanapon belül dönt. 

7.9. A kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésnek vagy a szabályzat megsértésének megjelölését, 

b) a jogszabálysértésnek vagy a szabályzat megsértésének bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét és 

munkahelyének megnevezését. 

7.10. Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a 7.9. pontjában foglaltakat, a kifogást 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

7.11. Ha a Jogorvoslati Bizottság a kifogásnak helyt ad 

a) megállapítja a jogszabálysértésnek vagy a szabályzat megsértésének a 

tényét, 



b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértésről vagy a szabályzat 

megsértésétől, 

c) a választási eljárást vagy annak jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti 

és megismételteti. 

7.12. Ha a Jogorvoslati Bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja. 

7.13. A Jogorvoslati Bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

8. Feliratkozás 

8.1. Feliratkozni elektronikus úton a választás központi honlapján, a pedagógus által megadott 

jelszó és adatai alkalmazásával lehet. 

8.2. A feliratkozás során a rendszer elektronikus úton ellenőrzi, hogy a pedagógus adatai 

megegyeznek-e a KIR rendszerben lévő adataival (a továbbiakban: adategyezőségi 

ellenőrzés). 

8.3. Az informatikai rendszer a pedagógus részére az általa megadott adatainak egyezéséről 

visszajelzést ad. Amennyiben a pedagógus megadott adatai nem egyeznek meg a KIR 

rendszerben lévő adataival, adatainak egyeztetése érdekében a munkáltatójához fordulhat. 

Erről az informatikai rendszernek válaszüzenetben tájékoztatnia kell a pedagógust. 

8.4. A bemutatkozó anyagot feltöltő jelöltek adatainak ellenőrzése a KIR rendszeren keresztül 

történik. Amennyiben nem egyeznek meg a KIR rendszerben tárolt adatokkal, 3 napos 

határidővel egyszer van lehetőségük ennek javítására a munkáltatójukon keresztül. 

8.5. a) Az adategyezőségi ellenőrzés a pedagógus önkéntes hozzájárulása alapján lehetséges. 

A pedagógus a feliratkozás során, az adatok megadása előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy az 

adategyezőségi ellenőrzés érdekében hozzájárul a megadott adatok KIR rendszerből történő 

lekérdezéséhez. 

8.5. b) A pedagógus adatainak megadásával egyben hozzájárul a személyes adatainak a Kar 

Választási Bizottsága általi kezeléséhez a választás lebonyolítása érdekében, annak 

befejezéséig. 

8.6. Az elektronikus rendszernek biztosítania kell, hogy a KIR rendszerből lekérdezett adatok 

nem kerülnek tárolásra, és hogy az adatbázisokat nem kapcsolják össze. Erről a pedagógust a 

nyilatkozat megtételekor megfelelő módon tájékoztatni kell. 

8.7. A választás központi honlapján a pedagógus a következő adatait rögzíti: 

a) nevét, 

b) születési nevét, 

c) születési idejét, 



d) születési helyét, 

e) anyja nevét, 

f) elektronikus levélcímét, 

g) a megadott jelszót, 

h) a köznevelési intézmény OM azonosítóját és 

i) a pedagógus azonosítóját. 

8.8. A feliratkozás megtörténtével a névjegyzéket az elektronikus rendszer állítja össze, 

amelyet a Választási Bizottság hitelesít. 

9. Szavazás 

9.1. A Választási Bizottság a szavazás megkezdését megelőzően a választások központi 

honlapján abc sorrendben megyénként közzéteszi, hogy mely jelöltek választhatók. 

9.2. A feliratkozás után a rendszerben ellenőrizhetőnek kell lennie, hogy a szavazó nem 

küldött még szavazatot a rendszerbe. 

9.3. A szavazás a Választási Bizottság által meghatározott napokon, a választás központi 

honlapján elektronikusan, a jelöltek neve melletti jelöléssel történik. A választási felületen 

egyszer lehet szavazni. 

9.4. A szavazó szavazata bekerül egy elektronikus szavazóládába, amely a központi szerveren 

lévő adatbázis. 

9.5. A szavazási rendszernek biztosítania kell, hogy: 

a) helyesen rögzítse a szavazatokat, 

b) szavazáskor ne rögzítse, hogy mely szavazó mely jelöltre adta le a szavazatát. 

9.6. Az informatikai rendszer üzemeltetője nyilatkozatot ad arról, hogy a rendszer minden 

szavazatot számba vett. 

10. Az eredmény megállapítása 

10.1. A szavazatokat elektronikus úton a szavazási rendszer automatikusan összesíti. 

10.2. A választás eredményéről a Választási Bizottság jegyzőkönyvet állít ki. A Választási 

Bizottság határozatában állapítja meg a választás eredményét, és határozatát - ugyanezen a 

napon - a választás központi honlapján közzéteszi. 



10.3. A 6.2. esetben a Választási Bizottság végzi a sorsolást, majd állapítja meg a választás 

eredményét. A Választási Bizottságnak a sorsolást a választást követő 3 munkanapon belül 

kell elvégeznie az egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek meghívásával. 

10.4. A választás eredményének jogerőssé válását követően a Választási Bizottság átadja a 

megbízóleveleket a Területi Küldöttgyűlés megválasztott tagjainak. 

10.5. A Területi Küldöttgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő 

Területi Küldöttgyűlés alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést a választást követő harminc 

napon belül meg kell tartani. 

II. FEJEZET 

A TERÜLETI ELNÖKSÉG TAGJAINAK, A TERÜLETI ETIKAI BIZOTTSÁG 

TAGJAINAK ÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

A Területi Elnökség elnökből, elnökhelyettesből, valamint további legalább három, legfeljebb 

öt tagból áll. Létszáma nem lehet több mint a területi küldöttgyűlés létszámának ötven 

százaléka. 

11. Választójog 

11.1. A választáson nem választható: 

a) aki legkésőbb a szavazás megkezdéséig ötéves pedagógiai gyakorlattal nem 

rendelkezik, 

b) akit az adott tisztségre két egymást megelőző alkalommal megválasztottak. 

11.2. Az elnököt, az elnökhelyettest, és az elnökség tagjait a területi küldöttgyűlés választja 

meg titkos szavazással a Területi Küldöttgyűlés alakuló ülésen. 

12. A Területi Etikai Bizottság 

12.1. A Területi Etikai Bizottság elnökből és két tagból áll. 

12.2. A Területi Etikai Bizottság elnökét és két tagját a Területi Küldöttgyűlés választja meg 

titkos szavazással a Területi Küldöttgyűlés alakuló ülésen. 

 

 



III. FEJEZET 

AZ ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

13. A Kar legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttgyűlés, amelyet a területi szervek 

küldöttei alkotnak. A területi szervek ezer pedagógusonként egy fő, de maximum tizenöt fő 

küldöttet delegálhatnak. 

14. Az adott megyében foglalkoztatott pedagógusok számának tekintetében a választás évében 

érvényes KSH statisztikai adatok az irányadóak. 

15. Az Országos Elnökség megküldi a területi küldöttgyűléseknek a statisztikai táblázatot, 

illetve hogy mennyi jelölt delegálható az országos küldöttgyűlésbe. 

16. Az Országos Küldöttgyűlés megbízatásának lejárta előtt legkorábban 3 hónap és 

legkésőbb 1 hónapon belül meg kell választani az Országos Küldöttgyűlés tagjait. 

17. Az Országos Küldöttgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő 

Országos Küldöttgyűlés alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést az NPK elnöke hívja össze. 

IV. FEJEZET 

AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG TAGJAINAK, AZ ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG 

TAGJAINAK ÉS AZ ORSZÁGOS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

18. A jelöltállítás 

18.1. 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 ötéves pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint a 

Küldöttgyűlésen jelen van és az adott tisztségre vonatkozó jelölést elfogadja. 

Az elfogadás ténye egyben nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. 

19. Választási szervek 

19.1. Választási szervek: 

a) Választási Bizottság 

b) Jelölő Bizottság 

c) Szavazatszámláló Bizottság 

 



20. Választási Bizottság 

20.1. A Választási Bizottság az országos küldöttek közül választott háromtagú testület, mely 

egy elnökből és két tagból áll. Tagjaira az ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A javaslatot 

az Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el. 

20.2. 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. 

20.3. A Választási Bizottság tagjainak megbízatása az Országos Küldöttgyűlés idejére szól. 

20.4. 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 választás eredményét. 

21. Jelölő Bizottság 

21.1. A Jelölő Bizottság az országos küldöttek közül választott háromtagú testület, mely 

elnökből és két tagból áll. 

Tagjait az Országos Elnökség az Országos Küldöttgyűlés ülése előtt 3 hónappal jelöli ki. 

21.2. 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 50% jelenlévő küldött támogatásával további 

jelöltek állíthatóak. 

21.3. A Jelölő Bizottság tisztségenként legalább annyi jelöltet állít, ahány betöltendő 

mandátum van. 

21.4. Az Országos Felügyelő Bizottság és Országos Etikai Bizottság tekintetében az elnök a 

legtöbb szavazatot kapott tag lesz. Amennyiben nem vállalja, a soron következő, legtöbb 

szavazatot kapott tag válik elnökké. 

 

 



22. Szavazatszámláló Bizottság 

22.1. A Szavazatszámláló Bizottság országos küldöttek közül választott öttagú testület, mely 

egy elnökből és négy tagból áll. Tagjaira az ülésen a levezető elnök tesz javaslatot. A 

javaslatot az Országos Küldöttgyűlés határozattal fogadja el. 

22.2. 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. 

22.3. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megbízatása az Országos Küldöttgyűlés idejére 

szól. 

22.4. 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. 

23. Szavazás 

23.1. 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. 

Az országos küldöttek tisztségviselőnként egy-egy szavazatot, bizottságonként a tagok 

számának megfelelő számú szavazatot és elnökhelyettesenként egy-egy szavazatot adhatnak 

le. A választható jelöltek minden tisztség tekintetében külön szavazólapra kerülnek fel.  

23.2. 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. 

23.3. Érvénytelen a szavazat, ha 

a) nem hivatalos szavazólapon adták le, 

b) nem tollal, a jelölt neve melletti rubrikában, két, egymást metsző vonallal adták le. 

 



24. A választás érvényességének és eredményének megállapítása 

24.1. A Szavazatszámláló Bizottság számolja meg a szavazatokat és az eredményről 

jegyzőkönyvet állít ki. A Választási Bizottság állapítja meg a választás tisztségenkénti 

érvényességét és eredményét. 

Érvényes a választás az adott tisztség tekintetében, ha az Országos Küldöttgyűlésen megjelent 

tagok több mint fele érvényes szavazólapot adott le. 

24.2. Az adott tisztséget a legtöbb érvényes szavazatot elért jelöltek kapják meg. 

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 szavazategyenlőség fennáll. 

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. 

25. A választás érvénytelensége esetén követendő eljárás 

25.1. Az Országos Küldöttgyűlés az adott tisztség tekintetében, a meglévő választható jelöltek 

listáján szereplő jelöltek közül ismételten választ (megismételt választás). 

25.2. Érvényes a megismételt választás, ha a legtöbb szavazatot kapott jelölt a megjelent 

országos küldöttek szavazatának több mint negyedét megszerezte. 

25.3. 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. 

26. Összeférhetetlenség 

A megválasztott tag az Nkt. 63/G. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az Alapszabály IX. 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. 

 



V. FEJEZET 

A TAGOZATOK ELNÖKEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

A tagozatok elnökeit az adott tagozat tagságának javaslata alapján az NPK Elnöksége jelöli ki, 

a megbízás az Országos Küldöttgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé. 

27. Záró rendelkezések 

27.1. A területi választási eljárás határidőit az 1. melléklet, a választás eredményéről kiállított 

jegyzőkönyvet a 2. melléklet tartalmazza. 

27.2. A választási szabályzat 2014. szeptember 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 



Választási Szabályzat 1. melléklet 

A területi küldöttgyűlés választási eljárásának határidői 

Feladat Határidő 

Regisztráció 2016. február 22.-2016. április 19. 

Jelentkezés a jelölti listára, bemutatkozó 

anyag feltöltése 
2016. február 22.-2016. március 23. 

A Választási Bizottság a választás központi 

honlapján abc sorrendben közzéteszi, hogy 

mely jelöltek választhatók. 

2016. március 28. 

Szavazás 2016. március 28.-2016. április 19. 

Ideiglenes eredmény közzététele 2016. április 21. 

Jogorvoslat 2016. május 2. 

Végleges eredmény közzététele 2016. május 3. 

Területi küldöttgyűlések megalakulása 2016. június 1-ig 

Országos Küldöttgyűlés 2016. június 18. 

 



Választási Szabályzat 2. melléklet 

A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR 
TERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS TAGJAINAK 

……. ÉVI VÁLASZTÁSA 

JEGYZŐKÖNYV 
A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

A Választási Bizottság állítja ki 

két példányban! 

Ez a   számú példány 

Készült …………. év ............................................... hó ............... napján, 
...................................... (város) 
................................................................................. utca ............... szám alatt, 

A választás eredményének megállapítása során jelen vannak: 

Név       Aláírás 

1. ………………………………………     ………………………………………. 
A Választási Bizottság elnöke 

2. ……………………………………..     ………………………………………. 
A Választási Bizottság tagja 

3. …………………………………….     ………………………………………. 
A Választási Bizottság tagja 

 
 
 
Szavazás 

Szavazóként 

megjelent küldöttek 

száma 

Urnában lévő 

szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 

száma 

Érvénytelen 

szavazatok száma 

    

 


