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A HÖr választási eljárási rendje a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának ós Tagönkormányzatainak Választási Kódexén (a továbbiakban:
Választási Kódex) alapul, ós ennek szempontjai szerint működik.

1.
A Küldöttgyűlés tagiainak időközi megválasztása

A HÖT elnök köteles időközi vá|asztást kiírni, amennyiben a Küldöttgyűlés megválasztott

tagj ainak száma 2/3 alá csökken.

A HÖT tisztségviselők (a továbbiakban: Küldöttgyűlés) időközi megválasztása:

I. Intézményi szinten legfeljebb 30 fő.

Az időkozi válasááson minden hallgató választő és választható, kivéve, akí a páIyázat

benyújtásának időpontj át megelőző 1 éven belüljogerős fegyelmi büntetésben részesült.

A váIasztás akkor érvényes, ha azon a Nyíre$yháziBgyetem teljes idejű nappali képzésben

részt vevő hallgatóinak legalább 25oÁ-aigazoltan részt vett.

2. Aválasztási eljárásában 4 szavazőkör kertil kialakításta, az aléhbiak szerint:

a.) I. számu szavazőkor: első éves hallgatók számitra,

b.) II. számú szavazőkot: másod éves hallgatők szérnára,

c.) III. számú szavazőkör: harmad éves hallgatőkszámétra,

d.) IV. számú szavazőkor: negyed és ötöd éves, továbbá valamennyi képzési időn túli

hallgató számára.

3. A megválasztott tisztségviselők sorrendben a legtöbb szavazatotkapott 14hallgatő, kivéve a

v áIasztás s o rán fe lme rül ő szav azate gyenlő s é g e s etén.

4. A tisztségviselő mandátuma legfeljebb 2019. december 8. napjáig szól, megbizatási ideje

legfeljebb 4 év lehet.

2.
Avá|asztás időpontja

1' A váIasztást az adott választást mege\őzóen hivatalban lévő HÖT elnök írja ki. A választás

kitűzésének módja a hivatalban lévő HÖT elnök általkozzétettpályázati hirdetmény.

2 . A p áIy azati hirdetménynek tartaImazni a ke l l :

a.) a v álasztás ki írását.

b.)aváIasztás rendjét és az egyes időpontokat,



c.) a szav azás időtartamát,

d') a v áIasztási bizottság összetételét'

e.) a v áIasztás sal kapc s o lato s e gyéb tudnivalókat,

f.) aváIasztáson induló hallgatók maximális létszémát.

3. A páIytuat benyújtásátra megállapított határidő lejártát követő 3 napon belül a Jelölő

Btzottság összeállítja, és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját. 
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4. A szavazás időtartama legalább 3 nap. Az időpont megállapításakor figyelembe kell venni a

nappali tagozatos hallgatók órarendj ét.

5. A napokban megállapított határidőket anaptári napok szerint kell sziímítani.

3.
A Y á,Jzsztáts i Bizotts á g

1. A választással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, aválasztás tisztaságiínak biztosítására,

a vá|asztási eredmény megáIlapításár4, és a kifogások elbírálására Yá|asáási Bizottság és

Jelölő Bizottság alakul. AYálasztási Bizottság és a Jelölő Bizottság tagja nem lehet a HÖT

Elnökség tagsa, valamint jel<jltként nem vehet részt az eljárásban.

2. AYálasztási Bizottság3 tőből áll az alábbiak szerint:

a) 1 oktató,

b) 2hallgatő

A Y áIasztási B izottság fe ladata :

a) biztosítj a a választások tisztaságát,

b) a v álasztásokkal kapcsolatos panaszok,

c) kifogások kivizsgálása,

d) dönt a választással összefüggő kifogásokról, j ogorvoslat gyakorlása,

e) a váIasztási eredmény kihirdetése.

3. A Jelölo Bizoüság 10 főből áII az alábbiak szerint:

a) az intézmény rektora által kij elö It 2 íntézményi munkatárs,

b) a HÖT által delegált 8 hallgató.

A Jelölő Bizottság feladata:

a) ellenőrzi abeérkezett pályázatok kiírási kritériumainak való megfelelését,

b) összeállítja a jelöltek listáját, amelyet megküld aYáIasztási Bizottság részére

c) szav azatok megszámláIása,

d) a szav azatszámláIás j e gyzőkö nyvének elké szíté s e,



e) e l l átj a a szab áIy zat áItal r áruházott e gy éb fe l adato kat'

A Jelölő Bizottság - tagjainak kijelölését követően - alakuló ülést tart, ahol a tagok maguk

közül elnököt választ. Ezt követőenabizottság szükség szerint ülésezik, azi\ést az elnök

hívja össze.

4.
A jelöltség feltételei

1. A jelölt páIyázatának tartalmaznia kell a jelölt:

a) nevét.

b) szakját,

c) egy igazolv ányképet,

d) motivációs levelet,

e) hozzájárulásáínyilatkozatát arra vonatkozőan, hogy a felsorolt adatoknak aváIasztások

időtartama alatti nyilvánosságra hozatalához

D nyilatkozatát arua vonatkozóan, hogy a jelen választási rendet elolvasta, értelmezte' és

rendelkezéseit, illetve aYálasztási Bizottság döntéseitmagáranézve kötelező érvényűnek

fogadja el.

2. ApáIyazatot a HÖT Irodan (B. épület 164-es iroda), annak munkatársánál kell benyújtani a

p ály azati hirdetményb en me gj elölt határidői g.

5.
A szavazást megelőző időszak

L A szavazást megelőző időszakban az Egyetem szellemiségével és a Nemzeti felsőoktatásról

szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összeegyeztethető választási kampány

megengedett.

2. A HÖT minden jelölt számára biztosítja a páIyázatában szereplő elképzeléseit tartaLmaző

rövidített, szerkesztett változatánaknyilvánosságrahozatalát a HÖT honlapján.

6.
A szavazás

1. A hallgatők szavazati jogukat kizarőlag személyesen és titkosan gyakorolhatják.

2. Ahallgatők a szavazőIapot a szavazőurnákná| kapják meg. A jelöltek neve abc-sorrendben

kerül fel a szav azőlapr a.

3. A szavazőIapokata HÖT kijelölt munkatarsa az elnöki bélyegzővel látja el.



4. Étvényte|en az a szavazőIap, ami nincs ellátva a hivatalos béIyegzőIenyomattal.

5. A szavazőIapon egyértelműen fel kell tüntetni a jelölt nevét, továbbá szakjat.

6' Érvénye s a szavazőlap akkor, ha azon legfeljebb 14 név mellett szerepel támogató jelölés.

7. Érvényte\en az a szavazőlap, ahol javítás szerepel vagy l4-nél több név mellett található

támogató szavazat.

8. A szavazólapokat a váIasztásra készített urnába kell elhelyezni, amelyet a Választási 
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Bizottság ellenőrzött ,IezárÍ, és a NyíregyhaziEgyetem L számíbéIyegzőjével lebélyegzett.

9. A szavazás lebonyolítását a szavazőkörökben a 10 tagú Jelölő Bizottság végzi.

i0. A szavazőurnákat a Jelölő Bizottság arra kijelölt tagja a szavazás időtartama alatt a napi

szavazások\ezárásakéntátadjaaYáIasztásiBizottságrészéte.

1 1. A szavazőuma tetejét az egyes választásí napok végén aYálasztási Bizottság legalább két

taga aláirásával hitelesitve lezinja. A Választási Btzottság a szavazóumát a választás napi

időtartamán kívül az lgazgatási és Humánpolitikai Központ arra kijelölt helyiségében

helyezi el.

12. AváIasztásonrészt vevő hallgatók listáját"kizárőIagaVálasztási Bizottság használhatja.

13. A szavazőlapokat azlgazgatásí és Humrínpolitikai Központ ana kijelölt helyiségében kell

elhelyezni, amit 30 napig meg kell őrizni úgy' hogy illetéktelen személyek részére ne váljék

hozzáférhetővé.

7.
A szavazatszámlálás

L Az umákat a szavazás lezénását k<jvető első munkanapon a Jelölő Bizottság bontja fel, az

urnabontás napjan lebonyolítja a szavazatszámlálást és az enől szóló jegyzőkönyvet

haladéktalanul továbbítja a Választási Bizottság elnökének. Umabontásakor a Jelölő

Bizottság legalább több mint felének jelen kell lennie.

2. Ezen személyeken kívül az umabontás helyszínén más személy nem tartózkodhat.

3. A szavazatszámláIás jegyzőkönyvét a Jelölő Bizottság egy tagja vezeti, amelyet a Jelölő

B izottság valamennyi j el enlévő tags a kézj egyével hitele sít.

4. A jegyzőkönyvnek tartaImaznia kell a szavazatszámIáIás helyét, idejét, a jelöltek nevét,

szakját, a leadott, az éwényes, és az érvénytelen szavazatok számát, illetve azt,hogy az

egyes jelöltekre hány szavazat érkezett'

5. A jegyzőkönyvet aszavazatszámláIás|ezárásátkövetően aYáIasztási Bizottság által kijelölt

helyisé gben lehet megtekinteni.



1.

8.
Aválasztás eredménye

A választások eredményét a VálasztásiBizottság legkésőbb a szavazatszámlálás befejezését

követő harmadik munkanapon köteles kihirdetni. A kihirdetés a HÖT honlapon történő

közzététellel valósul meg.

Érvényelen választás esetén 30 napon belül ismételt szavazást kell elrendelni.

9.
Jogorvoslatok

A váIasztásokkal kapcsolatos kifogásokat a Yálasztási Bizottság elnökéhez címezve a

YáIasztási Bizottságnak kell benyújtani, a jogsértőnek vélt cselekmény tudomásra jutásától

szrímított 24 őrán belül írásbeli indoklással együtt.

A YáIasztási Bizottság a panaszt a beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles

elbírálni. AYálasztási Bizottság döntése ellen.fellebbezésnek helye nincs.

Aválasztás és a választási eljárás megsértésére hivatkozással bárki benyújthat kifogást.

A kifogásokat a választáskituzésétől azurnazérást követő 2 munkanapig lehet benyújtani.

Ha a Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy jogsértés történt' a

jogsértőt eltiltja a további jogszabáLysértéstől, vagy súlyosabb esetben a váIasztási eljárás

jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti éS megismételteti. Ha aYáIasztási Bizottság a

kifogásnak nem ad hely, azt elutasítja.

A Yálasztási Bizottság döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a jelen levő tagok

tobbségének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet.

Üleserol jegyzőkönyv készül, melyben a kisebbségi véleményt is - indokaival együtt -
rögzíteni kell.

A YáIasztási Bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani.

Eljárásában minden olyan bizonyíték (különösen az irat, a kérelmező nyilatkozúa, tanu

nyilatkozata stb.) felhasználható, amely alkalmas a tényáIlás megállapításának

megkönnyítésére. AYálasztási Bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket

nem kell bizonyítani. A bizottságabizonyítékokat egyenként és összességü'kben értékeli, és

aZ ezen alapuló meggyőződése szerint áIlapít1ameg a tényállást.

AYálasztási Bizottság a kérelmező tészéte _ kérésére -bíztosítja a szóbeli nyilatkozattétel

lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számllra is _ ha jelen van _ lehetővé kell tenni a

szóbeli nyilatkozattételt.
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9. AYá|asztási Bizottsághatározattal dönt. Ahatározatot _ meghozatala napján _ írásba kell

foglalni, és vagy személyesen kell átadn| vagy elektronikus úton kell közölni' Ahatározat

közlésének mo$át a kérelmező jelöli meg.

10.
A' v á|asztási eli árás menete

1 P áIy azati hirdetmény kitűzé s ének időpontj a 2019. szeptember 4.

2. P áIy azat benyúj tásának határidej e
2019. szeptember 9-13.

H-P: 10:00 - 14:00

J.
A Választási Bizottság összeállítj a és nyilvánosságra hozza

a jelöltek listáját
2019. szeptember 16.

16:00 óráig

4. Szavazás
2019. szeptember 17 -I9.

K-CS:09:00 - 15:00

5. Szavazatszámlálás 2019. szeptember 20.

6. A választás nem jogerős eredményének kihirdetése
2019. szeptember 23.

14:00 őráíg

7. A választás sokkal kapc so lato s kifo gások b enyúj tás ának határidej e
2019. szeptember24.

14:00 óráig

8. A v álasztás j ogerős eredményének kihirdetése
2019. szeptember 27.

16:00 óráig

ll.
znpo RENDELKEzÉsnr

Elfogadás

A NyíregyhéniB'gyetemHallgatói Önkormányzati Testületének Küldöttgyűlése a jelen idők<'zi

vá|asztásí rendet a 2OI9. augusztus 31. napjan megtartott virtuális jiJésen, a uÖt-rcY/l-
7l20I9. számuhatározatával elfogadta. ,i.r' ' 

'

Ah* fu!,'r+ fl;+,;ciL-

Nagy Arabella Henrietta
a Küldöttgyűlés levezető elnöke

A Küldöttgyűlés nevében:


