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A rrÖr választási eljárási rendje L Hallgatói Önkormányzatok országos
Konferenciájának és Tagtinkormányzatainak Választási Kódexén (a továbbiakban:
Választási Kódex) alapul, és ennek szempontjai szerint működik.

1.

A Küldöttgyűlés tagiainak megválasztása

A H ÖT ti szts é gvi s e lők (a tovább iakb an : Küldöttgyrilé s) me gv á|asztása:

1. Intézményi szinten legfeljebb 19 fő.

AváIasztáson minden hallgató váIasztő és választható'

A Küldött gyíílés me gv álasztása 2 év ente történik.

A váÍasztÍts akkor érvényes' ha azon a Nyíregyházi Egyetem teljes idejű nappali

képzé sb en részt vevő hal 1 gatóinak le galább 2 50Á - a igazoltan r észt v ett.

2' A személyes jelenléttel megvalósított választási eljárásában 4 szavazőkör kerül

ki alakításra, az alábbíak szerint :

a.) I. számú szavazőkör: első éves hallgatók számára,

b') II. száműszavazőkör: másod éves hallgatőkszámára,

c.) IIII. szám'(l szavazőkör: harmad éves hallgatők számára,

d.) rV. szám'ű szavazőkör: negyed és ötöd éves, továbbá valamennyi képzési időn tuli

hallgató számára,

3. A megválasztott tisztségviselők sorrendben a legtöbb szavazatot kapott 19 fő, kivéve

szav azate gyenlő s é g e setén.

4. A tisztségviselő mandátlma két évre szól, megbizatási ideje legfeljebb 4 év lehet.

2.
Avő,Jasztás időpontja

1. AváIasztást az adottváIasztástmegelőzően hivatalban lévő HÖT elnök írja ki. Aválasztás

kittizésének módja a hivatalban lévő HÖt elnok áItalközzétettpályázati hirdetmény.

z. ApáLyázati hirdetménpektartalmaznia kell:

a') a választás k1irását,

b.) a választás rendjét és az egyes időpontokat,

c.) a szavazás időtartamát,

d.) a válas ztási bizottság összetételét,

e.) a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókat'



3. ApáIyázat benyűjtására megállapított határidőlejártát követő 3 napon belül a Választási

Bizottság összeállítja, és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját.

4. Aszavazás időtartama legalább 3 nap. Az időpont megállapításakor írgyelembe kell venni

a nappali tagozatos hallgatók órarendjét.

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

3.
AYá|asztási Bizottság

I. A váIasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a választás tisztaságénak biztosítására,

a váIasztási eredmény megállapítására, és a kifogások elbírá|ására Yálasztásí Bizottság és

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

Elnökség taga, valamint jelöltként nem vehet részt az eljárásban.

2. AYáiasztási Bizottság3 főből áll az alábbiak szerint:

a) 1 oktató

b) Zhallgatő

A Y álasztási Bizottság feladata:

a) biztosítja a vá|asztások tisztaságát,

b) a v áIasztásokkal kapcsolatos panaszok, kifogások kivizsgálása,

c) dönt a választással összefliggő kifogásokról'

d) jogorvoslat gyakorlása'

e) aváIasztási eredmény kihirdetése

3. A Jelölő Bizottság 10 főből álI az aIábbiak szerint:

a) az intézmény rektora által kijelölt 2 intézményi munkatárs

b) a HÖT által delegált 8 hallgató.

A Jelölő Bizottság feladata:

a) ellenőrzi abeérkezettpályázatok kiírási kritériumainak való megfelelését,

b) összeállítja a jelöltek |istáját, amelyet megküld aYá|asztási Bizottság részére

c) szavazatokmegszámlálása,

d) a szav azatszám|álás j egyzőkönyvének elkészítése,

e) ellátja a szabályzat áItalráruházott egyéb feladatokat.

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

köztil elnököt vá|aszt. Ezt követően a bizottság szükség szerint ülésezik, az ülést az elnök

hívja össze.



4.
A jelöltség feltételei

1. A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt:

a) nevét,

b) szak1át,

c) egy igazo|ványképet,

d) motivációs leveiet, 
l

e) hozzájáruIásátlnyilatkozatát arra vonatkozőan, hogy a felsorolt adatoknak a

válas ztás ok időtartama al atti nyilváno s s ágra ho zatalához

0 nyllatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelen véiasztási rendet elolvasta,

értelmezte, és rendelkezéseit, illetve a Yálasztási Bizottság döntéseit magára

nézve kötelező érvényíinek fogadja el.

z. A páIyázatot a HÖt munkatársának e-mailben, scannelt formátumban a

toth.kinga@n}ze.hu e-mail címre kell benyújtani a páIyázatt hirdetményben megjelölt

határidőig.

5.
A szavazást megelőző időszak

1. A szavazást megelőző időszakban az Egyetem szellemiségével és a Nemzeti

felsőoktatásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összeegyeztethető választási

kampány megengedett.

z. A HÖT minden jelöIt számérabiztosítja apályázatában szereplő elképzeléseit tartalmazó

rövidített, szerkesztettváItozatának nyilvánosságra hozata\át a HÖT honlapján.

6.
A szavazás

1. A hallgatók szavazatijogukat kizárő|ag személyesen és titkosan gyakorolhatják.

2. A hallgatók a szavazőIapot a szavazóurnáknál kapják meg. A jelöltek neve abc-

sorrendben kerül fel a szavazőIapra.

3. A szavazőIapokat a HÖT kijelölt munkatársa az elnöki bé|yegzővel látja el.

4. Érvénytelen az a szavazőlap, ami nincs elláwa a hivatalos bé|yegző|enyomattal.

5' A szavazőlapon egyértelműen fel kell tiintetni a jelölt nevét, továbbá szakját.

6. Érvényes a szavazőIap akkor' ha azonlegfeljebb 19 név mellett szerepel támogató jelölés.



1 . Érvénytelen az a szavazőlap' ahol javitás szerepel vagy 19-né1 több név mellett ta|áIhatő

támogatő szavazat'

8. A szavazőlapokat a választásra készített urnába kell elhelyezni, ame|yet a Yá|asztási

Bizottság ellenőrzött, |ezárt, és a Nyíregyházi Egyetem 1. számű bélyegzőjével

lebélyegzett'

9. Aszavazás lebonyolításátaszavazókörökben a 10 tagú Jelölő Bizottságvégzí.

10. A szavazőurnákat a Jelölő Bizottság ana kijelölt tagsa a szavazás időtar1ama alatt a napi

szav azás ok Ie zár ás aként átadj a a Y áIasztási B iz o tt s á g r é szér e .

1 1 . A szavazőuma tetejét aZ egyes választási napok végén aY áIasztási Bizottság legalább két

tagsa aláírásával hitelesítvelezárja. AYá|asztási Bizotts ág a szavazóurnát aváIasztás napi

tdőtartamán kívül az Igazgatási és Humánpolitikai Központ arra kijelölt helyiségében

helyezi el.

12. AváIasztáson részt vevő hallgatók listájátkizfuőlag aYálasztási Bizottság használhat1a.

13. Aszavazőlapokat azlgazgatási és Humánpolitikai Központ arra kijelölt helyiségében kell

elhelyezni, amit 30 napig meg kell őrízni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne

válj ék hozzáférhetőv é.

7.
A szavazatszámlálás

1 . Az urnákat a szavazás lezárását követő első munkanapon a Jelölő Bizottság bontja feL, az

umabontás napjén lebonyolítja a szavazatszám|á|ást és az erről szóló jegyzőkönyvet

haladéktalanul továbbítj a a YáIasztási Bizottság elnökének. Urnabontásakor a Jelölő

Bizottság legalább több mint felének jelen kelllennie'

2. Ezen személyeken kivúl az urnabontás helyszínén más személy nem tartózkodhat'

3. A szavazatszámláIásjegyzőkönyvét a Jelölő Bizottság egy tagja vezeti, amelyet a Jelölő

B izotts ág val amennyi j elenlévő tagtr a kézj egyével hite les ít.

4' A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatszámláIás helyét' idejét, a jelöltek nevét,

szakját, a leadott, az érvényes, és az érvénytelen szavazatokszámát, illetve azt,hogy az

egyes jelöltekre hány szavazat érkezett.

5. A jegyzőkönyvet a szavazatszámlálás lezárását követően a Yá|asztási Bizottság fital

kijelölt helyiségben lehet megtekinteni.



8.
A'vőiasztás eredménye

1. A választások eredményét a YáIasztási

befejezését követő harmadik munkanapon

honlapon törtónő közzététeIlel valósul meg.

Érvénytelenválasztás esetén 30 napon belül

Bizottság legkésőbb a szavazatszámláIÍs

köteles kihirdetni. A kihirdetés a HÖT

aJ.

4.

5.

1.

2.

6.

7,

ismételt szav azást kell elrendelni.

9.
Jogorvoslatok

A váIasztásokkal kapcsolatos kifogásokat a Yálasztási Bizottság elnökéhez címezve a

Yálasztási Bizottságnak kell benffitani, a jogsértőnek vélt cselekmény tudomásra

j utásától számitott' 24 őr én belül írásbeli indoklás sal e gyütt.

AYáiasztási Bizottság a panaszt abeérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles

elbírálni. AYá|asztási Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

AváIasztás és a választási eljárás megsértésére hivatkozássalbárki benyújthat kifogást.

A kifogásokat aváIasztás kittízésétő| azumazérást követő 2 munkanapig lehet benyújtani.

Ha a VálasztásiBizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy- jogsértés történt, a

jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, vagy súlyosabb esetbetaváIasztási eljárás

jogorvoslattalérintett Észét megsemmisíti ós megismételteti. Ha aYáIasztásiBízottsága

kifogásnak nem ad hely, azt elutasítja.

AYáÍasztási Bizottság döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a jelen levő tagok

többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazní igennelVagy nemmel lehet.

Üléserőljegyzőkönyv készül, melyben a kisebbségi véleményt is _ indokaival együtt -
rögzíteni kell.

A Yálasztási Bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani.

Eljárásában minden olyan bizonlték (különösen az irat, akérelmező nyilatkozata, tatt6

nyllatkozata stb.) felhasználható, amely alkalmas a tényáIlás megállapitásának

megkönnyítésére' A Yálasztási Bizottság áItaI hivatalosan ismert és a köztudomású

tényeket nem kell bizonyitani. A bizottságabizonyítékokat egyenként és tjsszességükben

értékeli, és az ezenalapuló meggyőződése szerint állapitjameg a tényállást.

A YáIasztási Bizottság a kérelmező részére kérésére biztosítja a szóbeli

nyllatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az e||enérdekű fél számára is _ ha jelen van -
lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt'

8,



9. A'YáIasztási Bizottság határozattal dönt. Ahatározatot _ meghozata|anapján_ írásba kell

foglalni, és vagy személyesen kell átadní,vagy elektronikus úton kellközölni. Ahatározat

közlésének módját akérelmező jelöli meg.

10.
A v á'Jasztási elj árás menete

I P áIy ázati hirdetmény kitűzésének időpontj a 202L november 25.

2. P áIyázat benyűjtásának határidej e e-mailben

2021. november 29. 10:00 - 15:00
2021. november 30. 10:00 - 15:00
2021. december 1. 10:00 - 15:00
2021. december 2. 10:00 - 15:00

aJ.
A Y áIasztásí Bizottság ö s szeáll ítj a és nyilváno s s ágra ho zza

a jelöltek listáját
202L december 3.

18:00 óráig

4. Szavazás
202I. december 7-9.
K-CS: 09:00 - 15:00

5. Szavazatszámlálás 2021. december 10.

6. A véiasztás nem jogerős eredményének kihirdetése
202I. december 10.

18:00 óráig

7. A választás sokkal kapcsolatos kifo gások b enyűj tásának határidej e
2021. december 1 i

14:00 óráig

8. A választás jogerős eredményónek kihirdetése
202I. december 13.

16:00 óráig

11.
zLpo RENDELKEzÉsnx

Elfogadás

A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testület Küldöttgyrílése jelen eseti

választási rendet 202L november 24. napján megtartott virtuális ülésén a HOT-KGY/I1-

7l2OT'. számuhatározatával elfogadta. 
-*,..;ÍJ".},\*

A Küldöttgyűlés nevében: ,i'-,) .]i_-', -)\l
í! | : -:- 'liit' i , i :!l
' :: r-.'illii',.', i,-.^,; ,,td

-\,-.:, i,., :i"/.'
:':': ''^t 'j.,::::. .

Küldöttgyilés levezető elnöke


