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

1.

A Küldöttgyűlés tagiaÍnak időközi megválasztása

A HÖT hatályos Alapszabálya értelmében és a HÖT Küldöttgyílés döntése a|apján a HÖT

elnök köteles időközi választást kiírnia.

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

1. Intézményi szinten legfeljebb 25 fő.

Az időközi választáson minden hallgató váLasztő és választható, kivéve, aki a pályázat

benyújtásának időpontj át mege|őző 1 éven belül jogerős fegyelmi büntetésben részesült.

A Küldöttgyűlés me gv álasztása 2 év ente töiiénik.

A választás akkor érvényes, ha azon a NyíregyháziBgyetem teljes idejű nappali képzésben

részt vevő hallgatóinak legalább 25oÁ-a igazoltanrészt vett.

2. A személyes jelenléttel megvalósított váIasztási eljátásában 4 szavazőkör kerül kialakításra,

az a|ábbiak szerint:

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

b.) II. számú szavazőkőr: másod éves hallgatők számára,

c.) III. számú szavazőköt: harmad éves hallgatők számára,

d.) IV' számú szavazókör: negyed és ötöd éves, továbbá valamennyi képzési időn tuli

hallgató számára.

3. A megválasztott tisztségviselők sorrendben a legtöbb szavazatot kapott 11 hallgató, kivéve a

választás során felme riJl'ó szav azate gyenlő s é g esetén.

4. Az időközivá|asztáson megválasztott tisztségviselő mandátuma legfeljebb a SoÍon következő

eseti választásig(2023. december 13' napjáig) szól, megbízatási ideje legfeljebb 4 év lehet'

2.
Aváiasztás időpontja

1. A válasz tást az adottvéiasztást megelő zőenhivatalban lévő HÖt elnok írja ki. A választás

kitűzésének módja a hivatalban lévő HÖT elnök által kozzétettpá|yázati hirdetmény.

2. A p áIy ázati hirdetményn ek tartalmaznia ke 1 l :



a.) a v álasztás kiírását,

b.)avá|asztás rendjét és az egyes időpontokat,

c.) a szav azás időtartamát,

d.) a választási bizottság összetételét'

e.) a v á|asztás sal kapc solato s e gyéb tudnivalókat,

f.) avéiasztáson induló hallgatók maximális létszámát.

3. A páLyázat benyíjtására megétllapított határidő |ejártát követő 3 napon belül a Jelölő

Bizottság összeállítja, és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját.

4. A szavazás idcítartama legalább 3 nap. Az időpont megá|lapitásakor figyelembe kell venni a

nappali tagozatos hallgatók órarendj ét.

5. A napokban megállapított határidőket a naptári napok szerint kell számítani.

3.
A Választási Bizottság

1' A választással kapcsolatos feladatok lebonyolítá sáta, aválasztás tisztaságának biztosítására,

a választási eredmény megáI|apitására, és a kifogások e|birálására Választási Bizottság és

Jelölő Bizottság alakul' AYá|asztási Bizottság és a Jelölő Bizottság tagja nem lehet a HÖT

Elnökség tagja, valamint jelöltként nem vehet részt az e|járásban.

2. AYálasztási Bizottság 3 főből á|l az alábbiak szerint:

a) 1 oktató,

b) 2 hallgató

A Választási Bizottság feladata:

a) biztosítj a a v áLasztások tisztaságát,

b) a véiasztásokkal kapcsolatos panaszok,

c) kifogások kivizsgálása,

d) dönt a választással összeÍiiggő kifogásokról' jogorvoslat gyakorlása,

e) a v álasztási eredmény kihirdetése.

3. A Jelölő Bizottság 10 főből á|I az a|ábbiak szerint:

a) az intézmény rektora által kijelölt2 intézményi munkatárs,

b) a HÖT általdelegált 8 hallgató.

A Jelolő Bizottság feladata:

a) ellenőrzi a beérkezett páIyázatok kiírási kritériumainak való megfelelését,

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



c) szav azatok megszám|álása,

d) a szav azatszám!álás j e gyz őkönyv ének e lké s z íté s e,

e) ellátja a szabá|yzat általrárubézott egyéb feladatokat.

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

közül elnököt választ. Ezt követően abizottság szükség szerint ülésezik, az ülést az elnök

hívja össze

4.
A jelöltség feltételeÍ

l. A jelölt péúyénatánaktarta|maznia kell a jelölt:

a) nevét,

b) szakját,

c) egy igazolványképet,

d) motivációs levelet,

e) hozzájáru|ásátlnyi|atkozaÍát arra vonatkozőan, hogy a felsorolt adatoknak a választások

időtartama al atti nyi lváno s s ágra hozataIáho z

0 ny1latkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelen vá|asztási rendet elolvasta, értelmezte, és

rendelkezéseit, illetve aYá|asztási Bizottság döntéseit magáranézve kötelező érvényúnek

fogadja el.

2. Apályázatot a HÖT munkatársának e-mailben, scannelt formátumban a toth.kinga@nye.hu

e-mail címre kell benyujtani a pályázati hirdetményben megjelölt határidőig.

5.
A szavazást mege|őzí| időszak

I. A szavazást megelőző időszakban azEgyetem szellemiségével és a Nemzeti felsőoktatásról

szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összeegyeztethető választási kampány

megengedett.

2. A HÖT minden jelölt számára biztosítj a a pályázatában szereplő elképzeléseit tartalmazó

rövidített' szerkesztettváItozatának nyilvánosságra hozata|át a HÖT honlapján.

6.
A szavazás

l. A hallgatők szavazati jogukat kizárolag személyesen és titkosan gyakorolhatják.

2. AhaL|gatők a szavazólapot a szavazőurnáknál kapják meg. A jelöltek neve abc-sorrendben

kerül fel a szavazőlapra.



3. A szavazólapokat a HÖT kijelölt munkatársa az elnöki bélyegzővel látja el.

4. Érvényte\en az a szavazőIap, ami nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal.

5. A szavazólapon egyértelműen fel kell tüntetni a jelölt nevét, továbbá szakját.

6' Érvényes a szavazőlap akkor, ha azon legfeljebb 1 1 név mellett szerepel támogató jelölés.

7. Érvényte|en az a szavazőlap, aholjavítás szerepel vagy 11-né1 több név mellett találhatő

támogató szayazat.

8. A szavazőIapokat a váIasztásra készített urnába kell elhelyezni, amelyet a Választási

Bizottság ellenőrzött, Iezárt, és aNyíregyhaziEgyetem 1. számú béIyegzójével lebélyegzett.

9. Aszavazás lebonyolitásátaszavazókörökben a 10 tagu Jelölő Bizottság végzi.

10. A szavazőumákat a Jelölő Bizottság arra kijelölt Íagsa a szavazás időtartama alatt a napi

szav azások lezár ásaként átadja a Y álasztási B izottság r észér e.

11. A szavazőurna tetejét aZ egyes váIasztási napok végén aYá|asztitsi Bizottság legalább két

tagsa aIáírásával hitelesitve lezárja. A Választási Bizottság a szavazőurnát a választás napi

időtartamán kívül az Igazgatási és. Humánpolitikai Központ ana kijelölt helyiségében

helyezi el.

12. Aválasztáson részt vevő hallgatók listáját kizárolagaYálasztási Bizottság használhatja.

13. A szavaző|apokat azIgazgatási és Humánpolitikai Központ arra kijelölt helyiségében kell

elhelyezni, amit 30 napig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne vá1jék

hozzáférhetővé.

t.

7.
A szavazatszámlálás

Az umákat a szayazás iezárásátkövető első munkanapon a Jelölő Bizottság bontja fe|, az

urnabontás napján lebonyolítja a szayazatszámláIást és az errol szóló jegyzőkönyvet

haladéktalanul továbbitja a Választási Bizottság elnökének. Urnabontásakor a Jelölő

Bizottság legalább több mint felének jelen kell lennie.

Ezen személyeken kívül az urnabontás helyszínén más személy nem tartózkodhat.

A szavazatszámlálás jegyzőkönyvét a Jelölő Bizottság egy tagja vezeti, amelyet a Jelölő

B izotts ág valamennyi j elenlévő tag a kézj e gyével hitele s ít.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szayazatszámláIás helyét, idejét, a jelöltek nevét,

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

egyes j elöltekre hány szavazat érkezett.

A jegyz<íkönyvet a szayazatszámláláslezttrását követően aYá|asztási Bizottság által kijelölt

helyiségben lehet megtekinteni'

2.

a
J.

4.

5.



1.

8.
A választás eredménye

A választások eredményét aYá|asztási Bizottság legkésőbb a szavazatszámlálás befejezését

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

kózzététel|el valósul me g'

Érvénytelen vá|asztés esetén 30 napon belül ismét e|t szavazást kell elrendelni.

9.
Jogorvoslatok

A választásokkal kapcsolatos kifogásokat a Yálasztási Bizottság elnökéhez cimezve a

Választási Bizottságnak kellbenyujtani, a jogsértőnek vélt cselekmény tudomásra jutásátÓl

számitott24 őrán belül írásbeli indoklással együtt.

A Yá|asztási Bizottság a panaszt a beérkezésétől számitott 3 munkanapon belül köteles

elbírálni. A'YáIasztási Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A választás és a választási eljárás megsértésére hivatkozással bárki benyűjthat kifogást.

A kifogásokat a váIasztás kitűzésétő| az lmazátást 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 yá|asztási eljárás

jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti. Ha a VálasztásiBizottság a

kifogásnak nem ad helyt, azt elltasitja.

A Yá|asztási Bizottság döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a jelen levő tagok

többségének azonos tartalmú szayazata szükséges. Szavazni igennel Vagy nemmel lehet.

Üléserol jegyzőkönyv készül' melyben a kisebbségi véleményt is - indokaival együtt _

rögzíteni kell.

A Yá|asztási Bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani.

Eljárásában minden olyan bizonyíték (különösen az irat, a kére|mező nyilatkozata, tatÍl

nyi|atkozata stb') felhasználható, amely alkalmas a tényál|ás megállapításának

megkönnyítésére. AYáIasztási Bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket

nem kellbizonyitani' A bizottságabizonyitékokat egyenként és összességükben értékeli, és

az ezen alapuló meggyőződése szerint állapitja meg a tényállást.

AYálasztási Bizottság akérelmező részére - kérésére - biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel

lehetőségét. Ez esetben az e|lenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a

szóbeli nyilatkozattételt.

2.

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.



9. A VálasztásiBizottsághatározattal dönt. Ahatározatot - meghozata|a napján - írásba kell

foglalni, és vagy személyesen kell átadni, vagy elektronikus úton kell közölni' Ahatározat

közlésének módját a kérelmezó jelöli meg.

10.
A' v áiasztási elj árás menete

11.
zlpÓ RENDELKEzÉsnx

A Nyíre gyh ázi E gy etem Hall gatói

választási rendet a2022. október

számű határ o zatával e 1 fo gadt a.

A Küldöttgyűlés nevében:

Elfogadás

Önkormányzati Testiiletének Küldöttgyűlése a jelen időközi

3. napj án megtartott virtuális üléséRa,HÖT-KGY/ 1 -7 l 2022.

lgvpzető elnök

P á|yázatí hirdetmény kitűzésének időpontj a 2022. oktőber 6.

2.
Pályázat benyújtásának határidej e kizárőLag

e-mailben

2022. október 10. 10:00 - 15:00
2022. oktőber 11. 10:00 - 15:00
2022. oktober 12. 10:00 - l5:00
2022. oktőber 13. 10:00 - l5:00

J.
A Y á|asztási Bizottság összeállítj a és

nyilvánosságrahozza
a ielöltek listáiát

2022. oktőber 14.
16:00 óráig

4. Szavazás
2022. oktőber 18-20.
K-CS: 09:00 - 15:00

5. Szavazatszámlálás 2022. oktőber 2I

6.
A választás nem jogerős eredményének

kihirdetése
2022. oktőber 21

16:00 óráig

7.
A választássokkal kapcsolatos kifogások

benyűj tásának határidej e

2022. október 24.
14:00 óráig

8. A választás jogerős eredményének kihirdetése
2022. oktőber 26.

16:00 óráig

a Küldöt
^**--- '-


