
Tájékoztató a Hallgatói Önkormányzati Testület tisztségviselőinek 

2010. évi választása második fordulójáról

 

Hivatkozva a „Hallgatói Önkormányzati Testület tisztségviselőinek eseti választási 

rendje” című dokumentumra, az alábbi tisztségekre második fordulót kell tartani: 
● HÖT elnök
● HÖT alelnök
● GTK HÖT elnök
● GTK HÖT alelnök
● BTMK HÖT elnök
● BTMK HÖT alelnök

 

A szavazás időpontja: 2010. október 16. 9:00-12:00.
2010. október 18. - 2010. október 22. 9:00-16:00

 

Megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki a választáson a legtöbb szavazatot kapta feltéve, 

hogy a választáson az adott választókerületben szavazati joggal rendelkezők legalább 20%-a 
részt vett. 
 
A szavazás helyszínei:

● HÖT elnök és alelnök tisztségekre: A. épület földszinten GTK kar hallgatói 
szavazhatnak, melynek lebonyolítását a GTK kari Választási Bizottság végzi. 
A B. épület földszinten a TTIK, BTMK, és a PKK kar hallgatói szavazhatnak, 
melynek lebonyolítását a BTMK kari Választási Bizottság végzi. 
A C. épület földszinten az MMK kar hallgatói szavazhatnak, melynek lebonyolítását 
az MMK kari Választási Bizottság végzi. 

● BTMK HÖT elnök és alelnök tisztségekre: B. épület földszint, melynek lebonyolítását 
a BTMK kari Választási Bizottság végzi

● GTK HÖT elnök és alelnök tisztségekre: A. épület földszint, melynek lebonyolítását a 
GTK kari Választási Bizottság végzi

 
A szavazás

 
A hallgatók szavazati jogukat személyesen és titkosan gyakorolhatják. A szavazó lapot az 
adott hallgató a szavazó urnánál a Választási Bizottság tagjától kapja meg. A jelöltek neve abc 
sorrendben kerül fel a sorszámozott szavazólapra, amit a Választási Bizottság a HÖT terhére 

készít el. A szavazólapon egyértelműen fel kell tüntetni a jelölt nevét, évfolyamát és szakját 

valamint a betöltendő tisztség megjelölését. 

Érvényesnek tekinthető az a szavazat, amelyen egy jelölt neve mellett található támogató 

szavazat. Érvénytelennek tekinthető az a szavazat, amelynél javítás van, vagy több jelöltnél 
van támogató szavazat. 

A szavazatokat a szavazó urnába kell elhelyezni, amit a Választási Bizottság ellenőrzött, 

lezárt, és a Főtitkár a saját bélyegzőjével lebélyegzett. 
A szavazó nap végén az urnákat a Választási Bizottság két tagja aláírásával lezárja és a 

Választási Iroda részére átadja, aki köteles mások számára hozzá nem férhető helyre elzárni.

A választáson részt vevő hallgatók listája kizárólag az adott kar Választási 

Bizottsága, a Választási Iroda elnöke, és rektor vagy a Főtitkár számára hozzáférhető. 
 

A szavazatszámlálás időpontja: 2010. október 25-26. 
 



Eredményhirdetés: 2010. október 27. 
 
 
Nyíregyháza, 2010. október 4.

HÖT Választási Iroda elnöke
 


