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rrsztsÉcvrsnr.ŐngnK EsETI vÁr,aszrÁsl REIIDJE

1.
A Küldöttgyűlés tagiainak megválasztása

A HÖT tisáségviselők (a tovribbiakban: Kiildöttgrűlés) megvrílasaása:

1. Intéanényi szinten legfeljebb 30 ffi, kivéve a vrálasztás sonán felrnertilő szavazateryenlőség

esetén-

A választráson minden hallgató vrílasztó és választhato.

A választás érvényes, ha azon a NyÍreryházi Főiskola teljes idejii nappali kepzésben részt

vevő hallgatóinak legalább ZíYo-aigazoltan reszt vett.

2. A vtílasztrási eljrínísában 4 sz-avaz'okor keml kialakitásra" az alábbiak szerint:

a.) I. szímú szavazókör: első éves hallgatók sámrárra'

b.) il. szímú szavarnkar: miísod éves hallgatók szÁmátu

c.) m. szímú szavazókör: harmad éves hallgatók szÁmaÍa5

d.) Iv. számú szavazőkőr: a hét féléves kepzesek utolso féléves hallgatoi'

továbbá valamennyi kepzesi időn tirli hallgató számőüq

3. A megviílasztott tisztsegviselők sorrendben a legtöbb szavazatot kapott 30 fó, kivéve

szav azatsgitenlőség esetén.

4. A tisáségviselő mandáfumakét évre szól.

2.
A válaszíís ídőpontja

1. A válasz&ást azadottvrálasztrást megelözően hivatalban lévő HÖT elnök rrja ki.A választrás

kitüzéserrek módja a hivatalban lévő HÓT elnök áútalközr'érm'pátyázrti

2. A pa|yázatihirdetnrénynek tartalmaaúa kell:

a.) a vr{Iasztrás kiírasát'

b.) a választrás rendjét és az egyes időpontokat

c.) a szavazás időtartamrát'

d.) a válaszkási bizottság összetételét,

e.) a válaszlással kapcsolatos egyéb fudnivalókat'



3. A pá|yázat benyujtrására nyiwa álló haüáridő lejrírtát követö 3 napon belül a Válaszhási

Bizottsrág r5sszeállítj4 és nyilvánosxágra houa" a jelöltek listáját.

4. A szavazÁs idötartama 3 nap. Az időpont megállapításakor figyelembe kell venni a nappali

tagozatos hallgatók órarendjét.

5. A napokban megállapított hat,áridőket a naptári napok szerirrt kell szímítani.

3.
A választísi Bizottság

l. A választríssal kapcsolatos feladatok lebonyolítrísár4 aválasnÁs tisztaságának biztosítására"

a választ'ísi eredmény megállapítrására, és a kifogrások elbínálrásríra Választrísi Bizottsrág

alakul. A Választrási Bizottsrág tagia nem lehet a HÖT Vezetőségr tagiq valamint jelöttként

nem vehet resztazeljánásban. A Választrísi Bizottság 10 ffiböl áilazúábbiak szerint:

a) azintémÉny rektora ráltal kijelölt 2 inteményi munkat'írs

b) aHÖT ráltal delegált 8 hallgató.

2. A Válaszüísi Bizottság feladata ktilönösen:

a) ellenőrzi a beérkezett pályrázatok kiínási kritériumainak való megfelelőségét,

b) összeállÍtja a jelöltek listáját'

c) bizüosítja a vrálasztások tisztasrágát

d) szavazatokmegszrámlálása'

e) a szavazatszátrnltílris jegyzökönyvének elkésátése, és a választrísi eredmény

kihirdetése,

D dönt a válaszÍ.'ással összefrggö kifográsokról,

g) el látj a a szabály rat által Árlrházfrtt egyéb feladatokat.

3. A Vrálasárísi Bizottsag _ tagiainak kijelölését követően _ alakuló tilést tart, ahol tagiai közül

elniiköt választ. Ezt ktivetően a bizottság szÍikség szerint tilésezih az ülést az elnök hívja

össze.

4.
A jelölfueg feltételei

1. A jeliilt pályázatának tartalmazria kell a jelölt:

a) nevét'

b) szakját'



c) egyigazolványképet,

d) motivációs levelet' és

e) boz'ralarutását a felsorolt adatoknak a válaszuísok időtartama alatti nyilvánosságra

hozataláttoz.

2. ApáIyáratnta HÖT Irodán @. épület l64-es szoba), annak munkatrársánfl kell benyujtani a ;

páIyázati hirdetrrényben megielölt haüáridöig.

3. A jelölt apalyázn" benyújtrísával egyidejiileg nyilaÍkozjk atőL, hogy jelen vrílasztási rendet

elolvast4 értelmezte, és rendelkezéseil illetve a Vrálasztrási Bizottság döntéseit magrára

nénte kötelező érvényíinek fogadja el.

5.
A szavazást megelőző időszak

l. A szavazőS. megelözö idöszakban a Főiskola szellemiségével összeegyeztethető, politikai

pártokat lrJzÁÍó válaszeási kampány megengedett.

2. A HÓT minden jelölt szÁmrá!Ía bizüosítja a pályázatiban szereplő elképzelései á/rtala

elkészített rövidített, szerkesztett vríItozatának nyilvánosságra hozaÍaLata HÖT honlapjan.

3. A páLyaz* benyujtrására nyiwa {átló hatáÍidő Lejártat követöen a Yátlasztási Bizottsrág

összeríllítj4 és nyilvránosságra hozza a jelöltek list'áját.

6.
A szavaás

1. A hallgatók szavazati jogukat kiz*árótag személyesen és titkosan gyakorolhatjrák.

2. A hallgatók a szavazólapot a szavazóurnáknál kapjrík meg. A jelöltek neve abc_sorrendben

kerül fel a szavazóIapra.

3. AszavazÍiapkata HÖT kijeliilt munkat'írsa az elnöki bélyegzővel hitelesíti.

4. Érvénytelenazaszavaznlap' ami nincs e|láwaahivatalos bélyegzölenyomattal.

5. Aszavazólapon eryértelmiien fel kell tiinteftri a jelölt nevét, továbbá szakját.

6. Érvényes aszavaznLap akkor, haazonlegfeljebb 30 név mellett szerepel üímogató jelölés.

7. Érvénytelen az a s7avazólap, ahol javíLás szerepel vary 30_nál több név mellett található

támogató s7avazat-



8.

9.

10.

11.

2.

3.

l.

A szavazőlapokat a választr{sra készített umába kell elhelyeani, amelyet a VrílasztrÍsi

Bizottsríg ellenőrzöü' le.zÁrt" és a Nyíregyhrázi Föiskola l. számú bélyegzőjével lebélyegzett.

A szavazóuma tetejét az egyes válasárási napok végén a Válaszüísi Bizottság legalább két

tagia aláínásával hitelesiwe lezétr1a. A Válaszuási Bizottsag a szavazsumátt a választrás napi

időtartamrín kívül aRektori Titkrársrárgon helyezi el.

A választráson részt vevő hallgatók listáját kizírólag a Választrísi Bizottság használhatja.

A szavazőlapokat a Rektori Titldrs{ág arra kijeliilt helyiségében kell elhelyeari, amit 30

napig meg kell őrizni úgy, hory illetéktelen személyek részére ne váljék hozzíférhetővé.

7.
e,szavazablÁmlálás

Azumákat" aszavazáslezárésÍú.követő első munkanapon a Választrási Bizottsrág bontja fel,

az urnabontás napjan lebonyolítja a szavaz.atszámlLílást. Urnabontrísakor a Választrási

Bizottság legalrább több mint felének jelenkell lennie.

Ezen személyeken kívÍil az urnabontás helysánén más személy nem tartózkodhat.

A szavazatszírrrlálás jeg;zőkiinyvét a Vrílasztrási Bizottság egy tagia vezett, amit a

Válaszhísi Bízotts{ág valamennyi jelenlévő tagia kézjegyével hitelesít.

A jeryzőkiinyvnek tartalmaznia kell a szavantszámlrílrás helyét' idejét' a jelöltek nevét'

szakjá! a leadott' az éwényes" és az érvénytelen szavazatok 3rámát, illewe azt" hog1r az

egyes jelöltekre hány szavazat érkezett

A jeryzőkönyvetaszavazatszÍmlálrás lezárasát követően a VáJasztrísi Bizottság által kijelölt

helyiségben lehet megtekinteni.

8.
Aválasztás eredménye

A választások eredményét a Választrási Bizousríg legkésőbb a szavazatszÍlmlrálrás befejezesét

követő első munkanapon köteles kihirdetni. A kihirdetés a HÖT honlapon törtenő

közzététellel valózul meg.

Érvénytelen válaszL'ás eseten 30 napon belül ismételtszavazástkell elrendelni.

4.

5.

l"
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9.
Jogowoslatok

A választrásokkal kapcsolatos kifogásokat a Választrási Bizottság elnökéhez címezlte a

Választrísi Bizottságnak kell benyújtani, a jogsénőnek vélt cselekmény tudomtásra jutásától

sámított ?4 trán belüI ínásbeli indoklással eryütt.

A Vrálasztási Bizottság a panaszt a beerkezesétől számított 3 munkanapon belül köteles

elbínílni. A Vrálasztrási Bizottsrág döntese ellen fellebbezésnek helye nincs.

A válasáás és a vr{lasztrási eljánís megsértésére hivatkoz{ssal bárki benyújthat kifogást.

A kifogásokat a választrás kitiizésétől azurnazárésig lehet benyujtani.

Ha a Választrási Bizottság a kifográsnak helyt ad, megállapítja' hory jogsértés tiirtént' a

jogsértőt eltiltja a további jogszabrílysértéstől' vary súlyosabb esetben a választrási eljrínís

jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti. Ha a Választási Bizottság a

kifogasnak nem ad helyg azt elutasí{ia.

A Választrási Bizottsrág dtintéséhez a tagok többségének jelenléte és a jelen lwő tagok

többségének auonos tartalmú szavazata sztikséges. Sz-avazai igennel vagy nenrmel lehet

tllésérőt jeryzőktinyv készÍil, melyben a kisebbségi véleményt is - indokaival egyiitt _

rögátení kell.

A Választlísi Bizottság köteles a döntéshozatalhoz sziikséges tenyállast megríllapítani.

Eljrírrásában minden olyan bizonyíték (kiilönösen az irat, a kérelmező nyilatkozata tanú

nyílatkozata stb.) felhasarrílható, amely alkalmas a tényríJlás megállapítás"furak

megktinnyítésere. A Vrálaszüísi Bizottsíg által hivatalosan ismert és a köztudomrású

tényeket nem kell bizonyítarri. A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességíikben

értékeli, és az ezsn alapuló meggyőrődése szerint áLlapírjameg a tényállást"

A Választr{si Bizottság a kérelmező részéte * kéresére - biaosítja a szóbeli nyilatkozattétel

lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél szÁmua is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a

szobel i nyi latkozattótelt.

A Választrási Bizottság határoz,xtal dönt. A hat'írozatot _ meghozatala napjrín _ írásba kell

foglalni, és vagy személyesen kell átadni, vagy elektronikus úton kellközölni. Abatározat

közlésének modját a kérelmező jelöli meg.

7_

9.



10.
A választási eljánís menete

11.
zARÓ REI\tDELKEzÉsnx

Elfogadás

A Nyíreryháá Föiskola Hallgatoi onkonnrányzati Testiilet KüldöttgÉlése jelen Eseti választási

rendet 2015. november l l. napján megtartott ülése alapjrán a HoT-KGY/7l-1l20l5. számú

határozatávalelfogadta.

1. P ály áuatl hirdetrnény kitűzésének időpontja 2015.11.18. * 16:00 óníig

2. P áIy áuat benyujtásrának hatríridej e 2015.11.25. _ 12:00 óráig

3.
A Választási Bizottsrág összeríllítja' és
nvilvrínossiígra horza a ielöltek list,áiát

2015.t127.

4. SzavazÁs 2015.1130. - 2015.12.02. (9:00-16:00)

5. Szavazatszám7étJLás 2015.12.03.

6. A választrás eredményének kihirdetése 2015.12.04.


