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t.

A Küldöttgyűlés tagj aina k megválasztása

A HÖT tisztsé gviselők (a továbbiakban . Ktildott gytílé s) me gváIasztása'

1. Intézményi szinten legfeljebb 30 fő, kivéve a választás során felmerülő szavazategyenlőség

esetén.

A választáson minden lrallgató választó és választható.

2. A választasi edarásában 4 szavazőkor kertil kialakitásra, az alábbiak szerint:

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

b.) II. számú szava.zakor: másod éves hallgatÓk számára,

c.) Iil' számír szavazikör: harmad éves hallgatők szálnána,

d.) Iv. számú szavazókor: a hét féléves képzések utolsÓ feléves hallgatói'

továbbá valamennyi képzési időn tirli hallgató számára,

3. A megválasáott tisztségviselők sorrendben a legtöbb szavazatotkapott 11 lrallgatÓ.

4. A tisáségviselő mandátuma legfeljebb 2017. december l2. napjáig szÓl.

2.

A választás időpontja

l. A választiíst az adott választást megelŐzően hir,'atalban lévő HÖT elnök írja ki. A válasáás

kitűzésének módja a lrivatalban lévő HÖT elnÖk által kijzzétettpíúyár;ati hirdetmény.

2' Apályizatihirdetménynek tartalmazniakell:

a.) a választas kiírását,

b.) a választas rendjét és az egyes időpontokat'

c.) a szavazás idótartamét,

d.) a választási bizottság osszetéteiét,

e.) a választással kapcsolatos egyéb hrdnivalÓkat,



f.) a válasááson indrúó hallgatók maxirnális létszámát,

3. ApáIyÍaatbenyújtására nyitva á1lÓ lrataridő lejartat követő 3 napon beltil a Jelölő Bizottság

osszeállítja, és nyilvánosságra hazza a jeloltek listÍ4át.

4. A szavazás időtartama 3 nap. Az idópont megállapítasakor figyelembe kell venni a nappali

tagozatos lrallgatók Órarendjét.

5. A napokban rnegállapított határidőket a naptári napok szerint kell számítani'

3.

A Választási Bizottság

1. A választassal kapcsolatos feladatok lebonyolításáta, a választás tisztaságiának biztosítasáta, a

választási eredmény megállapítasára, és a kifogások elbírálásara Választási Bizottság és Jelolő

Bizottság alakul. A Válasáási Bizottság és a JelÖlŐ Bizottság tagja nem lehet a HoT Elnokség

tagja, valamint jeloltként nem vehet részt az eljarásban.

2. AYáIasrtási Bizottság 3 fiőből áll az alábbiak szerint:

a) l oktató

b) 2 hallgató

A Válasáási Bízottság feladata:

a) bixosítja a választiísok tisztaságát,

b) a válasáásokkal kapcsolatos panaszok, kifogások kívizsgálása,

c) dorrt a választással összefiiggő kifogásokrÓl"

d) jogorvoslat gyakorlás4

e) a váIasztási eredmény kihirdetése

3. A Jelolő Bizottság 10 főből á|I az alábbiak szerint:

a) azintézménY rekora által ktjelölt2 intézményi munkatárs

b) a HÖT által delegált 8 lrallgató'

A Jelölő Bizottság feladata:

a) ellenőrzi a beérkezett pályánatok kiírási kritérirrmainak való megfelelését,

b) osszeáltída a jeloltek listáját, amelyet megkrild a Választási Bizottság részére

c) szavazatak megszám1á1ása"

d) a szavazats zámláIás je,gyzőkönyvének elkészítése,



e) ellátja a szabályzat által ránrházott egyéb feladatokat.

A Jelölő Bizottság - tagjainak kijelolését kÖvetősn * alakuló ülést tart, alrol a tagok maguk

koztil elrrtikot választ. Ezt követően a bizottság szükség szerint ülésezik, az tilést az elnÖk

hívja ossze.

4.

A jetöttség feltételei

1. A jelÖlt pályazatanak tartalmaznia kell a jelolt:

a) nevét,

b) szakját,

c) egyigazolványképet,

d) motiváciÓs levelet,

e) hozzájáruLását/nyilatkozatát ana vonatkozóarr, hogy a felsorolt adatoknak a

választások időtartama alatti nyilvánosságra hozataIiúlaz

0 nyilatkozatát aÍTa vonatkozóan, hogy a jelen választási rendet elolvasta,

értelmezte, és rendelkezéseit, illetve a Yálasrtási Bizottság dontéseit tnagára

nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

2" A pályázatot a HÖT Irodan (B. éptilet 1ó4-es iroda), arrnak munkatarsánálkell benyújtani a

pályátz;ati hirdetményben megjelolt lrataridőig, vagy e-mailben a h5.valasztas@gmail.eou:

ra ktildeni.

5.

A szavazást megelőző időszak

1. A szavazást megelőző időszakban az Egyetern szellerniségével és a Nemzeti

felsőoktatásról szÓló tÖrvény vonatkozó rendelkezéseivel osszeegyeztethető választási

kampány rnegengedett.

2. A HÓT rninden jelolt számara biztosíd a a pályázatában szereplő elképzeléseit tartalmazÓ

rÖvidített, szerkesáett változatÍnaknyilvánosságtahozatalát a HÖT honlapjrán'



A szavazás

1. A hallgatÓk szavazati jogukat kizárőlag személyesen és titkosan gyakorolhatjak.

2. A hallgatÓk a szavazolapot a szavazóurnáknál kapJ.ík meg. A jeloltek neve abc-sorrendben

keriil fel a szavazőIapra.

3. A szavazőIapokat a HoT kijelolt munkatarsa az elntjki bélyegzővel látja el.

4. Érvénytelen aZ a szavazóiap, ami nincs ellátva a lrivatalos bélyegzőlenyomattal'

5. A szavazolapon egyérfelmiien fel kell tiintefiri a jelolt nevét, továbbá szakját.

6. Érvényes a szavazolap akkor, ha azon legfeljebb 30 név mellett szerepel támogató _ielölés'

7 ' Érvénytelen az a slavazÓlap, ahol jaxrtits szerepel vagy 30-nál tÖbb név mellett található

támogatÓ szavazat.

8. A szavazőlapokat a válasáásra készített urnába keli elhelyezni, amelyet a Választási

Bizottság ellenőrzött, lezart, és .a Nyíregyházi Egyetem 1' számit bélyegzőjével

lebélyegzett.

9' Aszavazás lebonyolítását a szavaeókörokben a 10 tagú Jelolő Bízottság végzi.

10. A szavazóurnákat a Jelolő Bizottság arra kijelolt tagtra a szavazás időtartama alatt a napi

szavazások lezárásaként átadja a Választasi Bizottság részére.

11. A szavazourna tetejét az ewes választasi napok végén aYálasüási Bizottság legalább két

tagsa a|ákásár.al hitelesítve lezárja. A Választiisi Bizottság a szavazőurnát a választás napi

időtartamán kívül az Igazgatási és Htrmánpolitikai Központ arra kijelolt helyiségében

helyezi el.

12. A választíson részt vevő hallgatÓk listáját kizétrolag a Választasi Bizottság használhatja.

13. A szavazólapokat azIgazgatási és Humánpolitikai KÓzpont arra kijelolt helyiségében kell

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

váljék IT zzÍférhetóvé.



7.

A szavazatszámlálás

1. Az urniákat a szavazástezÍrását követő első munkanapon a Jelolő Bizottság bonda fel', az

urrrabontás napján lebonyolítja a szavazatszÍl;rúálást és az erről szÓlÓ jegyzőkÖnyvet :

haladéktalanul továbbít1a a Választasi Bizottság elnÖkónek. Urnabontásakor a Jelölo

Bizottság legalább tÓbb mint felének jelen kell lennie.

2. Ezen személyeken kíviil az urnabontás helyszínén más személy nem tartózkodhat.

3. A szavazatszámlálás jegyzőkönyvét a JelölŐ Bizottság egy tagja vezeti, amelyet a Jelölö

Bizottság valamennyi jelenlévő tag1a kézjegyével lritelesít.

4. A jegyzőkÖnyvnek tartalrnaznia keli a szavazatszámlálás helyét, idejét, a jelöltek nevét,

szakját, a leadott, az éwényes' és az érvénytelen szavazatok szérnát, illetve aú., hogy az

egyes jeloltekre hány szavazat érkezptt.

5' A jegyzőkonyvet a szavazatszárnlálás lezÍn'ásÍlt követően a Yálasztási Bizottság által

kijelolt lrelyiségben lehet megtekinteni.

8.

A választás eredmónye

1. A választások eredrnényét a Válasáási Bizottság legkésőbb a szavazatsámlálás

befejezését követŐ harmadik munkanapon köteles kilrirdetrri. A kihirdetés a HÖT lronlapon

történő kÓzzététellel valÓsul meg.

2. Érvénytelenválasztás esetén 30 napon beltil ismételt szavazást kell elrendelni.



J.

4.

5,

t.

z.

6.

7.

8.

9.

9.

Jogorvoslatok

A válasáásokkal kapcsolatos kífogásokat a Yá|asztási Bizottság elnökélre z cimezve a

Választasi Bizottságnak kell benytrjtani, a jogsértőnek vélt cselekmény tudomásra jutasától

számított 24 őránbeltil írásbeli indoklással egyÍitt.

A Választási Bizottság a panaszt a beérkezósétől számított 3 munkanapon belül koteles

elbírálni. A Választasi Bizottság dÖntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A válaszlás és a válasáási eljarás megsértésére hivatkozással bárki benyirjthat kifogást.

A kifogásokat a váiasztás kittizésétol azutnazárást kovető 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 választási e||arás

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

kifogásnak nem ad lrelyt' azt elutasída.

A Yálasztási Bizottság dontéséhez a tagok tÖbbségének jelenléte és a jelen levő tagok

tobbségének azonos tartalmú szavazata sztikséges. Szavaani igennel vagy nemmel lehet.

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

A Választási Bizottság koteles a dÖntéshozata1hoz szÍiksóges térryállást megállapítani.

Eljárásában minden olyan bizonyÍték (külonosen az kat' a kérelmező nyilatkozata, tanú

nyilatkozata stb') felhasználhato, amely alkalmas a tényállás megállapításának

megkonnyítésére. A Választísi Bizottság ákal lrivatalosan ismert és a kozttldomású

tényeket nem kell bizonyítani. A.bizottság a bizonyítékokat egyenkérrt és osszességtikben

értékeli, és az ezen alapulÓ meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

A Választási Bizottság a kérelmező részére - kérésére - biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel

lehetőségét. Ez esetben az ellenérdektí fél' számfua is * ha jelen van - lehetővé kell tenni a

szÓbeli nyilatkozattÓtelt.

A Választási Bizottság |tatérozattal dönt. Ahatarozatot - meghozatala napján - írásba kell

foglalni, és vagy személyesen kell átadni, vagy elektronikus úton kell közölni. A hatarozat

kozlésének modját a kéreimező jeloli meg.



A Nyíregyttéui Egyetem Hallgatói

választási rendet a 2aL7. március

hatér o zatával e lfo gadta.

A KtildÖttgyiilés nevében:

i

10.

A választási eljárás menete

11"

zÁnÓ RENDELKEZÉSEK

Elfogadás

Önkormányzati Testületének KtildÖttgyűlése a jelen idők<'zi

22' napjÍn megtartott ülésén a got-rcYll3-2na17 . szÍmil

Á.,e"?- Adqft* ar*;P*
Nagy Arabella Henrietta

a Ktildottg}'tílés levezető elnÖke

P ály érzati hirdetmény kitűzé s ének i dőpontj a
2017'mÍrcius27.-

2017' április 10.

2. P ály ázat be n y új tásán ak ha tríri dej e 2017' április 11-18

a
^t

A Válasáási Bizottság Összeállítja és nyílváno s ságra hozza
a jel<Íltek listaját

20|7 " április 19-21.

4 Szav4zéls 2ÜI7. áprt1is24-26.

5. Szavazatszámlálás 2017 . ápríLis 27 .

6 A választás eredmónyének kihirdetése 2017' április 28.


