A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HÖK ALAPSZABÁLYÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE1
Az EHÖK Választási Szabályzata
I. fejezet
A szabályzat célja
1. §
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói egységes,

áttekinthet és egyszer eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között
gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat.
(2) A jelen szabályzatban nem tárgyalt – a választással kapcsolatos – egyéb kérdésekben a
Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában
(továbbiakban: Alapszabály), és annak mellékletét képez A kari HÖK-ök Választási
Szabályzatában, illetve kari Hallgatói Önkormányzatainak Kari Ügyrendjeiben
(továbbiakban: Kari Ügyrendek) foglaltak az irányadóak.
II. fejezet
A szabályzat alkalmazási köre
2. §
(1) E szabályzatot kell alkalmazni az alábbi választási eljárásokra:

a) EHÖK elnöke, aki egyben a Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának (EHÖK) Szenátusi delegáltja is,
b) EHÖK általános alelnöke,
c) EHÖK gazdasági alelnöke,
III. fejezet
Alapelvek
3. §

(1) Az EHÖK tisztségvisel inek választása során minden hallgató választható.
(2) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett
résztvev knek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) jóhiszem és rendeltetésszer joggyakorlás,
d) jogorvoslat lehet sége és pártatlan elbírálása,
e) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.
(3) Az EHÖK tisztségvisel it egy évre választják, a választásokat legalább évente egyszer
meg kell tartani.
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(4) Az EHÖK elnöke köteles mandátuma lejárta el tt pályázatot meghirdetni az elnöki
poszt betöltésére. A választást az EHÖK elnöke írja ki, legalább 8 munkanappal a
pályázati határid lejárta el tt.
(5) Amennyiben az elnök mandátuma már lejárt, a választást az EHÖK ügyviv elnöke
írja ki. Az EHÖK ügyviv elnökét a HÖK Egyetemi Küldöttgy lése (EKGY)
választja meg egyszer többséggel. Ügyviv elnökké választható az EKGY valamely
tagja, a leköszön elnök, illetve az alelnök, amennyiben megkapja a Küldöttgy lés
több mint felének a szavazatát. Az ügyviv elnök els dleges feladata a választások
lebonyolítása, az érdekképviseleti tevékenység ellátása. Kötelezettséget egyedi
Küldöttgy lési döntés alapján vállalhat az érvényes költségvetés keretei között. Az
ügyviv elnök megbízatása az új elnök megválasztásáig tart.
(6) Az elnök mandátumának megsz nésekor valamennyi EHÖK tisztségvisel és ügyviv
megbízatása megsz nik, az Ellen rzi Bizottság tagjainak mandátumát kivéve.
Amennyiben EHÖK tisztségvisel vagy ügyviv id szaki választására kerül sor, a
megválasztott tisztségvisel vagy ügyviv mandátuma a megválasztásakor hivatalban
lev EHÖK elnök mandátumának végéig tart.
IV. fejezet
Jelölés, jelöltek
4. §
(1) Jelölt lehet bármely hallgató, aki a hallgatói jogviszonyát igazolni tudja, illetve

érvényes pályázatot nyújtott be.

(2) A pályázati lehet séget Neptun üzenetben kötelez en ki kell hirdetni, de lehet ség

szerint minden egyéb fórumon tájékoztatni kell a hallgatókat.

(3) Legalább 8 munkanap pályázási határid t kötelez en biztosítani kell.
(4) A pályázatnak tartalmaznia kell 1db motivációs levelet és 1db fényképes Europass

önéletrajzot.

(5) A pályázatot az EHÖK mindenkori titkárának kell elektronikus formában (e-mail-ben)

beküldeni. A pályázat abban az esetben min sül érvényesnek, ha megfelel a
pályázatban kiírt feltételeknek, és beküldésre került a megszabott határid ig.
(6) Egy pályázó csak egy pozícióra nyújthat be pályázatot.
(7) A pályázat ellen rzését az EB elnöke végzi kötelez jelleggel, illetve jogában áll az
EKGY elnökének azt szúrópróba szer en átvizsgálni.
(8) Amennyiben valamelyik pályázat javításra szorul, úgy arról az EB elnöke e-mail-ben
értesíti a pályázót a beérkezett dokumentumok elbírálása után. Az értesítés pontos
idejét feljegyzi és az adott id ponthoz képest 1 napja van a pályázónak a
dokumentum kijavítására.
(9) A teljes mértékben hibás pályázat, ami a formai és tartalmi követelményeknek
abszolút nem vagy csak kis mértékben felel meg, érvénytelennek nyilvánítható az EB
elnöke, valamint az EKGY elnökének együttes határozata alapján. A törlés tényér l
az EB elnöke értesíti a pályázót e-mail-ben. A döntéssel szemben fellebbezésnek
helye nincs.
(10) Amennyiben a fentebb felsorolt követelményeknek megfelel a pályázat, úgy azt
érvényesnek min síti az EB elnöke.
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V. fejezet
A választás
5. §
(1) Az EHÖK elnökét az érvényes pályázatot benyújtott pályázók közül a HÖK Egyetemi
Küldöttgy lésének (EKGY) szavazati jogú tagjai választják meg titkos szavazással.
Az elnök megválasztásához min sített 2/3-os többség szükséges.
(2) Az EHÖK elnök mandátuma egy évre szól.
(3) Az EHÖK alelnökeinek választására az EHÖK elnök eredményes megválasztásának
kihirdetése után kerülhet sor. Az EHÖK általános alelnökét és gazdasági alelnökét az
elnök javaslata alapján az EKGY szavazati jogú tagjai választják meg titkos
szavazással. Az alelnökök megválasztásához min sített 2/3-os többség szükséges.
(4) Az általános és gazdasági alelnök mandátuma egy évre szól.
(5) Amennyiben az elnök, illetve az alelnökök választásánál egyik jelölt sem kapja meg a
szükséges többséget, a választások után nyolc napon belül, de legalább három nap
elteltével második választási fordulót kell tartani, melyen az els fordulóban legtöbb
szavazatot kapott két jelöltr l szavaznak. A második választási fordulóra vonatkozó
egyéb rendelkezések megegyeznek az els fordulóra vonatkozókéval.
(6) Amennyiben a megismételt választás sem jár eredménnyel, a Küldöttgy lés 8 napon
belül új választásokat ír ki.
(7) A tisztségvisel knek megválasztásukat követ en jelen Alapszabály 21. §-ában
foglaltak alapján fennálló összeférhetetlenségükr l nyilatkozniuk kell.
(8) A HÖK vezet tisztségvisel ivel kapcsolatban felmerül összeférhetetlenség
megállapítását az Ellen rz Bizottság indítványozza a Küldöttgy lésnél. Az
indítványt az EKGY elnöke kötelez jelleggel felveszi a következ ülés napirendjei
közé. Az indítványról a Küldöttgy lés egyszer többséggel határoz.
(9) Az EHÖK titkárát az EKGY jóváhagyásával az EHÖK elnöke – az alelnökök
egyetértésével – bízza meg legfeljebb egy eves id tartamra. A kinevezés többször
megismételhet . Az EHÖK elnöke megbízatásának bármely okból történ
megsz nése a titkári megbízás megsz nésével jár együtt. Az EHÖK titkára indokolt
esetben – bizalmatlansági indítvány benyújtását követ en – a Küldöttgy lés által
abszolút szavazati többséggel lemondatható.
(10) Az EHÖK további megbízott tisztségvisel it (amennyiben az EHÖK m ködéséhez
megbízatásuk indokolttá válik) az EKGY egyetértésével az EHÖK elnöke – az
alelnökök egyetértésével – bízza meg legfeljebb egy eves id tartamra. Az EHÖK
elnöke megbízatásának bármely okból történ megsz nése az elnöki megbízottak
megbízatásának megsz nésével jár együtt. Az elnöki megbízottak indokolt esetben –
bizalmatlansági indítvány benyújtását követ en – a Küldöttgy lés által abszolút
szavazati többséggel lemondathatók.
(11) Az EHÖK elnöke a feladat- és jogkörébe tartozó ügyekben, eseti jelleggel segít
személyt vagy személyeket bízhat meg. Megbízatásukat az EHÖK elnöke
meghosszabbíthatja, visszavonhatja, de megbízatásuk az EHÖK elnöke
megbízatásának bármely okból történ megsz nése esetén automatikusan megsz nik.

3

VI. fejezet
A megbízatás megsz nése
6.

§

(1) Az EHÖK tisztségvisel inek valamint ügyviv inek megbízatása megsz nik:
a) a megbízás id tartamának lejártával,
b) hallgatói jogviszony megsz nésével vagy szüneteltetésével,
c) a Küldöttgy léshez benyújtott írásbeli lemondással,
d) az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány EKGY általi elfogadása esetén,
e) összeférhetetlenség megállapításakor, az összeférhetetlenség feloldásara
megszabott határid lejártakor.
(2) Az EHÖK tisztségvisel inek tisztségeikb l való visszahívás tárgyában
bizalmatlansági indítványt kell írásban benyújtani az EB elnökének címezve. A
bizalmatlansági indítvány benyújtásához az EKGY szavazati jogú tagjainak legalább
1/3-os többségének aláírására van szükség. A bizalmatlansági szavazást az Egyetemi
Küldöttgy lés tagjai folytatják le. A tisztségvisel k visszahívásához az összes
szavazat több mint 2/3-a szükséges.
(3) Amennyiben az (1)-ben foglaltak alapján valamely tisztségvisel megbízatása
megsz nik, az adott poszt betöltésére az EHÖK elnöke új választást írhat ki.
(4) Amennyiben az EHÖK elnökének a megbízatása sz nik meg, az EKGY köteles 8
napon belül 3. § (5)-ben foglaltak szerint ügyviv elnököt választani, aki köteles 30
napon belül új választást kiírni. Az új választás eredményének kihirdetéséig az
ügyviv elnök gyakorolja az elnök jogait az Egyetemi Küldöttgy lés egyetértésével.
7. §
(1) A Szenátus hallgatói tagjának visszahívását a megválasztó testület kezdeményezheti
abban az esetben, ha a testület legalább egyharmadának írásos indítványára kéri a
visszahívás tárgykörében testületi ülés összehívását. A Szenátus hallgatói tagjának
visszahívásához min sített 2/3-os többség szükséges.
VII. fejezet
Jogorvoslatok
8. §
(1) A választás szabályszer lebonyolításáért az Ellen rz Bizottság felel s.
(2) Bárminem szabálysértés vagy kifogás esetén a kifogást els fokon az Ellen rz
Bizottsághoz kell benyújtani, legkés bb a választás lezárásáig.
(3) A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, karát, szakát, évfolyamát, Neptun kódját,
diákigazolvány számát, valamint e-mail-címét.
(4) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (3) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat,
a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(5) A beérkez kifogásokat az Ellen rz Bizottság jegyz könyvben rögzíti, és a
bejelent vel aláíratja. A választás lezártát követ en a választással kapcsolatos
kifogásnak helye nincs.

4

(6) A választás végeredményével kapcsolatos kifogásokat a végeredmény nyilvánosságra
hozatalától számított 48 órán belül az Ellen rz Bizottságnál lehet el terjeszteni. A
határid jogveszt .
(7) Az Ellen rz Bizottság a beérkezett kifogásokat megvizsgálja, és els fokon dönt.
(8) A döntés ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül az Egyetemi Küldöttgy lésnél
lehet, amely testület másodfokon dönt.
(9) A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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