A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HÖK ALAPSZABÁLYÁNAK
2. SZÁMÚ MELLÉKLETE1
A kari HÖK-ök 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 Az EHÖK 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) kari HÖK elnöke, aki egyben a Nyugat-magyarországi Egyetem kari Hallgatói
Önkormányzatának (kari HÖK) Szenátusi delegáltja is,
b) kari HÖK általános alelnöke,
c) kari HÖK gazdasági alelnöke,
d) a kari HÖK további tisztségvisel i (amennyiben a kari HÖK m ködéséhez
tisztségük indokolt).
III. fejezet
Alapelvek
3. §

(1) A HÖK tisztségvisel inek választása során minden hallgató választó, illetve
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,
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e) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.
(3) Minden választásra jogosult hallgató egy szavazattal rendelkezik. A szavazat
személyhez kötött.
(4) A HÖK tisztségvisel inek választása titkos és közvetlen szavazással történik.
(5) A választást a kari Választási Bizottság (4.§ (1)) írja ki, legalább 8 munkanappal a
választás id pontja el tt.
(6) Érvényes a választás, ha azon a hallgatók legalább egynegyede részt vett. A
választásra jogosult hallgatók számát mindig a legfrissebb statisztika alapján a
választás elrendelését követ en azonnal el kell készíteni. A választásra jogosultak
névjegyzékét a kari dékán hitelesíti.
(7) A választói névjegyzéket, a választást megel z en 8 napon keresztül nyilvánosan ki
kell tenni olyan helyre, ahol az intézményben a hallgatóság nagy számban, gyakran
megfordul. A választói névjegyzékkel kapcsolatban – hogy valaki szerepel, vagy
valaki nem szerepel benne – kifogást lehet el terjeszteni írásban, amit a Választási
Bizottság 24 órán belül köteles megvizsgálni, és a kifogásnak helyt adni, vagy azt
elutasítani.
(8) A választás csak abban az esetben érvényes, ha azon a hallgatók legalább egynegyede
részt vett.
(9) Eredményes az a választás, ahol a jelölt megkapta az érvényes szavazatok többségét
(egyszer többségi elv).
(10)
A választások id pontját a Kari Ügyrendekben minden kar saját hatáskörében
írja le, amit az EKGY elfogad, attól eltérni csak az EKGY egyetértésével lehet.
(11)
A kari HÖK tisztségvisel it egy évre választják, a választásokat legalább
évente egyszer meg kell tartani.
IV. fejezet
A Választási Bizottság
4. §
(1) A Választási Bizottság (továbbiakban: VB) olyan ad hoc bizottság, amely a hallgatók

független, kizárólag e szabályzatnak alárendelt bizottsága. A bizottság els dleges
feladata a választási folyamat koordinálása, a választás szabályszer ségének
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a szavazatok
összesítése, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.
(2) A hallgatók minden karon önálló VB-t hoznak létre a választásokat megel z
legkés bb 14 nappal. Bizottsági tagnak jelentkezni a kiválasztást megel z 8 napban
lehet az illetékes Dékáni Hivatalban. Jelentkezés hiányában a bizottsági tagok
személyére a Kari Küldöttgy lés elnöke tehet javaslatot. A VB tagjait a jelentkez k –
jelentkez k hiányában a javasoltak – közül a Dékáni Hivatal vezet je választja ki. A
bizottság létszáma: 6 f . A Dékáni Hivatal vezet jének ezzel összefügg minden
munkáját a Kari Küldöttgy lés elnöke segíti.
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5. §
(1) A VB m ködése:

a) Minden Választási Bizottság egy elnökb l, és további öt rendes tagból áll. A
bizottság elnökét minden esetben a tagok maguk közül választják ki titkos
szavazással.
b) A VB tagjai a szavazás ideje alatt és az azt követ napon – az illetékes Dékáni
Hivatal el zetes engedélyével – mentesülnek az Egyetem Szervezeti és
M ködési Szabályzatában el írt óralátogatási kötelezettségeik alól.
c) A Választási Bizottságnak nem lehet tagja a hallgatói érdekképviseletet ellátó
hallgató, valamint jelölt.
d) A VB megbízatása a választások lezártáig tart.
e) A választásokról jegyz könyvet kell készíteni.
V. fejezet
Jelölés, jelöltek
6.

§

(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 elektronikusan kell benyújtani a Választási Bizottság által meghatározott
e-mail címre, melyhez kizárólagos hozzáférése van a VB tagjainak, illetve az EB
elnökének és az EHÖK elnökének. A pályázat abban az esetben min sül érvényesnek,
ha megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek, és beküldésre került a VB által
megszabott határid ig.
(6) Egy pályázó csak egy pozícióra nyújthat be pályázatot.
(7) A pályázat ellen rzését a VB tagjai és az EB elnöke végzik kötelez jelleggel, illetve
jogában áll az EKGY elnökének azt szúrópróba szer en átvizsgálni.
(8) Amennyiben valamelyik pályázat javításra szorul, úgy arról a VB 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 a VB
elnöke, az EB elnöke, valamint az EKGY elnökének együttes határozata alapján. A
törlés tényér l a VB 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 a VB és az EB elnöke.
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VI. fejezet
A szavazás megkezdése
7. §
(1) A választási iratok, nyomtatványok elhelyezését követ en a szavazás megkezdéséig a

VB tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

(2) A VB az urnák állapotát az els ként szavazásra jogosult hallgató – aki a választási

bizottság tagja nem lehet – jelenlétében a szavazás megkezdése el tt megvizsgálja. A
vizsgálat eredményét fel kell tünteti a szavazási jegyz könyvben.
(3) Az urnákat az els ként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy
azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követ en
a VB az urnába ellen rz lapot helyez, amely tartalmazza az ellen rz lap
elhelyezésének id pontját, valamint a VB jelen lev tagjainak és az els ként szavazó
jogosultnak az aláírását.
(4) Egy szavazó helyiségben maximum két urnát lehet elhelyezni, az urnákból el re meg
kell határozni azt az urnát, amelyik az igény esetén a mozgó urna, és ezt az urnán is fel
kell tüntetni, valamint a jegyz könyvben is rögzíteni.
VII. fejezet
A szavazás módja
8. §
(1) A VB elnöke felel s azért, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségben és környékén

a rendet fenntartsák, a rend fenntartására tett intézkedése mindenkire kötelez .

(2) A szavazás id tartama alatt a szavazóhelyiségben a választásra jogosultak csak a

választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

(3) A szavazóhelyiségben az a választásra jogosult hallgató szavazhat, aki az illetékes

dékáni hivatal által hitelesített névjegyzékben szerepel.
(4) A VB – a szavazás el tt – megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát, illetve
a szavazásra való jogosultságát.
(5) A Választási Bizottság egy tagja átadja a választásra jogosult hallgatónak a
szavazólapot, amelyet a választásra jogosult hallgató jelenlétében hivatalos
bélyegz vel lát el.
(6) A szavazólap átvételét a választásra jogosult hallgató a névjegyzéken saját kez
aláírásával igazolja.
(7) A jelöltre szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsz vonallal
lehet.
(8) A VB dönthet a mozgó urna használatáról.
(9) A mozgó urnát minden esetben három választási bizottsági tag kíséri, és felügyeli a
szavazatok leadásának szabályosságát.
(10)
A választói névjegyzék egy id ben csak egy helyen lehet, tehát amíg a
mozgóúrnak közlekedik, addig a szavazó helyiségben a szavazás szünetel.
(11)
A választásra jogosult hallgató a szavazólapot három részt hajtja, és a
választási bizottság el tt urnába helyezi.
(12)
Ha a választásra jogosult hallgató szavazólapnak az urnába történ helyezése
tt
jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a VB bevonja,
el
helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyz könyvben rögzíti. A bizottság a rontott
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szavazólap helyett újat – személyenként – csak egyszer adhat ki, a rontott
szavazólapot a bizottság köteles megsemmisíteni, és ennek tényét dokumentálni.
(13)
Szavazni munkanapokon lehet, olyan id tartamban, amelyet a VB meghirdet,
de az nem lehet kevesebb 5 munkanapnál és napi 8 óránál. A szavazás lezárása el tti
órában a VB összeszámolja a hallgatói névjegyzéken aláírt neveket. Amennyiben a
számlálás után megállapítják, hogy nem vett részt a hallgatók 25%-a, akkor a
választási határid b vítésére van lehet ség, amelyet addig kell folytatni, ameddig a
hallgatók egynegyede részt nem vesz a szavazáson. A szavazás meghosszabbítására
egyszer van mód és csak az eredetileg meghatározott id tartam mértékében (tehát egy
5 napos választás esetén még 5 nap lehet a szavazáshosszabbítás).
(14)
A VB elnöke a szavazás végén a szavazást bezárja, az urnákat lezárja. Azok a
választópolgárok, akik a szavazási id tartam végén még a szavazóhelyiségben vagy
annak el térben tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a VB elnöke a szavazást
lezárja.
(15)
A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.
(16)
A szavazás lezárását jegyz könyvben kell rögzíteni az EB jelenlév tagjának
aláírásával.
(17)
Az urna bontására csak a bizottság tagjai jogosultak. Minden önálló
cselekményt, mozzanatot a jegyz könyvben rögzíteni kell.
9. §
(1) Érvénytelen az a szavazólap, amely

a) nincs ellátva a hivatalos bélyegz vel,
b) nem tartalmaz értékelhet szavazatot.
(2) Érvénytelen az a szavazat, amely
a) egy kérdéskörben egynél több szavazatot tartalmaz,
b) amelyet nem lehet értékelni.
VIII. fejezet
A szavazatok összesítése
10. §
(1) A VB a névjegyzékben maradt üres helyeket egyesével áthúzással érvényteleníti, és
(2)
(3)

(4)

(5)

azt végérvényesen lezárja.
A VB jelen lev tagjai együttesen kötelesek átvizsgálni és összeszámlálni valamennyi
szavazólapot. A szavazatszámlásánál legalább három f jelenléte kötelez .
A Választási Bizottság el ször a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat
külön-külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a pecsét megsértése
nélkül szavazólapot ne lehessen kivenni, illet leg betenni.
A VB elnöke az urna felbontása el tt ellen rzi az urna sértetlenségét, felbontja az
urnát, és meggy z dik az ellen rz lap meglétér l, majd az urnában lev
szavazólapok számát összehasonlítja a szavazókörben szavazók számával. A választás
eredményének megállapításához az urnában lev szavazólapokat számba veszi.
A VB ezt követ en külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen
szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rávezeti, és azt a
választási bizottság jelen lev tagjai aláírják. Az érvénytelen szavazólapokat külön
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kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a pecsét megsértése nélkül
szavazólapot ne lehessen kivenni, illet leg betenni.
(6) Az érvényes szavazólapokat jelöltenként külön-külön meg kell számolni, majd a (3)
bekezdés szerint kell elvégezni a kötegelést. A kötegre jelöltenként külön-külön rá kell
írni az érvényes szavazatok számát.
(7) A szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell
folytatni, amíg annak eredménye valamely megel z számlálás eredményével azonos
nem lesz. A jegyz könyvben ezt az eredményt, valamint az ismételt számlálás tényét
rögzíteni kell.
IX. fejezet
Az eredmény megállapítása
11. §
(1) A VB a szavazatok megszámlálását követ en megállapítja a választás eredményét. A

(2)
(3)

(4)
(5)

jegyz könyvben jelöltenként külön fel kell tüntetni az érvényes és érvénytelen
szavazatok számát.
Jegyz könyv ceruzával nem készíthet .
A jegyz könyvhöz kötelez en csatolandó a Dékáni Hivatal által kiállított és hitelesített
kari hallgatói létszám, továbbá a jegyz könyvben fel kell tüntetni, hogy e létszámhoz
képest a hallgatók hány százaléka adott le érvényes szavazatot.
A jegyz könyvet a VB tagjai aláírják, a bizottság elnöke minden oldalát aláírásával
hitelesíti.
A jegyz könyv egy-egy másolati példányát az illetékes Választási Bizottság –
kérésükre, ingyenesen – átadja a jelölt(ek)nek. Sokszorosítást követ en a VB elnöke a
másolatot bélyegz vel látja el, és aláírásával hitelesíti, majd abból egy-egy hitelesített
példányt megküld a Rektori Hivatalnak, az illetékes Dékáni Hivatalnak, az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat Elnökének és az Ellen rz Bizottság elnökének. A VB a
választási eredményekr l e-mailben köteles tájékoztatni a jelölteket legkés bb 4
munkanapon belül.
X. fejezet
Jogorvoslatok
12. §

(1) A választás szabályszer

lebonyolításáért az Ellen rz Bizottság és a mindenkori
Választási Bizottság felel s.
(2) Bárminem szabálysértés vagy kifogás esetén a kifogást els fokon a Választási
Bizottsághoz kell benyújtani, legkés bb a választások 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.
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(5) A beérkez kifogásokat a VB jegyz könyvben rögzíti, és a bejelent vel aláíratja. A
(6)

(7)
(8)
(9)

választás lezártát követ en a választással kapcsolatos kifogásnak helye nincs.
A választás végeredményével kapcsolatos kifogásokat a végeredmény nyilvánosságra
hozatalától számított 48 órán belül az Választási Bizottságnál lehet el terjeszteni. A
határid jogveszt .
A Választási Bizottság a beérkezett kifogásokat megvizsgálja, és els fokon dönt.
A döntés ellen fellebbezni 8 munkanapon belül az Ellen rz Bizottság elnökénél lehet,
aki másodfokon dönt.
A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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