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A Választmány tagjainak megválasztása 

45. § 
(1) Általános és egyenlő választójog alapján titkos szavazással az adott Kar minden munka- rendű, aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható. Az év- folyamok arányos 

képviselete érdekében a választmány évfolyamkvótákat állíthat fel.  

(2) A rendes választások évente egyszer az első félévben (őszi szemeszterben), a választások későbbi 

megtartásának indokoltsága esetén a második félévben (tavaszi szemeszter) kerülnek kiírásra. A rendes 

választásokat legkorábban a az adott szorgalmi időszak első napja utáni második héten lehet meghirdetni 

(a választás menetét tartalmazó felhívás útján), s legkésőbb a vizsgaidőszak kezdete előtti 4. héten kell a 

szavazást megtartani.  

(3) Az vehet részt a választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a képviselt hallgatói 

létszám legalább 2 %-ának ajánlását megkapta, és a szükséges dokumentumokat a választási felhívásban 

megadott határidőig a megadott címre elküldte.  

(4) A jelentkezést a felhívás közzétételét követő 5. napon lehet megkezdeni.  

(5) A jelentkezési időszak hét napig tart.  

(6) A választási felhívás tartalmazza a jelentkezés módját, valamint a szavazás idejét, helyét és módját, 

továbbá az NKE EHÖK összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. A jelentkezéshez szükséges a 

képviselt hallgatói létszám 2%-ának aláírása a jelölt Karának hallgatói közül és a jelölt jelentkezést 

elfogadó nyilatkozata, valamint diák-igazolványának fénymásolatát, valamint képviselőjelölt programját. 

A felsorolt dokumentumokat a jelölt a választási felhívásban közzétett elektronikus formában adhatja le. 

A jelölteket a szavazást megelőzően be kell mutatni, illetőleg bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani 

számukra.  

(7) A jelentkezés során szerzett adatokat a Hallgatói Önkormányzat zártan kezeli, azt harmadik félnek 

nem adja ki.  

(8) A hallgatói önkormányzati mandátum az alakuló üléstől számított két tanulmányi félévre szól.  

(9) Az EHÖK/Kari HÖK tisztségviselők az Nftv. 60. § (2a) bekezdése szerint maximum 4 évig 

tölthetnek be tisztséget.  

(10) A vezető tisztségviselő nem lehet másik felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának vagy 

kari részönkormányzat vezető tisztségviselője.  

 

A szavazás 

46. § 
(1) A szavazás a nappali munkarendű hallgatók 25% feletti részvétele esetén érvényes. Ha az első 

szavazás érvénytelen volt, a második választást 8 napon belül kell megtartani.  

(2) Szavazategyenlőség esetén a Választási Bizottság jegyzőkönyve alapján az egyenlő számú szavazatot 

kapott jelöltek vonatkozásában a szavazás második fordulóját kell elrendelni. A második fordulót a 

Választási Bizottság rendeli el, a szavazásra az első forduló zárónapját követő első öt munkanapon kell 

megtartani. A második fordulóban a többség szavazatát elnyert hallgató kap mandátumot.  

(3) A szavazást a jelentkezési időszak lezárultát követő napon lehet megkezdeni.  

(4) A szavazás öt munkanapon keresztül tart.  

(5) A szavazás megkezdését megelőzően lehetőséget kell biztosítani a jelöltek bemutatkozására.  

(6) A Választási Bizottság nyilvánosságra hozza az eredményt tartalmazó jegyzőkönyvet, mely 

tartalmazza:  

a) a választásra jogosultak létszámát;  
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b) leadott szavazatok számát;  

c) érvénytelen szavazatok számát;  

d) egyes jelöltek szavazatszámait;  

e) mandátumot szervezett jelöltek listáját;  

f) a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.  

(7) Amennyiben a kiírt mandátumokra kevesebb érvényes pályázat érkezik a fennmaradó helyekre a 

Hallgatói Önkormányzat választmánya 15 napon belül időközi választást írhat ki.  

 


