
A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Ideiglenes Választási Szabályzata 

 

Preambulum 

 

 A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: SE HÖK) a Semmelweis 

Egyetem rektorával egyetértésben az SE HÖK legitim működésének helyreállítása érdekében – 

figyelemmel a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban: Nftv.) 60. § (1) 

bekezdésére, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (továbbiakban HÖOK) 

Választási Kódexére - jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg az SE HÖK Küldöttgyűlési 

tagjainak megválasztására irányadó átmeneti szabályokat. 

  

Általános rendelkezések 

 

1. § Az SE HÖK Küldöttgyűlés tagjainak megválasztására irányuló választási eljárást (továbbiakban: 

választási eljárás) a Rektor írja ki. 

 

2. § (1)  A választási eljárásban minden, az Egyetemen a 2015/2016 tanév első félévben aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható, azzal, hogy minden hallgató 1 

Karon jogosult jelöltként indulni a választásokon, függetlenül attól, hány Karon folytat 

tanulmányokat. 

(2) A választási eljárás közvetlenül és elektronikus módon a NEPTUN tanulmányi rendszer felületén 

zajlik. 

(3) A választási eljárás Karonként külön zajlik, a Karok az Egyetem teljes hallgatói létszámához 

viszonyított hallgatói létszámuk arányában jogosultak képviselőt delegálni az SE HÖK 

Küldöttgyűlésébe.  Az egyes karokon kiosztható mandátumok számát az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

(4) Minden hallgató a szakját gondozó Karon jogosult szavazni, amennyiben egy hallgatónak több 

Karon is van jogviszonya, úgy minden Karon jogosult szavazatát leadni. 

(5) A Küldöttgyűlési tagok választása során Karonként a legtöbb szavazatot szerzett jelölt/jelöltek 

szereznek mandátumot a jelen szabályzatban meghatározott számban. 

(6) A választási eljárás akkor érvényes, ha Karonként legalább a szavazásra jogosult – vagyis  (1) 

bekezdésben  foglalt feltételeknek megfelelő -  nappali tagozatos  hallgatók 25 %-a a választási 

eljárásban részt vett (szavazatot adott le). 

(7) A választás eljárás szabályszerűségét a Rektor, a Kancellár és a HÖOK elnöke által kijelölt 3 fős 

Választási Bizottság felügyeli. 



(8) A SE HÖK Küldöttgyűlés tagjainak mandátuma a megválasztásukat követő nap kezdődik és az új SE 

HÖK Alapszabály megalkotásáig, de legfeljebb 2016. május 31. napjáig tart.  

 

 

A Választási kiírás és a jelentkezés 

 

3. § (1) A választási eljárást az SE Rektora úgy köteles kiírni, hogy a jelentkezési határidő legalább 8 

munkanap legyen.  

(2) Az érvényes jelentkezés feltétele: 

a) jelentkezési lap kitöltése és aláírása 

b) a 2015/2016-os tanév első félévre érvényes a Tanulmányi Osztály által kiállított aktív hallgatói 

jogviszony fennállását alátámasztó igazolás (hallgatói jogviszony igazolás) 

c) önéletrajz 

d) motivációs levél 

e) a jelölt Karán szavazati joggal rendelkező hallgatók 2 %-ának írásbeli ajánlása.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülése a jelentkezés elutasítását vonja 

maga után. 

(4) A jelentkezések megfelelőségéről a Választási Bizottság dönt. 

(5) A benyújtott pályázatok nyilvánosak, azokat a jelöltek a helyben szokásos módon kötelesek 

közzétenni, illetve a megismerés lehetőségét kötelesek biztosítani.  

 

4. § (1)  A 3. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott ajánlásokat az erre rendszeresített és a Jogi 

és Igazgatási Főigazgatóság pecsétjével ellátott ajánlóíven lehet gyűjteni a választási kiírás napjától a 

jelentkezési határidő végéig. 

(2) Írásbeli ajánlást adni a szavazásra jogosult hallgatók a szakjuknak megfelelő Karon a kiosztható 

mandátumok számának megfelelő számban jogosultak akként, hogy egy hallgatónak csak egy 

ajánlást adhatnak. 

(3) Az ajánlásokat úgy kell gyűjteni, hogy az ajánlást adó személye azonosítható legyen, ellenkező 

esetben az adott ajánlás nem érvényes.  

(4) Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók listáját a Választási Bizottság a Kari 

tanulmányi osztályoktól kikéri, az ajánlási ívek ellenőrzése céljából. 

 

 

 

 



A Választási Bizottság 

 

5. § (1) A Választási Bizottság 3 főből álló testület, amelynek tagjai a 2. § (7) bekezdésében foglaltak 

szerint kerülnek kijelölésre. 

(2) A Választási Bizottság feladata a választási eljárások szabályszerű lebonyolításának felügyelete, 

ezen feladata ellátása körében elbírálja a választási eljárással kapcsolatos panaszokat. 

(3) A Választási Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A Választási 

Bizottság a döntéseit az ülésén egyszerű többséggel hozza. 

(4) A Választási Bizottság a döntéseit az érintettekkel 3 munkanapon belül írásban közli. 

 

A szavazás, és a választás eredményének megállapítása 

 

6. § (1) A szavazás a NEPTUN tanulmányi rendszer felületén, elektronikus úton zajlik. 

(2) A választási eljárásban minden hallgató 1 szavazattal rendelkezik. A hallgatók a szavazatukat 

hallgatói azonosító kódjuk és jelszavuk felhasználásával a tanulmányi rendszer felületén adják le. 

(3) A mandátumok kiosztására karonként a szavazatok számának csökkenő sorrendjében kerül sor, a 1. 

számú mellékletben meghatározott mandátumszámokra tekintettel. 

(4) A szavazatokat a NEPTUN rendszer összesíti, az erre vonatkozó kimutatást a Választási Bizottság 

részére kell megküldeni. 

(5) A Választási Bizottság a rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállapítja a választási eljárás 

végeredményét. 

(6) A Választási Bizottság a választás eredményéről köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyet minden 

karon közzé kell tenni. 

(7) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) az összes leadott szavazat számát, ennek a szavazásra jogosult hallgatók számához viszonyított 

százalékos arányát,  

b) az összes érvényes szavazatok számát, ennek a szavazásra jogosult hallgatók számához 

viszonyított százalékos arányát,  

c) jelöltekre leadott szavazatok számát, 

d) a mandátumot szerzettek megjelölését 

e) a jogorvoslati felhívást 

f) a Választási Bizottság valamennyi tagjának aláírását  

g) a keltezést  

h) a helyszínt.  

 



Jogorvoslat 

 

7. § (1) A Választási Bizottság döntésével szemben az, akire nézve a döntés rendelkezést tartalmaz, a 

kézhezvételtől, vagy a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül fellebbezéssel élhet a Másodfokú 

Választási Bizottságnál. 

(2) A Választási Bizottság döntése, annak meghozatalától számított 20 napon túl nem támadható meg. 

 

A Másodfokú Választási Bizottság 

 

8. § (1) A Másodfokú Választási Bizottság elbírálja a Választási Bizottság döntésével szemben 

benyújtott fellebbezéseket. 

(2) A Másodfokú Választási Bizottság tagjai: 

a) SE rektora 

b) SE kancellárja 

c) HÖOK elnöke. 

(3) A Másodfokú Választási Bizottság a fellebbezéseket a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül 

bírálja el. 

(4) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Választási Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Az Egyes karok által a küldöttgyűlésbe delegálható tagok száma 

 

SE ÁOK: 10 fő 

SE ETK:  8fő 

SE EKK:  2 fő 

SE FOK: 3fő 

SE GYOK:  3 fő 

 

összesen:  26 fő  

 

A számítás alapját a kari hallgatói létszám adja, minden megkezdett 400 fő után 1 tag 

delegálható a Küldöttgyűlésbe, 400 fő alatti hallgatói létszám esetén 1 fő delegálható azzal, 

hogy adott karon 4000 fő hallgatói létszám felett további mandátum nem adható 

 

 

 

 

 

 

 

 


