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 SZENT ISTVÁN EGYETEM „ÁLLAMI ELISMERÉSE FOLYAMATBAN” 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 

I. A választási szabályzat célja és hatálya 

1.§ (1) A Szent István Egyetem „állami elismerése folyamatban” (a továbbiakban: SZIE) 

Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) választási szabályzatának (a továbbiakban: 

Szabályzat) célja, hogy meghatározza a SZIE HÖK hallgatói képviselőknek, a SZIE Campus HÖK 

elnököknek, az SZIE Egyetemi HÖK Küldöttgyűlés (a továbbiakban: EHÖK Küldöttgyűlés) 

tagjainak, a SZIE Egyetemi HÖK elnöknek (a továbbiakban: EHÖK elnök), valamint a SZIE 

szenátusa hallgató tagjainak megválasztására, valamint a választások eredményeképp létrejövő 

testületek működésére vonatkozó részletes szabályokat.   

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a hallgatói önkormányzat tagjaira, a választás(ok) 

eredményeképp létrejövő, és a választási eljárás lebonyolításában részt vevő testületek tagjaira, 

továbbá a SZIE Előkészítő Bizottság tagjaira.  

(3) A Szabályzat tárgyi hatálya a Választási Bizottság (a továbbiakban: HÖK VB) létrehozására, a 

SZIE HÖK hallgatói képviselőinek, a SZIE Campus HÖK elnököknek a SZIE EHÖK 

Küldöttgyűlés tagjainak, a SZIE Egyetemi HÖK elnöknek (a továbbiakban: EHÖK elnök), 

valamint a SZIE szenátusa hallgató tagjainak megválasztására, valamint a választások 

eredményeképp létrejövő testületek működésére terjed ki.  

II. A választási eljárások lebonyolításáért felelős szerv létrehozása, működése 

2.§ (1) A SZIE HÖK választások lebonyolításának jog,- és szabályszerűségéért a 3 főből álló 

HÖK VB-k felelnek. A HÖK VB-k tagjait a SZIE Előkészítő Bizottság választási eljárásonként 

külön-külön jelöli ki. A HÖK VB-k tagjainak megbízatása a Szabályzatban meghatározott választási 

eljárások eredményes és végleges befejezéséig, de legfeljebb 90 napig tart. 

(2) A választási eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben az illetékes HÖK VB 

egyszerű többséggel dönt. Az illetékes HÖK VB döntése ellen az érintett kifogással élhet az 

Előkészítő Bizottsághoz a közléstől számított 5 munkanapon belül. Az Előkészítő Bizottság a 

kifogás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles döntést hozni. 

(3) A HÖK VB-k, a tagok megválasztását követően –amennyiben annak feltételei fennállnak - 

alakuló ülést kötelesek tartani, ahol meghatározzák működési rendjüket, előkészítik és kiírják a 

hatáskörükbe tartozó hallgatói képviselő, illetve a Campus HÖK elnök és az EHÖK elnök 

választást, meghatározza a választási eljárások menetrendjét.  

(4) Amennyiben az ülés megtartásának feltételei nem állnak fenn, úgy a HÖK VB a (3) bekezdésben 

meghatározott döntéseit, a Szabályzat 11. §-ában meghatározott ülés megtartása nélküli 

döntéshozatali eljárás során hozza meg.  

III. A hallgatói képviselő választás 

3.§ (1) A hallgatói képviselők megválasztására irányuló választási eljárást az illetékes HÖK VB 

írja ki.  
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(2) A hallgatói képviselő megválasztására Campusonként külön kerül sor.  

(3) A hallgatói képviselő választáson a HÖK minden tagja választható, aki a választási eljárással 

érintett Campuson folytat tanulmányokat és a választási kiírást követően az abban maghatározott 

határidőn belül benyújtja írásbeli pályázatát az illetékes HÖK VB-nél (jelentkezési időszak). Minden 

hallgató 1 Campuson jogosult jelöltként indulni a választásokon, függetlenül attól, hány Campuson 

folytat tanulmányokat. 

(3) A pályázatának tartalmaznia kell: 

a) a 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapot, 

b) fényképes motivációs levelet. 

 

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat 

hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az illetékes HÖK VB 

ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról. 

(5) A Campusokon megválasztásra kerülő hallgatói képviselők számát a Szabályzat rendelkezéseire 

figyelemmel a választási kiírás tartalmazza.    

(6) Amennyiben a megadott jelentkezési határidőn belül kevesebb jelentkezést adnak le, mint a 

választási kiírás szerint kiosztható mandátumok száma, akkor a jelentkezési határidő egy 

alkalommal legfeljebb 5 nappal meghosszabbítható. 

(7) A jelentkezési időszak lezárását követő napon kezdődik a szavazás. A választási eljárás során az 

érintett Campuson tanulmányokat folytató, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók 

rendelkeznek szavazati joggal. Minden tagnak egy szavazati joga van. Amennyiben egy hallgató 

több Campuson is folytat tanulmányokat, úgy minden Campuson élhet a szavazati jogával.  

(8) A szavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosult  nappali tagozatos hallgatók legalább 25%-

a igazolható módon leadta szavazatát.  

(9) A hallgatói képviselői mandátumok a szavazatok számának csökkenő sorrendjében kerülnek 

kiosztásra. 

(10) A választás érvénytelen ha: 

a) a szavazás időtartama alatt a szavazásra jogosult nappali tagozatos hallgatók 25%-nál 

kevesebb nappali tagozatos hallgató szavazott, 

b) a választási eljárás szabályainak ismételt, vagy súlyos megsértésére tekintettel az illetékes 

HÖK VB erről határozott. 

(11) A HÖK VB a választási eljárás érvénytelenné nyilvánításáról és új választási eljárás kiírásáról 

abban az esetben dönthet, ha alapos okkal feltételezhető, hogy választási szabályok megsértése 

érdemben befolyásolja a választási eljárás eredményét, és más, ennél enyhébb intézkedés nem 

alkalmas a szabálysértés következményeinek elhárítására. 

(12) Az új választási eljárás lebonyolítására ezen fejezet rendelkezései az irányadóak. 

4.§  (1) A szavazásra elektronikus úton kerül sor. A szavazás addig tart, amíg a szavazásra 

jogosult nappali tagozatos hallgatók közül legalább 25% szavazott, de legalább 3 napig.  

(2) A szavazás NEPTUN rendszer UniPoll felületén keresztül valósul meg.  

(3) A felületnek tartalmaznia kell: 
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a) a szavazás tárgyát, 

b) a jelölt(ek) nevét,  

c) a szavazóknak szóló, a szavazás lefolyására vonatkozó tájékoztatást, valamint 

d) a jelölt(ek) neve melletti üres négyzetet, 

(3) A szavazás során a szavazók a választani kívánt jelölt neve mellett található üres négyzet kattintás 

útján történő kitöltésével adhatják le szavazatukat, erre figyelmüket a felületen fel kell hívni. 

(4) A választás során a szavazó annyi jelöltre adhatja le érvényesen a szavazatát, ahány mandátum 

a választási eljárás eredményeképp kiosztásra kerül. A magadottnál több jelöltre leadott szavazat 

érvénytelen. Amennyiben a felületen a szavazás lebonyolítására létrehozott űrlap a megengedettnél 

kevesebb érvényes szavazatot tartalmaz, vagy nem tartalmaz szavazatot, a szavazat érvényes. 

5.§ (1) A szavazó szavazatát személyesen, a NEPTUN rendszerbe történő belépést követően 

az UniPoll felületen feladhatja le, a belépéshez felhasználó név és jelszó megadása szükséges. 

(2) Az UniPoll felületéhez csak azok a hallgató rendelkezik hozzáférési jogosultsággal, akik a 

választási eljárásban a 3. § (6) bekezdése alapján szavazati joggal rendelkeznek.   

6.§ A szavazás lezárásának napján, vagy indokolt esetben legkésőbb 3 napon belül az illetékes 

HÖK VB tagjai megállapítják a szavazás eredményét. 

7.§ (1) A választás eredményéről a HÖK VB a jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv három 

példányban készül. 

(2) 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) a nappali tagozatos hallgatók által leadott szavazatoknak az összes nappali tagozatos 

hallgató számához viszonyított arányát, 

d) jelöltekre leadott szavazatok számát, 

e) jogorvoslatra vonatkozó utalást, 

f) a jelenlévők aláírását, 

g) a keltezést, 

h) a helyszínt. 

(3) A választás eredményével kapcsolatban - szabályzat, vagy jogszabálysértésre hivatkozással - a 

jelöltek az eredmény kihirdetését követő 3 napon belül kifogással élhetnek. A kifogást az Előkészítő 

Bizottsághoz kell címezni, és az eredményt megállapító HÖK VB-nél kell benyújtani. A 

kifogásokról az Előkészítő Bizottság a kifogás beérkezéséről számított 5 napon belül dönt. A 

hallgatói képviselők megválasztásának napja a jelen bekezdés szerinti jogorvoslati határidő lejártát 

követő nap. 

(4) A választási eljárás során készült jegyzőkönyveket, és egyéb dokumentációkat a HÖK iratai 

között iktatni kell, és azt iratkezelési szabályzat szerint ideig szükséges megőrizni. 

(5) A hallgatói képviselők mandátuma a megválasztásuk napján kezdődik követő, és 1 év 

időtartamra szól. 
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IV. Campus HÖK elnökének és az EHÖK Küldöttgyűlés tagjainak megválasztására 

vonatkozó szabályok 

8.§  (1) A Campus HÖK elnöki pozícióra, minden hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató 

választható, aki a választással érintett Campuson folytat tanulmányokat és jelentkezési határidőn 

belül érvényes pályázatot nyújtott be. 

(2) A Campus HÖK elnökére vonatkozó választási eljárás kiírásáért, és választások 

lebonyolításának szabályszerűségéért az illetékes HÖK VB felelős. 

(3) A Campus HÖK elnök pályázatának tartalmaznia kell: 

c) a 2. számú melléklet szerinti jelentkezési lapot, 

d) fényképes motivációs levelet és választási programtervet 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás 

nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az illetékes HÖK VB ellenőrzi. 

(5) A Campus HÖK elnökét a Campus HÖK küldöttgyűlése választja 1 éves időtartamra 

valamennyi küldöttgyűlési tag több mint 50 %-ának egybehangzó szavazatával (abszolút többség). 

A Campus HÖK elnök megválasztására ülés megtartása nélküli döntéshozatal útján kerül sor. Az 

ülés megtartása nélküli döntéshozatalra vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 11. §-a 

tartalmazza. 

(6) A Campus HÖK elnöke a megbízatás időtartama alatt az EHÖK Küldöttgyűlésének szavazati 

jogú tagja. 

(7) Amennyiben a Campus HÖK elnök választásánál egyik jelölt sem kapja meg az abszolút 

többséget, úgy 3 napon belül a szavazást meg kell ismételni, amelyen az első szavazás alkalmával a 

legtöbb szavazatot kapott két jelöltre lehet szavazni. Amennyiben a két legtöbb szavazatot kettőnél 

több jelölt szerezte meg, úgy a két legtöbb, de azonos szavazattal rendelkező valamennyi jelölt részt 

vehet a megismételt szavazáson. A megismételt szavazásra vonatkozó egyéb rendelkezések 

megegyeznek az első szavazásra vonatkozó szabályokkal. 

(8) Amennyiben a megismételt szavazás sem jár eredménnyel, az illetékes HÖK VB 8 napon belül 

új választásokat ír ki.  

(9) A Campus HÖK elnök megválasztását követően kerülhet sor az EHÖK Küldöttgyűlés 

Campusról delegált tagjának (tagjainak) (a továbbiakban: küldött) megválasztására. A küldött(ek) 

személyére a Campus HÖK elnöke tesz javaslatot.  

(10) A küldöttek megbízatása 1 évre szól. Megbízatásuk a megválasztásukat követő napon 

kezdődik. 

(11) Az Campus HÖK-ök a Campus HÖK elnökön kívül az alábbiak szerint jogosultak küldöttet 

delegálni a EHÖK Küldöttgyűlésébe: 

a) Budai Campus 2 fő 

b) Gödöllői Campus 3 fő 

c) Gyöngyösi Campus 1 fő 

d) Kaposvári Campus 2 fő 

e) Keszthelyi Campus 1 fő. 
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V. Az EHÖK elnökének megválasztására vonatkozó szabályok 

9.§ (1) Az EHÖK elnöki tisztségre, minden hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató 

választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. 

(2) Az EHÖK elnök megválasztására irányuló választási eljárás kiírásáért, és a választások 

lebonyolításának szabályszerűségéért az EHÖK elnök és a szenátus hallgató tagjainak 

megválasztásának lebonyolítására kijelölt HÖK VB (a továbbiakban: EHÖK VB) felelős. 

(3) Az EHÖK elnöki pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a 3. számú melléklet szerinti jelentkezési lapot, 

b) fényképes motivációs levelet és választási programtervet. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás 

nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az EHÖK VB ellenőrzi. 

(5) Az EHÖK elnökét a 14 főből álló  EHÖK Küldöttgyűlése választja 2 éves időtartamra, 

valamennyi küldöttgyűlési tag több mint 50 %-ának egybehangzó szavazatával (abszolút többség). 

Az EHÖK elnök megválasztására ülés megtartása nélküli döntéshozatal útján kerül sor. Az ülés 

megtartása nélküli döntéshozatalra vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 11.§-a tartalmazza. 

(6) Amennyiben az EHÖK elnök választásánál egyik jelölt sem kapja meg az abszolút többséget, 

úgy 8 napon belül a szavazást meg kell ismételni, amelyen az első szavazás alkalmával a legtöbb 

szavazatot kapott két jelöltre lehet szavazni. Amennyiben a két legtöbb szavazatot kettőnél több 

jelölt szerezte meg, úgy a két legtöbb, de azonos szavazattal rendelkező valamennyi jelölt részt 

vehet a megismételt szavazáson. A megismételt szavazásra vonatkozó egyéb rendelkezések 

megegyeznek az első szavazásra vonatkozó szabályokkal. 

(7) Amennyiben a megismételt szavazás sem jár eredménnyel, az EHÖK VB 8 napon belül új 

választásokat ír ki. 

VI. A szenátus hallgató tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok 

10.§  (1) A szenátus hallgató tagjait az EHÖK Küldöttgyűlése – az EHÖK elnök javaslatára – 

választja meg 1 éves időtartamra, valamennyi Küldöttgyűlési tag több mint 50 %-ának egybehangzó 

szavazatával (abszolút többség). A szenátusi tagok megválasztására ülés megtartása nélküli 

döntéshozatal útján kerül sor. Az ülés megtartása nélküli döntéshozatalra vonatkozó részletes 

szabályokat a Szabályzat 11. §-a tartalmazza. 

(2) A szenátus hallgató tagjaira az EHÖK elnöke tesz javaslatot úgy, hogy minden Campus 

hallgatóinak képviselete biztosított legyen a szenátusban. 

VII. A HÖK testületeinek ülés megtartása nélküli döntéshozatalára vonatkozó szabályok 

11.§ (1) A Campus küldöttgyűlés és az EHÖK Küldöttgyűlés, valamint a Szabályzat 2. § (4) 

bekezdésében meghatározott esetben a HÖK VB-k (a továbbiakban együtt: Testület) ülés 

megtartása nélküli döntéshozatalát az illetékes (E)HÖK VB elnöke írásban kezdeményezi legalább 

5 nappal a döntéshozatal időpontja előtt, a testületi tagok hivatalos elektronikus elérhetőségére 

kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal. 
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(2) Az előterjesztés tartalmazza a testület nevét, a döntést igénylő üggyel kapcsolatos részletes 

tájékoztatást és minden olyan további információt, amely szükséges ahhoz, hogy a testület 

szavazásra jogosult tagjai álláspontjukat kialakíthassák. Az előterjesztéshez meg kell küldeni a 

határozati javaslatot is.  

(3) Az előterjesztés megküldésétől számított 2 napon belül a tagok a (E)HÖK VB elnökétől az 

előterjesztés módosítását, kiegészítését kérhetik írásban (e-mail formájában), az indokok 

megjelölésével. Az előterjesztés kiegészítésének tárgyában a (E)HÖK VB elnöke 2 napon belül 

dönt. Az (E)HÖK VB elnöke az előterjesztés módosítását, kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített, módosított 

előterjesztést minden esetben annak meghozatalát követően azonnal közli a tagokkal. 

(4) A testület ülés megtartása nélküli döntéshozatala akkor érvényes, ha a leadható szavazatok 

több mint felét képviselő szavazásra jogosult a döntés meghozatalaként meghatározott határidőn 

belül a szavazatát leadta. 

(5) A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye továbbá, 

hogy melyik előterjesztéshez kapcsolódóan milyen döntést hozott (határozat sorszáma és az arra 

adott szavazat).  

(6) A határozathozatal napja a döntéshozatalra (szavazás) megállapított határidő utolsó napja, 

vagy amennyiben valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül 

– ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napjától számított három napon belül – a (E)HÖK VB elnöke megállapítja a 

szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a testület tagjaival.  

(7) A határozat meghozatalában nem vehet részt, aki személyesen érdekelt a döntésben. Azt a 

tagot, aki a határozathozatalban nem vehet részt, a döntéshozatalhoz szükséges szavazatszám 

megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

(8) A testület határozatait az ülés megtartása nélküli döntéshozatal során nyílt szavazással hozza 

meg.  

(9) Az EHÖK elnök megválasztását követően az ülés megtartása nélküli döntéshozatali eljárások 

esetén az EHÖK VB elnökének jelen § szerinti feladatait az EHÖK elnöke látja el. 

VIII. Záró rendelkezések  

12.§ 1. A Szabályzat a SZIE Előkészítő Bizottság jóváhagyását követő első munkanapon lép 

hatályba és a SZIE HÖK alapszabályának elfogadásáig tartó határozott ideig hatályos.  
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1. számú melléklet 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

A SZIE Hallgatói Önkormányzat ……………………………… Campus hallgatói 
képviselő választásra. 

 

 

NÉV: 

……………………………………………………………………………………………… 

SZAK: 

……………………………………………………………………………………………… 

TELEFONSZÁM: 

……………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL CÍM: 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Alulírott……………………………………………………………….. (név), (………………) 

(NEPTUN kód), mint a ……………………………………………………….. Campus 

hallgatója, ezúton nyújtom be pályázatomat a SZIE ………. Campus hallgatói képviselő 

pozícióra. 

 

       …………………………………….. 

         aláírás 

Dátum: 
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2. számú melléklete 
 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 

A SZIE Hallgatói Önkormányzat ……………………………….. Campus HÖK elnöki 
pozícióra. 

 
NÉV: 

……………………………………………………………………………………………… 

SZAK: 

……………………………………………………………………………………………… 

TELEFONSZÁM: 

……………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL CÍM: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Alulírott ………………………………………………………………..(név), (……………..) 

(NEPTUN kód), mint a……………………………………………………….. Campus 

hallgatója ezúton nyújtom be jelentkezésem SZIE ……………. Campus HÖK ELNÖKI 

pozícióra. 

 
 
 

................................................... 
 

                             aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum: 
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3. számú melléklet 

 
 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 
 

A SZIE Hallgatói Önkormányzat Elnöki tisztség betöltésére. 
 
 
 
NÉV: 

……………………………………………………………………………………………… 

SZAK: 

……………………………………………………………………………………………… 

TELEFONSZÁM: 

……………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL CÍM: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Alulírott……………………………………………………………….. (név), (………………) 

(NEPTUN kód), mint a SZIE ……………………………………………………….. szakos 

hallgatója, ezúton nyújtom be pályázatom a SZIE (Egyetemi) Hallgatói Önkormányzatának 

ELNÖKI tisztségére. 

 

 
 
 ................................................... 
 
 aláírás 
 
 
Dátum: 
 


