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Cim: Tessedik Campus, 5540 Szarvas, Szabadslg u. 1-3

Tel.: +36-66-313-31 l; Fax: +36-66-216-858

E-mail: dekan@ek.szie.hu

Gazdasdgi Campus, 5600 B6kescsaba, Bajza u. 33.

T el.: +36-66-524-700; Fax: +36-66447 -220

E-mail: dekan@sk.szie.hu

Pdlyilzati felhivds

A Szent lstv5n Egyetem Agrdr- 6s Gazdasdgtudomdnyi Kar Hallgat6i Onkorminyzat5nak Vdlasztdsi

Bizottsdga pdlydzatot hirdet a Hallgat6i K6pvisel6i posztok bettilt6s6re.

A tiszts6gvisel6i megb[z6s id6tartama: 1 6v.

Az a levelez6 vagy nappali tagozatos hallgat6 nyrijthat be p6ly6zatot, aki aktiv hallgat6i jogviszonnyal

rendelkezik 6s a p6lyizati adatlapot kit6ltve, a15irva hat5rid6re benyrijtja a VSlasztdsi BizottsSghoz.

A p6ly6zati adatlapnak tartalmaznia kell:
. KitdItdtt p6ly6zati adatlap (letrilthet6)
o 15 napnSl nem r6gebbi hallgat6ijogviszony igazol6s

o Motivdci6s lev6l
o F6nyk6pesrin6letrajz

A pSlydzatot nyomtatott form6ban, n6wel ellStott, zSrt borit6kban a Campusok v5laszt6si bizottsSgaihoz

6s elektronikus formiban, P5lfiJ5nosnak, a Vdlasztdsi BizottsSgi eln6k6nek kell beny0jtani.

E-mail cim : p.iani0015@email.com

A p6lyizat benyrijtisi hatdrideje: 2OL7. mSrcius 22. lL2:OOl

A v6lasztds id6pontjai:
2OI7. mircius 27. (8:00-12:00)

2077. mdrcius 28. (8:00-12:00)

2077. m5rcius 29. (8:00-12:00)

A vilasztds helye:
Tessedik Campus Aula, 5540 Szarvas, Szabadsdg rit 1-3.

Gazdasdgi Campus,5600 B6k6scsaba, Bajza utca 33.
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Szarvas, 2077. mSrcius 8.
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A v6lasztds m6dja

A Kar teri.ileti sz6ttagoltsdgira tekintettel a Campusok kUkin-kiilcin v5lasztisi egysdgnek min6siilnek, ebb6l
kifoly6lag a szavazni kivin6 hallgat6k csak a sajit Campusukon indu16 jeldltekre voksolhatnak.

A vdlaszt6jog egyen16, 5ltalSnos 6s titkos: minden aktiv hallgat6i jogviszonnyal rendelkez6 hallgat6, aki nem
5ll fegyelmi, vagy k6zUgyekt6l eltilt6 biintet6s hatdlya alatt v6laszt6 6s egyben vdlaszthat6.

A Vdlaszt6si Bizottsdg tagjai nem v6laszthat6k tisztvisel6nek.

A SZIE AGK Hallgat6i Onkormdnyzatiit, campusonk6nt 3-3 f6 Hallgat6i K6pvisel6, illetve a

r6szcin kormdnyzat eln6ke, 6s annak aleln6ke alkotja.

Az a levelez6 vagy nappali tagozatos hallgat6 lehet je16lt, aki tartalmi 6s formai szempontb6l megfelel6
pilydzatot nyUjtott be.

A pily6zati adatlapokat a Vilasztisi Bizotts6g megvizsgdlja 6s a jeldlteket 2017. mdrcius 17-ig 6rtesiti.

Kam pdnytev6kenys6get 2017. mdrcius 20. - 2017. m5rcius 29. kdzdtt lehet v6gezni az alibbiak betart6sa
mellett:

a) plakitokat helyezhet el az E8yetem terulet6n, a hallgat6i hirdet6felii leteken,
b) sz6ban nepszerfisitheti programjdt.
c) A piilyiiz6 programja n6pszerfislt6se kdzben nem zavarhatja meg az oktat5st.
d) Az Egyetem ter0let6n kivUli mindenfajta n6pszerrisit6s6rt egyediil a p6ly6z6 felel.
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Az EHoK szMsz 34. 5 alapjrin a szavaz6s m6dja:

(U A szavazdsra - elt6r6 rendelkez6s hi5nyiban paplr alapon kerUl sor. A szavaz6s legaliibb 3,

legfeljebb 15 napig tart,

l2l A szavaz6s titkos, kiiliin erre a c6lra a VB Sltal elk6szitett, 6s hitelesitett szavaz6lapon ttirtdnik. A

szavaz6lapot a jelen Alapszabilyban mega16lhat6 minta alapj6n kell elk6sziteni. A szavaz6lapnak

tartalmaznia kell:
a) a,,Szavaz6lap" feliratot,
b) a szavaz6lap sorsz6m6t,
c) a szavazds tdrgy5t,
d) a jel6lt(ek) nev6t 6s a n6v mellett iires n6gyzeteket,,,lGEN" 6s,,NEM" felirattal,
e) a r6sz6nkorm6nyzat hivatalos pecs6tj6t,

f) a szavaz6knak sz6l6, a szavazSs lefolyis6ra vonatkoz6 tAj6koztatist.
(3) A vdlasztdsa sordn a szavaz6 legfeljebb annyi jel6ltre adhatja le 6rv6nyesen a szavazat5t ah5ny
manddtum - figyelemmel a r6szdnkorm5nyzatokra vonatkoz6 klil<in rendelkez6sekben foglaltakra is - a

vSlasztis eredm6nyek6pp kiosztisra kerUl.
(4) Erv6nytelen az a kitdlt6tt szavaz6lap, amelyen a megvilaszthat6 jel6ltekn6l tdbbet jeldltek meg

,,lGEN" szavazattal, vagy amelyet teljesen 6thUztak.
(5) Erv6nyes a szavaz6lap, ha azon az el6irt szimri vagy az el6irtnil kevesebb szem6lyre szavaztak, az

egyes szem6lyekre adott szavazatok akkor 6rv6nyesek, ha a rdjuk vonatkoz6 jel6l6sb6l egy6rtelm0en
kiderUl a szavaz6 vilaszt6si sziind6ka.
(6) Erv6nytelen az a szavazat, amelyik jeldltn6l mindk6t n6gyzetbe keriilt jel6l6s.

l7l A szavaz6lapok a VB ellen6rz6se mellett az erre a c6lra rendszeresitett, kUls6relmi nyom n6lkUl

felnyithatatlan, az els6 szavaz6 jelenl6t6ben a VB 6ltal lepecs6telt, leplombdlt 6s a vSlaszt5s felirattal
ellitott z6rt urndba kerUlnek.
(8) A szavaz6 szavazat6t szem6lyazonossi96nak szem6lyi igazolv6nnyal, vagy di6kigazolvin nyal,

illet6leg szem6lyazonossig igazol6s6ra alkalmas irattal t6rtdn6 igazol6sival egyidej(leg adhatja le.

(9) Az a hallgat6, aki szem6lyazonossdginak igazoldsira hitelt 6rdeml6en nem k6pes, mindaddig nem
szavazhat, amig ezt - a vonatkoz6 szab5lyok szerint - meg nem tudja tenni.
(10) A szavaz6 nev6t a Tanulminyi Osztily Sltal rendelkez6sre bocs6tott n6vsoron, a megfelel6 helyen
aliirja, miut6n a szavaz6lapot 6tvette. A Tanulm5nyi Oszt5ly iltal kibocsitott hallgat6i lista nem lehet
r6gebbi, mint a szavaz6st megel6z6 5. munkanap.
(11) A VB az urnit az adott napi szavazis lez6rulisit ktivet6en a r6szdn kormdnyzat irodijiban, elzdrva

helyezi el. Ellenkez6 k6relem eset6n az FB eln6ke - a jel6ltek meghallgatisit kdvet6en - jel6li ki az urna
hely6t.
(12) A szavaz5s

megszdmoljdk a

eredm6ny6t.

lez5r6sSnak napj5n, vagy indokolt esetben legk6s6bb 3 munkanapon belUl VB tagiai
szavazatokat, 6s az 6rv6nytelen szavazatokra figyelemmel megiillapitj6k a szavazSs

(13) A szavaz6s tisztasiginak biztositisa 6rdek6ben az eredm6ny6nek meg5l VB ktiteles
a TanulmSnyi OsztSly Sltal adott hiteles hallgat6i listdn l6v6 alSirSsok
szavazatok szimdval. ,#'i "%q
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(14) A vilaszt6s eredm6ny6r6l a VB a szavazatok megszdmlSl6s6t k6vet6en azonnal jegyz6kcinyvet

k6szit, 6s azt nyilv5nossdgra hozzi. A jegyz6ktinyv lega16bb k6t p6ldinyban k6szUl.

(15) A jegyz6k6nyvnek tartalmaznia kell:
a) az iisszes leadott szavazat szdmSt, ennek a szavazdsra jogosult hallgat6k sziim5hoz viszonyitott

szdzal6kos a rdnySt,

b) jeldltekre leadott szavazatok sz5m5t,

c) a VB tagjainak al5irds5t,
d) a keltez6st,
e) a helyszint.

(16) A vilaszt6s eredm6ny6vel kapcsolatban - szab6lyzat, vagy jogszabdlys6rt6sre hivatkoz5ssal - a

jel<iltek az eredm6ny kihirdet6s6t k6vet6 5 munkanapon beliil kifogdssal 6lhetnek. A kifogdst az EHOK

Kiild6ttgyfil6s6hez kell cimezni, ds a VB-n6l kell benyrijtani. A kifogisokr6l az EHOK Kiild6ttgyfl6s a kifogds
be6rkez6s6t6l sziimitott 15 napon belijl drint.
(17l. A v6lasztdsi eljSris sorSn k6szUlt jegyz6kdnyveket, 6s egy6b dokumentdci6kat - a szavaz6lapok

kiv6tel6vel - az Eln6k k6teles a r6sz6nkormdnyzat iratai kciz6tt iktatni, azt iratkezel6si szab6lyzat szerint
meg5rizni.
(18) A szavaz6lapokat 6s a Tanulmdnyi Osztdly 6ltal 5tadott hallgat6i list6kat a vilasztds befejez6s6t
k6vet6 90. napon meg kell semmisiteni.
(19) A hallgat6i k6pvisel6k mandituma a megviilaszt6sukat kdvet6 els6 munkanapon, amennyiben a

kordbbi krildcittgyUl6s mand5tuma m6g nem szrint meg, rlgy annak lejirtdt kdvet6 els6 munkanapon
kezd6dik.
(20) A r6sz6n kormdnyzatok, a hallgat6i k6pvise16 v5laszt5sokkal kapcsolatos tovibbi elveket a

16sz6n korm6nyzatokra vonatkoz6 kUl6n rendelkez6s k6z6tt hatirozhatnak meg.
(zLl Elt616 rendelkezds hidnydban, amennyiben hallgat6i k6pvise16 mand6tuma id6 el6tt megszUnik, rigy

a p6ttag vdlik a Kiild<ittgyUl6s szavazatijogri tagjivS.

Szarvas, 2017. mircius 8.
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