
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – HÖK VÁLASZTÁS 

 

A Magyar Táncművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata összehívja az elnökségválasztó 

küldöttgyűlést és egyúttal pályázatot hirdet az elnökségi megbízások betöltésére. 

A Hallgatói Önkormányzat elnöksége négy tagból áll. Az elnökség megbízatásának időtartama: 1 év, 

azzal, hogy az elnökség megbízatása – ha a küldöttgyűlés ettől eltérően nem határoz – a 

megválasztásával kezdődik és az új elnökség megbízatásának kezdetéig tart. (Az elnök köteles a 

mandátuma lejárta előtt pályázatot hirdetni az elnökségi tagi tisztségek betöltésére.) 

1. A PÁLYÁZAT 

Az a nappali vagy esti/levelező tagozatos (teljesidejű vagy részidejű képzésben részesülő) hallgató 

nyújthat be pályázatot, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.  

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: 

- pályázati adatlap kitöltve és eredei aláírással ellátva, 

- önéletrajz, 

- motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben). 

A pályázati anyagot határidőben kell benyújtani, névvel ellátott, zárt borítékban. (E-mail-ben küldött 

pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.) 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. szeptember 24., csütörtök 13 óra 

A pályázat benyújtásának helye: rektori-kancellári titkárság (A épület 103-as szoba)  

Az a hallgató lehet jelölt, aki tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázatot nyújtott be. A 

pályázati adatlapokat a VB megvizsgálja és a jelölteket 2020. szeptember 25-én 18 óráig e-mail-ben 

értesíti. 

 

2. A VÁLASZTÁS 

Választás időpontja: 2020. szeptember 28., hétfő 12:30 (az urnákat 14 órakor zárjuk) 

A választás helyszíne: ifj. Nagy Zoltán Színházterem előtere 

Választás egyenlő, általános és titkos. Választó lehet minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgató.. A HÖK elnökségi tagjának választható az a választó, aki a jelentkezési határidőn belül 

érvényes pályázatot nyújtott be. 

A Választói Bizottság (VB) legalább 3 tagból áll, akiket a hallgatók delegálnak a Bizottságba. 

A VB tagjai nem választhatók elnökségi tagoknak. 

A szavazás módja: A VB a szavazás megkezdése előtt az urna szabályszerűségéről meggyőződik, 

hitelesen lezárja. Az urnát a VB 2 tagjának folyamatosan őriznie kell. Mozgó urna használatára 

lehetőség nincsen. 



 

 

 

 

Az Egyetem hallgatói a HÖK VB-nál igazolva magukat, a hallgatói névjegyzék aláírása ellenében 

vehetik át a szavazólapot. 

A szavazólapon szerepel a jelöltek neve – betűrendben a szak megjelölésével –, valamint a 

tájékoztatás a szavazás módjáról. 

 Érvényes a szavazat, ha a szavazatlapon szereplő nevek közül a hallgató legalább egyet, de 

legfeljebb a betölthető mandátumok számának megfelelő számút tollal, a név mellé 

helyezett x-szel,vagy kereszttel megjelöl, ezt követően a szavazólapot az urnába helyezi. 

 Érvénytelen a szavazat, ha a mandátumok számánál több név került megjelölésre, illetve, ha 

egy név sem kerül megjelölésre, ha a jelölés nem x-szel,  vagy kereszttel történik, továbbá 

minden olyan esetben,  amikor a leadott szavazat nem egyértelmű.  

A szavazás lezárását követően, a VB az urna lezárásának sértetlenségéről meggyőződik. 

Ezt követően a lezárt urnát a HÖK VB felbontja, és megkezdi a szavazatok számlálását. A számlálásnál 

csak a HÖK VB tagjai lehetnek jelen. 

A számlálásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a leadott szavazatok számát (érvényes 

és érvénytelen szavazatok bontásban is), a szavazatok jelöltek szerinti megoszlását, illetve a 

szavazáskor tapasztalt rendkívüli eseményeket. A jegyzőkönyvet a HÖK VB tagjai írják alá. 

A  HÖK VB elkészíti a választási rangsort, melyen megjelöli a mandátumhoz jutó hallgatók nevét. 

Mandátumot a négy legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt kaphat. 

Érvényes a választás, amennyiben az Egyetem teljes idejű (nappali) képzésben résztvevő hallgatóinak 

legalább 25%-a igazoltan részt vett a választásokon.  

Érvénytelenség, illetve eredménytelenség esetén a választást az érvénytelenség, illetve 

eredménytelenség megállapítását követően öt munkanapon belül meg kell ismételni, melyen a fenti 

szabályok változatlanul irányadóak.  

 

Budapest, 2020.09.16. 

  



 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGI TAGSÁGÁRA 

 

Pályázó neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 szakja és szakiránya: …………………………………………………………………………………………………………….... 

 évfolyama (felsőoktatási!): …………………………………… 

 Neptun-kódja: ………………………………………………………. 

 e-mail-címe: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ezúton pályázom a Magyar Táncművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökségi tagságára 

a 2020/2021-es tanévben.  

Megválasztásom esetén egyetemi tanulmányaim mellett vállalom a HÖK elnökségi tagságból, 

valamint az ezzel együtt járó szenátusi delegáltságból fakadó kötelességek teljesítését. 

 

Mellékletek:  önéletrajz 

  motivációs levél (tervek, célok stb.) 

 

Budapest, 2020. szeptember ……. 

 

 

      ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


