
AZ ELTE NAVRATIL ÁKOS SZAKKOLLÉGIUM 
SZAVAZÁSI SZABÁLYZATA 

 

  

 

  

 

  ELTE NAVRATIL ÁKOS SZAKKOLLÉGIUM  
 

 

 

 

 

 

 

SZAVAZÁSI SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

       Budapest, 2022 

 

 



AZ ELTE NAVRATIL ÁKOS SZAKKOLLÉGIUM 
SZAVAZÁSI SZABÁLYZATA 

 

  

 

Tartalomjegyzék 

 

 

A Kerekasztal üléseinek szavazási rendje 7 

A szavazás szabályai 3 

További szavazási eljárások 4 

A titkos szavazás 4 

Szavazatszámláló Bizottság felállítása 5 

Tisztségviselők megválasztása 5 

A Tisztségviselők jelöltállításának menete 5 

Tisztségviselők szavazásának menete 6 

A választmányi ülések szavazási rendje 7 

Záró rendelkezések 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ ELTE NAVRATIL ÁKOS SZAKKOLLÉGIUM 
SZAVAZÁSI SZABÁLYZATA 

 

  

A Kerekasztal üléseinek szavazási rendje

A szavazás szabályai 

1.§ 

 

1) A határozatképesség kritériumairól a SZMSZ 13.§-a határoz. A határozatképességet 

minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

2) Szavazati joga van minden aktív tagsággal rendelkező szakkollégistának. 

3) A Kerekasztalon minden tagot egy szavazat illet meg, szavazni igennel, nemmel, illetve 

tartózkodással lehet. 

4) A Szakkollégium tagjai csak személyesen gyakorolhatják szavazati jogukat. 

5) A Kerekasztal hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait főszabály szerint a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségével (50% + 1 fő) hozza. Egyes 

esetekben azonban a Kerekasztal minősített többségű (67%) jóváhagyása szükséges, 

amely kivételek a következők: 

a.) SZMSZ és Alapszabály létrehozásához, módosításához; 

b.) A Szakkollégium jövőjét hosszú távon meghatározó, különösen fontos kérdésekben 

való döntéshozatalhoz (például más szervezettel való egyesülés); 

c.) Szakkollégista tagságának fegyelmi okokból történő megszüntetéséhez; 

d.) Minden egyéb, amit más szabályzat külön előír. 

6) A Szakkollégium megszűnéséről szóló döntéshez a Szakkollégium aktív tagságának 

háromnegyedes felhatalmazása szükséges. 

7) Minden olyan esetben, amelyben a Szavazási szabályzat egyszerű vagy minősített 

többséget ír elő, az attól való eltéréshez is minősített többség szükséges. A 

háromnegyedes többséget előíró határozattól eltérni nem lehet. 

8) A szavazati többség megállapításánál a tartózkodó és nem szavazó aktív tagsággal 

rendelkező szakkollégisták szavazatai nem kerülnek beszámításra. 

9) A Kerekasztal hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait alapesetben nyílt szavazás 

útján, kézfeltartással hozza meg. Egyes esetekben titkos szavazásra is sor kerülhet, erről 

a Szavazási szabályzat 3.§ foglalkozik részletesen.  
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További szavazási eljárások 

2.§ 

 

1) Bármely szavazást követően a Kerekasztal ülése alatt egy alkalommal ugyanaz a 

szavazás megismételhető, amennyiben ezt a Kerekasztalon jelenlévő aktív tagsággal 

rendelkező szakkollégisták több mint fele kezdeményezi, illetve a szavazás 

megismétlésének nyomós indoka van (például a szavazás tárgya félreérthető volt, 

vagy a szavazást megelőzően a tagok nem voltak minden információ birtokában). 

2) Tömbszavazást kezdeményezhet a levezető Elnök, illetve az aktív tagsággal 

rendelkező szakkollégisták legalább 25%-a, amennyiben egymást követő és 

egymáshoz szorosan kötődő, formális határozathozatalokra kerül sor. A tömbszavazás 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

3) Több, ugyanarra a tárgyra vonatkozó napirendi javaslat esetén preferenciaszavazást 

kell elrendelni. A preferenciaszavazás egyszerű többséggel történik. Kettőnél több 

javaslat esetén, ha nincs meg az abszolút többség, akkor a legkevesebb szavazatot 

kapott lehetőség kizárásával új preferenciaszavazást kell tartani egészen addig, amíg 

egyetlenegy javaslat marad a tárgyra vonatkozóan. 

 

A titkos szavazás 

3.§ 

 

1) Titkos szavazásra kerül sor, amennyiben személyi kérdésről születik döntés, illetve ha 

ezt a levezető Elnök és a Választmány 2 tagja vagy a jelenlévő aktív tagsággal 

rendelkező szakkollégisták legalább 10%-a külön kezdeményezi. 

2) Amennyiben bizonyos tisztség(ek)re csak egy pályázó akad, abban az esetben a 

levezető Elnök a zárt helyett nyílt szavazást kezdeményezhet, ha ezt a Kerekasztal 

egyszerű többséggel jóváhagyja. 

3) Titkos szavazás elrendelése esetén Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani, 

amelyet a Szavazási szabályzat 4.§-a részletez. 
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Szavazatszámláló Bizottság felállítása 

4.§ 

1) A Választmány elnöke a Kerekasztal napirendi pontok ismertetése után felállítja a 3 

fős Szavazatszámláló Bizottságot. 

2) A Szavazatszámláló Bizottságba a Választmány elnöke felkér három, szavazati joggal 

nem rendelkező, a Kerekasztalon jelenlévő személyt, ezen feladatkör betöltésére. 

3) A Szavazatszámláló Bizottság tagja lehet az Igazgató, egyetemi oktató, passzív 

tagsággal rendelkező szakkollégista, tiszteletbeli tag, illetve alumnus. Amennyiben a 

Bizottság felállítása másképp nem lehetséges, a Kerekasztal aktív tagsággal rendelkező 

tagja is lehet a Bizottság tagja, amennyiben nem pályázik tisztségre, és önkéntesen 

szóban lemond a szavazati jogáról a Kerekasztal hátralévő idejéig. 

4) A Kerekasztalnak a szavazást megelőzően kötelessége teljesen kizárnia az 

összeférhetetlenséget minden Bizottsági tag esetében. 

5) A Szavazatszámláló Bizottság személyi összetételéről a Kerekasztal egyszerű 

többséggel dönt. 

6) A Szavazatszámláló Bizottság feladatkörébe tartozik a szavazás tisztaságának, 

törvényességének ellenőrzése, valamint a szavazás végeredményének megállapítása is. 

7) A Szavazatszámláló Bizottság tagjai kötelesek a Kerekasztal végéig jelen lenni. 

 

Tisztségviselők megválasztása 

A Tisztségviselők jelöltállításának menete 

5.§ 

1) A választás a jelöltek ismertetésével kezdődik. Bármely, aktív státuszú szakkollégista 

jelöltetheti magát az Ügyrendben foglaltak alapján. A Választmány az érvényes 

pályamunkákat a Kerekasztal előtt 3 nappal köteles közzétenni. 

2) Ha bármely tisztségviselő vagy középvezetői pozícióra nem érkezik érvényes 

pályamunka, az érintett Bizottság vezetője a Kerekasztalon jelöltethet bármely, aktív 

státuszú szakkollégistát. Amennyiben a jelölt tag elfogadja a jelölést, akkor a pályázó 

tagokhoz hasonlóan kerülhet megszavazásra. 
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3) Minden, érvényes pályamunkát leadott jelöltnek ismertetnie kell programját a 

Kerekasztal előtt. 

4) Abban az esetben, ha egy tisztségviselői pozícióra több érvényes pályamunka is 

érkezett, akkor ezeket a pályamunkákat a jelöltek egymás után ismertetik a Kerekasztal 

tagjaival, ezt pedig formális vita követi, melyet a levezető Elnök moderál. 

5) A pályamunkák ismertetése után, a vita során a Kerekasztal tagjainak lehetőségük van 

a jelölthez kérdéseket intézni. 

Tisztségviselők szavazásának menete 

6.§ 

1) A pályamunkák ismertetése után a Szavazatszámláló Bizottság által kiosztásra kerülnek 

a szavazólapok. 

2) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét. A szavazólapon minden jelölt 

neve mellett található egy üres négyzet. A szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két 

egymást egy pontban metsző vonallal tud érvényesen szavazni az általa választott 

jelöltekre.  

3) Ha egy szavazólapon helytelen a kitöltés vagy egynél több jelöltre adnak le szavazatot, 

akkor az a szavazólap érvénytelennek minősítendő. 

4) A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, hogy a 

tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. 

5) A Szavazatszámláló Bizottság összegezi a szavazatokat, és kihirdeti az eredményt. 

6) Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt 

nem eldönthető, mely jelöltek nyertek megbízatást, akkor a Szavazatszámláló Bizottság 

új szavazást köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre 

lehet szavazni. A jelöltek az így kialakuló sorrend alapján nyerik el megbízatásukat.  

7) Amennyiben a szavazategyenlőség a megismételt szavazást követően is fennmarad, 

abban az esetben a levezető Elnök szavazata dönt a tisztségviselő személyéről. 
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A választmányi ülések szavazási rendje 

7.§ 

 

1) A határozatképesség kritériumairól a SZMSZ 14.§-a határoz. A határozathozatalhoz a 

jelenlevők egyszerű többségének egybehangzó szavazata szükséges. 

2) A választmányi üléseken minden tagot egy szavazat illet meg, a Választmány tagjai 

csak személyesen gyakorolhatják szavazati jogukat. 

3) A Választmány határozatait a jelenlévők egyszerű többségével és nyílt szavazással 

hozza, azonban választmányi tag kezdeményezésére titkos szavazásra is sor kerülhet. 

4) Szavazategyenlőség esetén az Elnök, távollét, összeférhetetlenség vagy 

akadályoztatás esetén az Alelnök szavazata dönt. 

5) Amennyiben a tisztségviselő(k) diszkréciója erősen megkérdőjelezhetővé válik, úgy a 

zárt választmányi ülés egyhangúsággal szavazhat a tisztségviselő(k) visszahívásáról, 

ekkor a Kerekasztalon második legtöbb szavazatot elért jelölt lép a helyére a következő 

Kerekasztalon esedékes választásig. 

 

 

Záró rendelkezések 

8.§ 

 

1.) Jelen Szabályzat elfogadásához vagy módosításához a Kerekasztal egyszerű többsége 

szükséges.  

2.) Jelen Szabályzat időbeli hatálya annak a 2022/23/1 szemesztert nyitó Kerekasztalon 

való jóváhagyásától kezdődik, és mindaddig terjed ki, míg annak jelenlegi állapotának 

módosításáról másképp nem rendelkezik a mindenkori Kerekasztal. 


