Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat
Választási Szabályzata
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Szabályzat alapelvei, értelmező rendelkezések
1. § A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: BCE HÖK)
választási szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) tárgyi hatálya kiterjed a kari HÖKök rendes és rendkívüli választására (a továbbiakban: Választások). Jelen Szabályzat
személyi hatálya kiterjed a Választásokon bármely jogcímen részt vevőkre, különösen a
választási eljárás lebonyolításában közreműködő hallgatókra, testületekre.
2. § Jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénnyel (a továbbiakban: Nftv.), a BCE HÖK Alapszabályával (továbbiakban:
Alapszabály),

valamint

a Hallgatói

Önkormányzatok

Országos

Konferenciája

Alapszabályának 5. számú mellékletével (továbbiakban: Választási Kódex) összhangban
értelmezendők, ellentmondás esetén az Nftv, az Alapszabály, továbbá a Választási Kódex
rendelkezéseit kell ebben a sorrendben érvényesnek tekinteni.
3. § Jelen szabályzat célja a Választások s korrekt, áttekinthető szabályozottságának
biztosítása.
4. § A Választások során választó és választható, vagyis választójoggal rendelkezik (a
továbbiakban: választójog) minden hallgató az Egyetem azon a karán, amelyen a
felsőoktatási tanulmányait folytatja.

Az Egyetem több karán, önálló szakon

tanulmányokat folytató, párhuzamos képzésben részt vevő hallgató minden karon
rendelkezik külön választójoggal, amelyen tanulmányokat folytat. Nem rendelkezik
választójoggal a vendéghallgatói jogviszonnyal rendelkező, valamint a részismereti
képzésben részt vevő hallgató. A Választási Kódex 1.§ (1) bekezdésében meghatározott
alapelv alapján választójogával az a hallgató élhet, aki a Választások kezdő időpontjában
nem szünetelteti hallgatói jogviszonyát (aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik).
Minden választójoggal rendelkező hallgató egyenlő tartalmú választójoggal rendelkezik,
amely alapján mindenki jogosult bármennyi jelöltet állítani és a választási listára felkerült
jelöltekre, a választási szabályok alapján szavazni. Minden választó Választásonként
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egyszer élhet választójogával. A választójog általános, titkos és közvetlen. A választójog
csak személyesen gyakorolható.
5. § A választási időszak az alábbi részekből áll: jelölési időszak, amely legalább 7 napból áll,
jelölésre vonatkozó jogorvoslati időszak, amely legalább 7 napból áll, szavazási időszak,
amely legalább 7 napból áll, szavazásra vonatkozó jogorvoslati időszak, amely legalább
7 napból áll. A Választások kezdő napja a jelölési időszak első napja.
6. § A Választásokat az Alapszabály által meghatározott keretek között kari HÖK-ök
választmányai határozzák meg,. A Választásokat a Választási Felhívásban, az érintett kari
HÖK honlapján, az érintett kar hallgatóinak küldött NEPTUN üzenetben, továbbá a
Corvinus Hírekben közzé kell tenni.
7. § A Választások az Alapszabály mellékletét képező, kari részönkormányzatok Szervezeti
és Működési Rendjében (továbbiakban: SZMR) leírtak alapján elektronikusan, vagy
írásban rendezhetőek meg. A Választások megszervezésének módjáról a kari HÖK-ök
választmányai döntenek.
8. § Az elektronikus választásokat az Egyetem Moodle rendszerén keresztül kell
lebonyolítani.

II. Választási Felhívásra és a szavazás lebonyolítására vonatkozó
rendelkezések
9. § A Választásokat az érintett kari HÖK elnök írja ki a Választások kezdő napját megelőzően
legalább 7 nappal.
10. § A kari HÖK elnök akadályoztatása esetén, annak kari HÖK alelnöke, együttes
akadályoztatásunk esetén a BCE HÖK elnöke köteles kiírni a Választásokat.
11. § A Választási Felhívásnak (továbbiakban: Felhívás) az alábbiakat kell tartalmaznia:
(1) a választási időszakokat:
a) a jelölési időszakot,
b) a jelölési időszakra vonatkozó fellebbezési időszakot,
c) a szavazási időszakot, valamint
d) a szavazási időszakra vonatkozó jogorvoslati időszakot.
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(2) a választással kapcsolatos általános információkat, kiemelten, a választási
tudnivalókhoz és a jelöltállításhoz kapcsolódó információkat,
(3) a Választások megszervezésének 7.§ szerinti módját,
(4) a választójoggal rendelkezők számát,
(5) a hatályos Választási Szabályzat online elérhetőségét,
(6) az érvényes pályázás feltételeit.
12. § A Felhívásnak a 11. §-on felül, tartalmaznia kell a pályázásra vonatkozó feltételeket,
melyet jelen Szabályzat 36. §-a szabályoz.
13. § Az érvényes szavazat leadásához a választásra jogosultak kötelesek legalább egy
személyt megjelölni. A megjelölt személyek száma nem haladhatja meg a megpályázható
helyek maximális számát. Minden jelöltre egy szavazatot lehet leadni.
14. § A szavazási időszakot a a szavazási időszak utolsó napján 17 órakor be kell rekeszteni.
15. § Abban az esetben, ha választásra jogosultak kevesebb, mint 25%-a adja le szavazatát a
szavazási időszak végéig, úgy a szavazást a Választási Bizottság döntése szerinti
időtartammal meg kell hosszabbítani.
16. § A választmányi tagok mandátumainak kiosztása a mindenkor hatályos kari
részönkormányzati Szervezeti és Működési Rendek alapján történik.

MÁSODIK RÉSZ
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
I. Választási Bizottság célja, alapelvei

17. § A választások tisztaságának biztosítása érdekében a részönkormányzatok választmányi
tag választásait Választási Bizottságok felügyelik. Minden kari Önkormányzat külön
Választási Bizottsággal rendelkezik.
18. § A Választási Bizottságok létszáma három fő, amelynek tagja lehet az adott kar bármely
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki nem vesz részt jelöltként
bármely kari HÖK választmányának választásán, továbbá nem választmányi tagja,
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megbízott tagja, vagy elnöki megbízottja semelyik kari HÖK-nek, illetve a BCE HÖKnek.
19. § Amennyiben a jelentkezési időszak alatt a jelentkezők száma nem éri el a három főt, úgy
az Egyetem többi karának hallgatója is tagja lehet az adott kar választási bizottságának,
amennyiben megfelel a jelen Szabályzat 19. § által meghatározott feltételeknek. Egy
hallgató egyszerre egy választási bizottság tagja lehet.
20. § A Választási Bizottságba való jelentkezésről szóló felhívást az adott kari Hallgatói
Önkormányzat Elnöke írja ki a választási felhívással azonos módon, legalább 7 nappal a
Választások kezdő időpontját megelőzően.
21. § Háromnál több jelentkező esetén az adott Kar Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége, a
BCE HÖK Felügyelő Bizottságának jelenlétében a jelentkezők közül sorsolja ki a
Választási Bizottság tagjait. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.
22. § A kisorsolt tagokat az adott Kar Elnöksége haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül
értesíti a tagság megszerzéséről és kezdeményezi a Választási Bizottság összehívását.
23. § Amennyiben a kisorsolt tagok bármelyike visszalép, úgy helyére 2 napon belül új tagot
kell sorsolni.

II. Választási Bizottság működésére vonatkozó szabályok
24. § A kisorsolt tagok kötelesek a Választási Bizottság ülésein részt venni. Az üléseken
hivatalos jegyzőkönyv készül, melyet a Választási Bizottság tagjai aláírásukkal
hitelesítenek.
25. § A Választási Bizottság, a választások alatt legalább négyszer ülésezik az alábbiak szerint:
(1) jelen Szabályzat 23. §–ban meghatározottak szerint,
(2) jelölési időszak utolsó napját követő napon,
(3) a jelölési időszakra vonatkozó fellebbezési időszak utolsó napját követő napon,
(4) a szavazás napját követő napon,
(5) illetve abban az esetben, ha a választási bizottsághoz a választási kampány
megsértésével kapcsolatos bejelentés érkezik.
26. § A 25. § (5) bekezdésében meghatározott ülés hitelesített jegyzőkönyvét a választási
bizottság 7 napon belül megküldi az adminisztratív igazgató részére, ezzel igazolva a
választások eredményességét.
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27. § A Választási Bizottság első ülésén saját tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel Elnököt
választ.
28. § Az Elnök, megválasztását követően gondoskodik a Választási Bizottság üléseinek
összehívásáról, levezetéséről és jelen Szabályzatban foglalt feladatainak végrehajtásáról.
29. § A Választási Bizottság üléseiről hivatalos jegyzőkönyv készül, melyet a Választási
Bizottság minden tagja köteles aláírásával hitelesíteni. A jegyzőkönyvet 7 napon belül a
BCE HÖK hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni.
30. § A Választási Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.
31. § A Választási Bizottság az alábbiakban jogosult döntést hozni:
(1) a pályázatok érvényességének megállapításáról,
(2) a Szavazás eredményességének, illetve eredménytelenségének megállapításáról,
(3) a szabályszegés megállapításáról.
32. § A 31. § (2) bekezdésében foglalt esemény megállapítását követően, az ide vonatkozó
adatokat haladéktalanul, de legfeljebb 2 napon belül köteles megküldeni a BCE HÖK
Küldöttgyűlésének.

HARMADIK RÉSZ
VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSA
I. Jelöltállításra vonatkozó szabályok
33. § A kari Önkormányzatok választásán az a hallgató indulhat el képviselőjelöltként
(továbbiakban: jelölt), aki érvényes pályázatot nyújt be a jelöltállítási időszakban.
34. § Az a hallgató ad le magára érvényes jelölést, aki személyesen, vagy magánokirati
formában hitelesített meghatalmazással rendelkező képviselő útján pályázatot ad le
magára a 10. § (1) bekezdés a) pontja által meghatározott jelölési időszak alatt a BCE
HÖK Irodájának (1093 Budapest, Fővám tér 8. Fszt. 17.) hivatalos nyitvatartási idejében.
A pályázat leadásáról a jelöltek igazolást kapnak.
35. § Az érvényes pályázáshoz a jelöltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
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(1) egy nyomtatott példányban leadja a nevét, évfolyamát, szakját, bemutatkozóját,
valamint fényképét tartalmazó A4-es méretű választási plakátját eljuttatja a
Választási Felhívásban jelölt email címre,
(2) leadja az aktív hallgatói jogviszonyát hivatalosan igazoló – az adott Kar Tanulmányi
Osztályon beszerezhető – dokumentumot,
(3) írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy ismeri és elfogadja a BCE HÖK
hivatalos honlapján közzétett Választási Szabályzatában foglaltakat,
(4) továbbá teljesíti a Választási Felhívásban foglalt további kötelezettségeket.
36. § Nem lehet jelölt a Választási Bizottság bármely tagja, illetve a Felügyelő Bizottság
bármely tagja.
37. § A beérkezett pályázatokat, az adott Kar Választási Bizottsága a jelölési időszak lezárultát
követően, de legfeljebb három napon belül megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a
Választási Szabályzatban és a Választási Felhívásban foglaltaknak.
38. § A jelölteket, a pályázatok megvizsgálását követően a Választási Bizottság 2 napon belül
tájékoztatja azok eredményéről.

II. Az elektronikus választási rendszerre vonatkozó rendelkezések
39. § Az Elektronikus Választási Rendszer (továbbiakban: EVR) felületén a jelölteket
véletlenszerű sorrendben kell feltüntetni. A sorrendet a Választási Bizottság sorsolja ki
nyílt ülés során, a Felügyelő Bizottság jelenlétében.
40. § Az EVR kezelésére elsődlegesen a BCE HÖK Tanácsa által megválasztott
közalkalmazott, vagy természetes személy (a továbbiakban: Főadminisztrátor) jogosult.
A BCE HÖK Tanácsának a szavazási időszak előtt legalább 5 nappal meg kell választania
a Főadminisztrátort.
41. § A Főadminisztrátor feladatai közé tartozik a rendszer üzemeltetése, karbantartása,
technikai segítségnyújtás a Választási Bizottságok részére, valamint kapcsolattartás a
BCE Informatikai Szolgáltató Központjának munkatársaival.
42. § Az EVR-ben a Választási Bizottságok tagjainak megválasztását követően, de legkésőbb
a Szavazás időpontja előtt 1 nappal hozzáférést kell biztosítani az adott kar részvételi
arányait mutató felülethez.
43. § Az EVR-ben a jogosultságokat úgy kell beállítani, hogy a jogosultsággal rendelkező
személyek a részeredményeket ne lássák a választások végéig.
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44. § A választási rendszerben külön figyelmet kell fordítani a részvételi adatok napi szintű
naplózására. Azokat naponta jegyzőkönyvezi az adott kar Választási Bizottsága, valamint
a választások lezárultakor a végleges részvételi adatokról külön jegyzőkönyvet készít.
45. § Az EVR adataihoz hozzáférő személyek titoktartásra kötelezettek, annak adatait jelen
Szabályzatban foglalt eseteken kívül harmadik félnek nem adhatják ki. A nyilatkozatot a
Választási Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.
46. § Amennyiben a Főadminisztrátor, vagy a kari Választási Bizottság bármely tagja megszegi
jelen Szabályzat 43. § foglalt kötelezettségét, úgy mandátumukat a Felügyelő Bizottság
haladéktalanul felfüggeszti, illetve velük szemben a titoktartási nyilatkozatban foglalt
következményeket kell foganatosítani.

NEGYEDIK RÉSZ
A TÁJÉKOZTATÁS RENDJE, VÁLASZTÁSI ADATOK
KEZELÉSE
47. § A BCE HÖK évi rendes, illetve rendkívüli választásain szavazati joggal rendelkező
egyetemi polgárok választásokkal kapcsolatos tájékoztatásáról (továbbiakban: Választási
Felhívás) a BCE HÖK kari részönkormányzatai kötelesek gondoskodni a BCE
elektronikus nyilvántartási rendszerén (NEPTUN), illetve a Hallgatói Önkormányzat
hivatalos honlapjain keresztül. A Választási Felhívásban szerepelnie kell a jelen
Szabályzat 11. § által meghatározott tájékoztatóknak.
48. § A Felhívásnak a kari részönkormányzatok által meghatározott, és a választási kiírásban
szereplő jelölési időszak kezdete előtt minimum 24 órával meg kell történnie.
49. § A Választási Bizottságok működése és tevékenysége, valamint a Választási Bizottságok
rendelkezésére álló adatok nyilvánosak azzal a feltétellel, hogy ez nem sértheti a szavazás
titkosságát és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
50. § A Választási Bizottságok rendelkezésére álló adatokat a teljes választási időszak alatt, illetve
a választás eredményeinek közzétételétől számított 15 napon belül bármely egyetemi polgár
igényelheti, a kért adatokat a Választási Bizottság 7 napon belül köteles az igénylő
személyhez eljuttatni.

51. § A Választási Bizottság tagjainak nevét és a Választási Bizottság elnökének elérhetőségét a
kari részönkormányzatok hivatalos honlapján és a Corvinus Hírekben közzé kell tenni.
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52. § A Választási Bizottság az illetékes kari Hallgatói Önkormányzat közreműködésével
gondoskodik arról, hogy a hallgatók a választási tudnivalókról, a Szavazás módjáról általános
tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak.

53. § A Szavazás ideje alatt a Választási Bizottság naponta a BCE HÖK hivatalos honlapján
tájékoztatást ad a részvételi arányról.
54. § A Szavazás lezárultával a kari Választási Bizottságoknak 2 napon belül nyilvánosságra
kell hozniuk a választási eredményeket a BCE HÖK, illetve az adott kari
részönkormányzat hivatalos honlapján és a Corvinus Hírekben az alábbiakra kiterjedően:
(1) választásra jogosultak száma,
(2) leadott szavazatok száma,
(3) érvénytelen szavazatok száma,
(4) egyes jelöltek szavazatszámai,
(5) mandátumot szerzett jelöltek listája,
(6) jogorvoslatról szóló tájékoztatás.
55. § A Felügyelő Bizottsághoz benyújtható jogorvoslat kezdeményezésére az eredmények
lezárultát követő 7 napon belül van lehetőség.
56. § A jegyzőkönyveket a választási bizottság két példányban állítja ki, melyeket a választási
bizottság jelen lévő tagjai írnak alá.
57. § A választási bizottság az aláírt jegyzőkönyvek egy példányát az elnök által meghatározott
választási időszakot követő első napon átadja a Felügyelő Bizottságnak, amely 1 évig
köteles őrizni, majd ezt követően megsemmisíteni. Az aláírt jegyzőkönyvek második
példányát az adminisztratív igazgatónak kell megküldeni legkésőbb az aláírást követő
második napon. A második példányok nem selejtezhetők, azokat az adminisztratív
igazgató – az adott választásra vonatkozó valamennyi jegyzőkönyv összefűzésével –
levéltárba adja legkésőbb a választási eljárást követő egy hónapon belül.
58. § A választási iratokat – az 57.§-ban meghatározott kivétellel – az elnök által meghirdetett
választási időszakot követő két hónap utáni napon meg kell semmisíteni.
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ÖTÖDIK RÉSZ
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
59. § Jelen rendelkezések kiemelt célja a választás tisztaságának megóvása és a választási
csalás megakadályozása.
60. § Jelen rendelkezések további céljai, hogy a szavazati joggal rendelkezők, a jelöltek,
valamint a Választási Bizottság egységes, áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok
alapján, törvényes keretek között gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat,
a jelöltek egyenlő esélyei és a tisztességes verseny biztosítva legyen.
61. § A választási kampány a jelöltállítási időszak megkezdésétől a szavazás lezárásáig tart.
62. § A választási kampány végéig a jelöltek, saját költségen engedélyezés nélkül készíthetnek
plakátokat, melyet az 58-59. § által meghatározott korlátozás figyelembevételével
helyezhetnek ki.
63. § A választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezésére a BCE ide
vonatkozó hatályos szabályzatait kell alkalmazni.
64. § A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt plakátját, és károkozás nélkül
eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a
Szavazást követő 15 napon belül köteles eltávolítani.
65. § Más jelöltek jó hírnevét vagy emberi méltóságát sértő, rágalmazó, illetve a hatályos
törvényekbe ütköző plakát vagy szóróanyag készítése, kihelyezése vagy terjesztése tilos.
66. § Jelöltek egymás plakátját a kampányidőszak alatt nem távolíthatják el, takarhatják el vagy
rongálhatják meg. .
67. § A kampány részeként a kampányidőszak alatt a Corvinus Hallgatói Médiaközpont
(továbbiakban: CHM)

kiadhatja választási

különszámát. A

CHM választási

különszámában választás esetén valamennyi jelöltnek, kérdésben döntő szavazás esetén
mindkét vélemény ismertetésének azonos teret kell adni.
68. § A jelöltek nyilvános vitákat tarthatnak a BCE területén belül. A vitákon való részvételt
lehetőségét minden jelölt számára biztosítani kell. A vita időpontjáról és helyéről minden
jelöltet 5 nappal korábban értesíteni kell.
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69. § A kampány alatt a BCE HÖK, illetve a kari részönkormányzatok által kezelt közösségi
oldalakon (pl. Facebook, Twitter csoportok, oldalak stb.), valamint a BCE HÖK
Kommunikációs Bizottsága által kezelt online felületeken és közösségi oldalakon a kari
Választási Bizottságok által meghatározott időpontban és szöveggel, kötelező legalább
egy – nem fizetett – tájékoztató posztot kitenni az adott karon induló összes jelöltről.
Minden jelöltről egyenlő tájékoztatást kell nyújtani.
70. § A 69. § által körülírt kommunikációs felületekkel kapcsolatosan az alábbi szabályokat
kell alkalmazni:
(1) A Választási Bizottságok részére a jelöltek kihirdetését követő második napon
elektronikus úton meg kell küldeni karonként az adott kari önkormányzat
kezelésében álló kommunikációs felületek linkjét.
(2) Az 69.§-ban szereplő zárt közösségi felületekre a választások lezárásáig a kari
Választási Bizottság által kijelölt bizottsági tagnak hozzáférést kell biztosítani, jelen
Szabályzatban foglaltak ellenőrzésének érdekében.
71. § A Választási Felhívás közzétételét követően nem lehet a Hallgatói Önkormányzat saját
költségvetéséből a HÖK-öt, illetve annak tagjait, képviselőit népszerűsítő rendezvényt
tartani, megszervezni.
72. § A Hallgatói Önkormányzat saját költségvetéséből nem finanszírozhat semmilyen
kampánytevékenységet.
73. § Amennyiben egy jelölt megsérti jelen szabályzat ötödik részében foglaltakat, úgy az
esetet a Felügyelő Bizottságnak haladéktalanul meg kell vizsgálnia. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy a HÖK költségvetéséből finanszírozták az adott jelölt
kampánytevékenységét, úgy az adott jelöltet a Felügyelő Bizottság kizárja a
Választásokból.
74. § A kampány részeként a kampányidőszak alatt a jelöltek nem népszerűsíthetik választási
programjukat az Alapszabály szerint a BCE HÖK Kommunikációs Bizottsága által kezelt
online felületeken és közösségi oldalakon.
75. § A fent megfogalmazott rendelkezéseket a Választási Bizottság köteles minden induló
jelölttel szemben azonos mértékben érvényre juttatni.
76. § Amennyiben egy jelölt megsérti a jelen Választási Szabályzatban foglaltakat, úgy az adott
kari Választási Bizottság a jelölt által megadott email címen figyelmezteti erről a jelöltet.
A figyelmeztetést az adott kari részönkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.
77. § A 76. §-ban foglalt első figyelmeztetést követően, amennyiben egy jelölt újból megsérti
a Választási Szabályzatot, úgy az adott kari részönkormányzat Választási Bizottsága
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tájékoztatja az ismételt szabálysértésről a BCE HÖK Felügyelő Bizottságát, mely
minősített többséggel, határozat útján dönt. A BCE HÖK Felügyelő Bizottságának
lehetősége van megróni, vagy kizárni a választásból az adott jelöltet. A BCE HÖK
Felügyelő Bizottságának 7 napon belül döntést kell hozni.
78. § A választási eljárásból történő kizárás esetén a BCE HÖK Tanácsánál lehet
jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 3 napon belül. A Tanácsnak a jogorvoslati
kérelem benyújtását követő 7 napon belül döntést kell hozni.

HATODIK RÉSZ
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
79. § (1) Jelen Választási Szabályzatot a BCE HÖK Küldöttgyűlése 2016. november 14. napján
megtartott ülésén fogadta el.
(2) Jelen Szabályzatot Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2016. november

-én

jóváhagyta. Jelen szabályzat jóváhagyását követő napon lép hatályba.
Jelen Szabályzat hatálybalépésétől az Alapszabály főszövegének a Szabályzattal
ellentétes rendelkezései nem alkalmazhatóak, a Szabályzat és az Alapszabály
törzsszövegének ellentmondása esetén a jelen Szabályzat rendelkezése az irányadó.
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Dr. Pavlik Lívia

Dr. Lánczi András

kancellár

rektor

Szentpáli-Tóth Ádám
BCE HÖK elnök
A kiadmány hiteléül:
Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató
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BCE HÖK Választási Szabályzatának I. számú melléklete

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott,
Név:
született:
lakcím:
anyja neve:
szig.sz.:
mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a
Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Választási Szabályzatában foglaltak
alapján, a(z) .............. évi választmányi tagok választásával kapcsolatos adatokat megőrzöm, azt
harmadik személyeknek a Választási Szabályzatban meghatározott eseteken kívül nem adom tovább, és
nem teszem lehetővé, hogy ahhoz harmadik személyek hozzáférhessenek.
1. Elfogadom, hogy az előbbiek szerint tudomásomra jutott információkat nem vagyok jogosult
harmadik személy tudomására hozni, publikálni vagy bármely más módon hasznosítani.
2. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely a Budapesti Corvinus Egyetem érdekeit
veszélyeztetné vagy annak hallgatói vagy volt hallgatói jogait sértené.
3. Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos egyetemi
szabályzatok, illetve jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.
Kelt: .............................., .............. (év) .................................... (hónap) .............. (nap)

________________________
titoktartásra kötelezett
Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Szig.sz.:

Szig.sz.:

Aláírás:

Aláírás:
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