EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés
2017
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I.
fejezet 20. §-a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és
tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó felhívást. Egyúttal összehívja a 2017es év alakuló tisztújító küldöttgyűlését.
Ideje: 2017. június 16. (péntek) 17.00
Helye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
ELTE Bölcsészettudományi Kar kari tanácsterem
Amennyiben, az Alapszabály 11.§ (1) pontjában foglalt megismételt Küldöttgyűlésre
kerülne sor, annak időpontja: 2017. június 16. (péntek) 17:30, helye: 1088 Budapest,
Múzeum krt. 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar kari tanácsterem.
A Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:
Napirend elfogadása
Jegyzőkönyvvezető választása
1. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása
a) Elnökválasztás menetének elfogadása
b) Elnökjelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele
c) Kérdések
d) Vita az elnök-jelölt(ek)ről
e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges)
f) ELTE HÖK elnökválasztás (titkos szavazás)
2. A Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselők megválasztása
a) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása
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b) Tisztségviselő-jelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele
c) Kérdések
d) Vita az Tisztségviselő-jelöltekről
e) Tisztségviselő-választás (titkos szavazás)
3. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (titkos szavazás)
4. Egyebek

A tisztségviselő választásra vonatkozó részletek (ELTE HÖK Alapszabály):
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
I. fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TISZTSÉGVISELŐI
11. A tisztségviselők választása
20. § (1) Az Önkormányzat tisztségviselőit a Küldöttgyűlés választja, mely jogát a referensek
esetében átruházhatja az Elnökségre.
(2) A Küldöttgyűlés tisztségviselő-jelöltekről szavaz. Tisztségviselő-jelöltet a Küldöttgyűlés
bármely tagja, illetve az ülés levezető elnöke állíthat. Az elnöki tisztség esetében egy
részönkormányzat Küldöttgyűlése vagy részönkormányzati Küldöttgyűlés által erre
meghatalmazott döntéshozó testület/tisztségviselő javasolhat.
(3) Jelölni csak olyan személyt lehet, aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés
hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 48 órával pályázatot nyújtott be az
adott tisztségre, amely tartalmazza mandátumának idejére vonatkozó elképzeléseit és azt
Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának elektronikusan eljuttatta. A Küldöttgyűlés ettől a
rendelkezéstől a jelenlévő szavazati jogú tagok legalább kétharmadának egyetértésével
eltekinthet.
(4) Érvényesen pályázni egy tisztség betöltésére abban az esetben lehet, ha az adott tisztség éppen
betöltetlen, illetve, az alakuló küldöttgyűlési ülés esetében. Amennyiben az önkormányzati ciklus
közben, az adott év alakuló küldöttgyűlési ülése után érkezik érvényes pályázat tisztségviselői
pozíció betöltésére, úgy azt a Küldöttgyűlésnek a soron következő rendes küldöttgyűlési ülésen
tárgyalnia kell.
(5) Amennyiben az Önkormányzat egy tagja a (3) pont követelményeinek megfelelően pályázatot
ad le egy tisztség betöltésére, úgy 30 napon belülre Küldöttgyűlést köteles az elnök összehívni,
amely ülésen a levezető elnökének kötelessége jelölni a pályázót a tisztségre.
(6) A jelöltek tanácskozási joggal vesznek részt a tisztség betöltését tárgyaló ülés érintett
napirendi pontja alatt, amennyiben egyébként nem rendelkeznek tanácskozási vagy szavazati
joggal.
(7) Már hivatalban levő tisztségviselő más tisztségviselői posztra történő megválasztása csak
akkor érvényes, ha az ülésen szóban vagy előzetes írásos nyilatkozattal megválasztása esetén
haladéktalanul lemond aktuálisan betöltött tisztségéről.
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21.§ (1) A tisztségviselő-választást magába foglaló napirendi pont megnyitása után a
tisztségviselő-jelöltek nyilatkozni kötelesek, hogy az 24. § rendelkezései rájuk
vonatkozóan teljesülnek-e, vállalják-e a jelölést.
(2) Ezt követően a Küldöttgyűlés egyenként, az éppen szóban forgó tisztség többi
jelöltjének távollétében meghallgatja az jelöltek programjait, a Hallgatói Önkormányzattal
kapcsolatos elképzeléseit, majd az ülésen tanácskozási joggal rendelkező személyek
kérdéseket tehetnek fel, melyekre a jelölt válaszol. Ha több jelölt van - amennyiben nem
sikerül előzetesen megegyezniük - névsorban hallgatja meg őket a Küldöttgyűlés. Az összes jelölt
meghallgatása után a Küldöttgyűlés - távollétükben - vitát tarthat a jelöltekről.
(3) A vitát követően az Ellenőrző Bizottság tagjaiból álló — ennek hiányában illetve érintettség
esetén a Küldöttgyűlés által választott — legalább három tagú szavazatszámláló bizottság
irányítása és ellenőrzése mellett kerül sor a szavazásra.
(4) Az tisztségviselő-választás eredményességének feltétele, hogy egy jelölt a
szavazatoknak több, mint felét megkapja, ekkor ez a jelölt megválasztásra kerül.
Amennyiben az első forduló eredménytelen és az első fordulóban kettőnél több jelöltre szavaztak
a Küldöttgyűlés tagjai, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson a Küldöttgyűlés
az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapó jelölt között dönt, kivéve, ha kettő vagy több jelölt
ugyanannyi szavazattal végzett az első helyen az első fordulóban, ekkor csak ők vesznek részt a
második fordulóban, illetve ha az első helyen nem, de a második helyen kialakul
szavazategyenlőség az első fordulóban, ekkor az összes második helyen végzett jelölt is (az első
helyen végzettel együtt) bejut a második fordulóba.
(5) ) Az Önkormányzat tisztségviselőit a Küldöttgyűlés vagy az általa meghatalmazott testület az
Önkormányzat ciklusának végét követő július 31-ig választja. Az új tisztségviselő mandátuma a
korábbi tisztségviselő mandátumának lejártát követő napon keletkezik, azzal a 19 megkötéssel,
hogy amennyiben a tisztség megválasztásakor nincs betöltve, az új tisztségviselő mandátuma a
megválasztásának napján lép életbe.
(6) Az elnökválasztás eredményét nyolc napon belül el kell küldeni az Egyetem rektorának, a
dékánoknak valamint közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.
13. A tisztségviselőket érintő általános rendelkezések
24. § (1) Nem lehet tisztségviselő, aki az Önkormányzatnak nem tagja és aki az Egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban áll.
(2) Egy hallgató nem tölthet be több tisztséget, illetve nem lehet ügyvivő egyszerre, 3
hónapnál hosszabb ideig egynél több részönkormányzatban, vagy valamely
részönkormányzatban és az Önkormányzatban.
(3) Az Önkormányzat Elnökségének egy személy összesen legfeljebb 4 évig lehet a tagja.
(4) Az Önkormányzat bármely tisztségviselője visszahívható az őt megválasztó testület (közvetlen
választás esetén a szavazásra jogosult hallgatók) által, a testület (illetve a megválasztó hallgatói
csoport) működését szabályzó alapszabályban leírtak szerint.
(5) Az Önkormányzat és a részönkormányzatok tisztségviselőit, valamint megválasztásuk módját
jelen Alapszabály nevezi meg és szabályozza.
25.§ (1) Jelen Alapszabályban meg kell nevezni az Önkormányzat és a részönkormányzatok azon
tisztségviselőjét, aki

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel.: +36 (70) 608 4372, Fax: 483-8000/8256
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

3

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG
a) az Önkormányzat, illetve az adott részönkormányzat érdekképviseleti tevékenységét
irányítja;
b) az Önkormányzat, illetve az adott részönkormányzat tagjainak a tanulmányi
érdekképviseletéért felelős;
c) az Önkormányzat, illetve az adott részönkormányzat tagjai térítési és juttatási
szabályzatban meghatározottak szerinti tanulmányi ösztöndíjának, szociális és más
támogatási ügyeinek intézésében való közreműködésért felelős;
d)a tudományos élet hallgatói oldaláról történő szervezéséért felelős;
e) az Önkormányzat, illetve az adott részönkormányzat tagjainak a tanulmányi és
egyetemi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatásáért felelős;
f) a hallgatói képviselőknek és tisztségviselőknek az érdekképviseleti munkára
vonatkozó továbbképzéséért, érdeklődő hallgatók számára az Önkormányzat, illetve az
adott részönkormányzat érdekképviseleti munkájáról való tájékoztatásáért, valamint az
érdeklődő hallgatók érdekképviseleti munkába történő bekapcsolódásának segítéséért
felelősek.
(2) Az Önkormányzat minden, jelen szabályzatban nevesített tisztségéhez el kell készíteni
egy, az adott tisztséghez kapcsolódó kérdéssort válaszokkal, amelyből az adott tisztségre
pályázók véletlenszerűen összeállított tesztet írhatnak. A teszt eredményét (ha valaki nem
élt a teszt megírásának lehetőségével, akkor ezt a tényt) a megválasztó testület tagjai
megismerhetik. A teszt összeállításáért, kitöltetést és kijavításáért a Ellenőrző Bizottság
felel.
(3) Amennyiben az Önkormányzatban egy tisztség nincs betöltve, betöltéséig az elnök megbízott
tisztségviselőt nevezhet ki, aki a tisztséghez kapcsolódó feladatokat az elnök és az Elnökség
utasításai alapján látja el.
2. Számú melléklet
A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK
VÁLASZTÁSI KÓDEXE
Általános elvek
1.§
(1) A választás során választójogával csak az a hallgató élhet, aki aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik.
(5) A hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok tisztségviselői, hallgatói
képviselői nem lehetnek tagjai politikai pártnak, politikai párt ifjúsági szervezetének,
politikai párt ifjúsági tagozatának, szakszervezetnek, szakszervezet ifjúsági
szervezetének, szakszervezet ifjúsági tagozatának.
Vezető tisztségviselők
2.§
(1) A hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok vezető tisztségviselője az elnök.
(2) A vezető tisztségviselő mandátumának hossza legfeljebb 2 év.
(3) A hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok vezető tisztségviselői választását
legalább 15 nappal a választás jelentkezési időszakát megelőzően meg kell hirdetni, és
gondoskodni kell annak hivatalos közzétételéről.
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(5) Az vehet részt a választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a képviselt
hallgatói létszám legalább 2 %-ának ajánlását megkapta, és a programját bemutató
pályázatot adott le.
(9) A vezető tisztségviselők egyszer választhatóak újra.
(11) A vezető tisztségviselő nem lehet más hallgatói önkormányzat vagy más részönkormányzat
vezető tisztségviselője.

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat pályázható tisztségei:
 Elnök
 Elnökhelyettes
 Gazdasági alelnök
 Kommunikációs alelnök
 Külügyi alelnök
 Szociális alelnök
 Szombathelyi ügyekért felelős alelnök
 Tanulmányi alelnök
 Tudományos alelnök
5

 ELTE Press főszerkesztő
 Elnöki referens
 Esélyegyenlőségi referens
 Informatikai referens
 Jogi és szabályzati referens
 Rendezvényekért felelős referens
 Sportügyi referens
 Tanárképzési referens
(A referensek 37. § (2) Az alapszabályban meghatározott referensi tisztségeken kívül, további
referensi tisztségekre pályázatot az Önkormányzat Elnöksége vagy Küldöttgyűlése írhat ki.)
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Pályázáshoz szükséges dokumentumok:
 Elnökjelölt esetében


képviselt hallgatói létszám legalább 2 %-ának ajánlása (2016/2017 ELTE
hallgatók létszáma: 27 267 fő, ennek 2%-a: , tehát legalább 546 számú ELTE
hallgatói ajánlás aláírás formájában. Az ajánlásgyűjtő hiteles dokumentum,
mely átvehető az ELTE EHÖK irodában. Az átvételkor és leadáskor szükséges
a dokumentumot hitelesítő ELTE HÖK elnöki aláírás és pecsét szerepeltetése
az ajánlásgyűjtő papíron.)



A jelölt programját bemutató pályázat

 Tisztségviselő jelöltek esetén


A jelölt programját bemutató pályázat

Pályázatok és ajánlások leadásának határideje: 2017. június 14. 17:00
Pályázatok és ajánlások leadásának helye:
Elektronikusan:
 ELTE Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság: eb@ehok.elte.hu
 ELTE Hallgatói Önkormányzat irodavezető: iroda@ehok.elte.hu
Személyesen:


ELTE EHÖK iroda (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. bejárat a Királyi
Pál utca felől, nyitva tartási idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök 9:00-17:00,
Szerda 9:00-19:00, Péntek: 9:00-15:00)

Budapest, 2017. május 11.
Sujtó Attila s.k.
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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