EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

ELTE GTI HÖK Küldöttgyűlési Képviselőválasztás 2019.
tavasz
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága
Küldöttgyűlési Képviselőválasztást hirdet a Gazdálkodástudományi Intézet hallgatói számára
Mesterszakos és Alapszakos körzetben.
A KGY képviselők választása esetén a választás az alábbi időszakokkal operál:

•

A választás kihirdetése:

január 28. – február 11.

•

Jelöltállítási időszak:

február 12. – február 18.

•

A jelöltállítás eredménye:

február 19.

•

A jelöltek bemutatkozása:

február. 20. – február. 26.

•

Szavazás:

február 27. – március 13.

•

A szavazás eredménye:

március 14.

Alapelvek
1. A választások választási körzetekben zajlanak, ahol az adott körzet minden beiratkozott aktív
státuszú hallgatója választó és választható. A GTI esetében a következő választási körzeteket
határozza meg az Alapszabály:
a) Az Intézet alapszakra beiratkozott hallgatói,
b) Az Intézet mesterszakra beiratkozott hallgatói.
2. Választókörzetenként minden beiratkozott 50 fő hallgató után egy képviselő kerülhet
megválasztásra.
3. Jelölési és szavazati joga minden hallgatónak a saját választási körzetében van.
4. A választásokon jelöltként az a beiratkozott hallgató vehet részt, aki a jelölőidőszak során egy,
az Ellenőrző Bizottság által pecséttel hitelesített jelölőlapon saját választási körzetének 10
beiratkozott hallgatója ajánló aláírását összegyűjti.
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5. A jelöltek megadott adatait (név, választási körzet, Neptun azonosító, e-mail cím, telefonszám)
a választások végéig az Ellenőrző Bizottság kezeli, annak lezárta után a megválasztott képviselők
adatait elérhetővé teszi az ELTE HÖK és az ELTE GTI HÖK elnöke számára annak érdekében,
hogy az új képviselőkkel felvehessék a kapcsolatot és bevonhassák őket a HÖK munkájába.
6. A választás akkor érvényes, ha azon a választási körzethez tartozó beiratkozott nappalis
hallgatók legalább 25%-a részt vesz.
7. A választás eredményét az Ellenőrző Bizottság a jelöltek nevével, a jelöltek sorrendjével, a
szavazatok számával, valamint a részvételi aránnyal nyilvánosságra hozzá a szavazás végét
követően.
8. A szavazás elektronikusan, a Neptun rendszerben történik.

I. Jelöltállítás
február 12 – február 18.
A jelöltállítás az Ellenőrző Bizottság által hitelesített jelölőlapokon történik. A hitelesített
jelölőlap az ELTE HÖK Irodában vehető fel nyitvatartási időben.
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, A épület alagsor -160-as terem
Nyitvatartás:
H – Cs:

10:00 – 16:00

Péntek:

10:00 – 14:00

Szo – V:

Zárva

Minden hallgató a saját választókörzetében lehet jelölt és csak ebben a választókörzetben
jelölhet. A hallgató csak abban az esetben válhat jelöltté, ha a választókörzetéhez tartozó
10 hallgató aláírását megszerzi a hitelesített lapon. A 10 aláírás megszerzését követően a
hitelesített jelölőlapokat még a jelöltállítási időszak vége (február .18, 16:00) előtt le kell
adni az ELTE HÖK irodában. A jelöltek elektronikus értesítést kapnak a jelöltté
válásukról.
A jelölteknek lehetőségük van a választási felülethez fotót, illetve kampányszöveget
csatolni. Ezeket az eb@ehok.elte.hu címre várjuk február 23-ig
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88. § (1) A küldöttgyűlési képviselőjelölti jelölés érvényességéhez szükséges
a) a 86. §-ban meghatározott választókerületek szerint,
aa)

az

(1)

bekezdésben

meghatározott

választókerületbe

tartozó

10

fő

ab) a (2) bekezdésben meghatározott választókerületbe tartozó 10 fő, a küldöttgyűlési
képviselőjelöltet támogató névvel és Neptun-kóddal ellátott, sajátkezű aláírással hitelesített
nyilatkozata,
b) a küldöttgyűlési képviselőjelölt nyilatkozata arról, hogy
ba) a jelölést elfogadja,
bb) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása
esetén arról lemond,
bc) jelölése nem ütközik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a)
bekezdésének a) pontjába,
c) a küldöttgyűlési képviselőjelölt hallgatói jogviszonyának hiteles dokumentummal történő igazolása.

(2) Egy hallgató csak egy választókerületben lehet küldöttgyűlési képviselőjelölt.

II. Szavazás
február 27 – március 13.
A küldöttgyűlési képviselők megválasztása általános és egyenlő választójog alapján,
titkos és közvetlen szavazással történik, a Neptun online felületén. A szavazásra február
.27 – március .13-ig van lehetőség.
A szavazás az alábbi két választási körzetben zajlik:
a) Az Intézet alapszakra beiratkozott hallgatói,
b) Az Intézet mesterszakra beiratkozott hallgatói.

89. § (1) Választókerületenként az adott választókerületben elnyerhető mandátumoknak
megfelelő számú legtöbb érvényes szavazatot kapott küldöttgyűlési képviselőjelölt nyer
küldöttgyűlési képviselői mandátumot.
(2) Ha az Ellenőrző Bizottság szavazategyenlőséget állapít meg, az Ellenőrző Bizottság elnöke egy
munkanapon belül, hét munkanapon belüli időpontra új választást ír ki az egyenlő szavazatot
kapott jelöltek között.
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A választások részletes szabályaival, illetve a képviselők feladatkörével kapcsolatban a
GTI HÖK Alapszabálya további felvilágosítást ad. A GTI HÖK Alapszabálya az ELTE
HÖK

Alapszabály

részeként

elérhető

az

ELTE

HÖK

honlapján

(http://ehok.elte.hu/nu/index.php/szabalyzatok/).
A választásokkal kapcsolatban lásd még a GTI HÖK Választási kisokost!

Összeférhetetlenség
96. § Nem lehet küldöttgyűlési képviselő:
a) a Hallgatói Önkormányzat elnöke,
b) a Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese,
c) a Hallgatói Önkormányzat alelnöke,
d) az Ellenőrző Bizottság tagja.
97. § (1) Az Elnökség és bizottságainak tagjai, a referensek, az Ellenőrző Bizottság és az Intézeti
Ösztöndíj Bizottság tagjai
a) nem folytathatnak olyan nyereségorientált tevékenységet, amelyben a Hallgatói Önkormányzat
közvetlenül vagy közvetve érintve van,
b) nem lehetnek tisztségviselői és képviselői az Egyetem más hallgatói részönkormányzatának,
c) nem lehetnek tisztségviselői és képviselői más felsőoktatási intézmény Hallgatói
Önkormányzatának.
d) továbbá a jelen szabályzat, valamint egyéb egyetemi szabályzat vagy jogszabályi rendelkezés
által megfogalmazott összeférhetetlenség nem állhat fenn velük szemben.
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Jogorvoslat
1. A választások szabályainak megsértésére hivatkozva az Önkormányzat bármely tagja írásban,
indoklással ellátott jogorvoslati kérelmet nyújthat be az arra okot adó eseménytől számított 5
naptári napon belül, amelynek ügyében az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság jár el.
2. A jogorvoslati kérelem az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság elnökéhez címezve elektronikusan
a eb@ehok.elte.hu e-mail címen adható le. A kérelemnek tartalmaznia kell a benyújtó hallgató
nevét, Neptun által generált kódját, anyja nevét, lakóhelyét, szakját vagy szakjait, továbbá a kart
vagy karokat, amelyen képzésben vesz részt, annak megjelölését, hogy kérelme mely jogszabályi
vagy szabályzati rendelkezésen alapul. A szervhez intézett határozott kérelmet, a kérelem alapjául
szolgáló tényeket, és az azok alapjául szolgáló esetleges bizonyítékokat.
3. Ha a jogorvoslati kérelem a határidőn túl érkezik meg, akkor az Ellenőrző Bizottság elnökének
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania azt, ellenkező esetben pedig a kérelemről 3 munkanapon
belül döntenie kell.
4. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság – saját kezdeményezésére vagy hallgatói jogorvoslati
kérelemnek helyt adva – megállapítja az Alapszabály választásra vonatkozó szabályai
megsértésének tényét, akkor a választás egészét vagy az érintett részét megsemmisíti és
megismételteti.
Budapest, 2019.01.28.
Varga Ádám Zoltán (s.k.)
Elnök
ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság

1088 Budapest, Múzeum krt 4/A. Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256 web:
ehok.elte.hu, e-mail: eb@ehok.elte.hu

