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ELTE GTI HÖK Küldöttgyűlési Elnökválasztás 2019. ősz 

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága Elnökválasztást hirdet a 

Gazdálkodástudományi Intézet hallgatói számára. 

A GTI HÖK elnökének választása az alábbi időszakokkal operál: 

• A választás kihirdetése: október 15. 

• Jelöltállítási időszak: november 7 – november 13. 

• A jelöltállítás eredménye: november 14. 

• Elnökválasztó Küldöttgyűlés időpontja: december 9. 

Alapelvek 

1. Minden a GTI mint anyakar által folytatott képzésen nappali munkarenddel rendelkező hallgató választó és 

választható. 

2. A HÖK elnök megválasztása közvetett módon, a Küldöttgyűlés képviselői által történik az Alakuló 

Küldöttgyűlés alkalmával. 

3. Az Alakuló Küldöttgyűlésen a képviselők arra a jelöltre szavazhatnak, aki a GTI HÖK Alapszabály  92.§-ban 

előírtaknak eleget tett, s az Ellenőrző Bizottság érvényes jelöltnek minősítette. 

I. Jelölés 

92. § (1) Az elnökjelölti jelölés érvényességének feltétele 

a) a jelöltet (támogató) 100 hallgató névvel, Neptun-kóddal ellátott, sajátkezű aláírásával hitelesített 

nyilatkozata, 

b) a jelölt 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) bekezdés a) 

pontjába, 

c) a jelölt hallgatói jogviszonyának hiteles dokumentummal történő igazolása, 

d) elnökjelölti program benyújtása. 

da) az elnökjelölti programnak tartalmaznia kell a jelölt elnökhelyettesének és alelnöki csapatának 

névsorát. 
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II. A jelöltállítás eredménye 

A jelöltállítás eredményeként az ELTE GTI HÖK Ellenőrző Bizottság közzéteszi a beérkezett és érvényes 

elnökjelölti pályázatokat, továbbá az Alakuló Küldöttgyűlés előtt elektronikusan megosztja azokat a 

megválasztott képviselőkkel. 

III. A szavazás 

Az elnökválasztás közvetett módon zajlik, választott képviselők által. Az elnökjelöltekre kizárólag az Alakuló 

Küldöttgyűlésen szavazhatnak a megválasztott képviselők. 

93. § (1) A Hallgatói Önkormányzat megválasztott elnöke az, aki az alakuló Küldöttgyűlésen a legtöbb támogató 

szavazatot szerezte. 

(2) Ha az Ellenőrző Bizottság szavazategyenlőséget állapít meg, az Ellenőrző Bizottság elnöke hét munkanapon 

belüli időpontra új alakuló Küldöttgyűlést hív össze, ahol a Küldöttgyűlés tagjai ismételten szavaznak az egyenlő 

szavazatot kapott jelöltekről. 

A szavazás eredményét az Alakuló Küldöttgyűlésen az ELTE GTI HÖK Ellenőrző Bizottság állapítja meg. 

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/). 
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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 GTI HÖK Ellenőrző Bizottság jár el. 

2. A jogorvoslati kérelem az ELTE GTI HÖK Ellenőrző Bizottság elnökéhez címezve elektronikusan a 

ellenorzes@gtihok.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 ELTE GTI HÖK Ellenőrző Bizottság elnökének 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania azt, ellenkező esetben pedig a kérelemről 3 munkanapon belül 

döntenie kell. 

4. Amennyiben az ELTE GTI HÖK 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, 2019.10.15. 

                                                                                                                 Ferkó Réka (s.k.) 

                                                                                                                  Elnök 

                                                                                                                     ELTE GTI Ellenőrző Bizottság 


