
 
 

 
 
 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

25/2020. (V.21.) küldöttgyűlési határozat 

az ELTE HÖK testületeinek elektronikus döntéshozatali rendjéről 

 

Az elektronikus döntéshozatal általános szabályai 

1. § (1) Az elektronikus döntéshozatali eljárás, valamint elektronikus úton lefolytatott 

ülés az ELTE HÖK valamennyi testülete (továbbiakban: testület) esetében ülésnek 

minősül azzal, hogy az ELTE HÖK törekszik arra, hogy valamennyi döntését személyes 

jelenlét mellett hozza meg és ettől csak indokolt, illetve rendkívüli esetben térjen el. 

(2) A testület elektronikus döntéseit az e határozatban foglaltak szerint folytatja le. 

(3) Rendkívüli működési rendben, - ha az önkormányzat hatékony és folyamatos 

működése céljából szükséges, – a rendkívüli működési rend alatt a részönkormányzat 

testülete a részönkormányzat testülete által elfogadott elektronikus eljárásrendben 

foglaltaktól eltérően – kivéve az Alapszabályban foglalt rendelkezéstől való eltérést – 

valamennyi nyílt, illetve titkos döntését elektronikus úton az e határozatban foglaltak 

szerint meghozhatja. 

(4) Testület alatt az ELTE HÖK részönkormányzatainak valamennyi testületét is érteni 

kell, amennyiben a részönkormányzat testülete elektronikus eljárásrendről nem vagy 

erről szóló döntésében az e határozatban foglalt tárgykörről nem rendelkezett. 

(5) A testület tagja a szavazásra rendelkezésre álló idő alatt valamennyi kérdésben 

egyszer szavazhat. Ugyanazon személy által az első megküldött szavazatot kell figyelembe 

venni.  

2. § (1) A testület elektronikus döntésének lebonyolításáról a testület ügyviteli 

feladatainak ellátásával megbízott személy (továbbiakban: levezető elnök), a személyes 

döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazása mellett 

gondoskodik. 

(2) A testület tagja a levezető elnök számára elektronikus úton javaslatot küldhet. A 

levezető elnök köteles e javaslatot módosítás nélkül a testület elé terjeszteni elektronikus 

döntéshozatal céljából. 

(3) Az elektronikus döntéshozatalt úgy kell lebonyolítani, hogy az előterjesztés 

megvitatására kellő idő álljon rendelkezésre. 
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(4) Az elektronikus döntéshozatali eljárás határnapjait az e határozatban foglaltak szerint 

a levezető elnök az elektronikus szavazás meghirdetésével egyidejűleg határozza meg. 

(5) A szavazatok leadására előzetesen meghirdetett nyitva álló időt a levezető elnök 

indokolt esetben meghosszabbíthatja. 

(6) A levezető elnök a szavazás eredményéről haladéktalanul, - amennyiben a szavazásra 

nyitva álló időszak vége nem munkanapra esik, úgy legkésőbb a szavazás lezárultát 

követő első munkanapon – tájékoztatja a testületet. 

 

Nyílt döntéshozatal 

3. § (1) A testület a nyílt döntését a testület levelezőlistáján hozza meg úgy, hogy a 

levezető elnök az előterjesztés egyidejű megküldése mellett elrendeli az elektronikus 

döntéshozatali eljárás lefolytatását. 

(2) Az elektronikus döntéshozatal elrendelését követően legalább három napot kell 

biztosítani arra, hogy a testület tagjai az előterjesztéshez módosító javaslatot 

terjeszthessenek elő. 

(3) Amennyiben az előterjesztéshez nem fűznek módosító javaslatot, a levezető elnök 

szavazásra bocsátja az előterjesztést úgy, hogy a szavazásra legalább két nap 

rendelkezésre álljon.  

(4) Amennyiben a módosító javaslatokat az előterjesztő befogadja, úgy a 

módosítójavaslattételi időszak lezárultát követő legalább egy, de legfeljebb öt napon belül 

egységes szerkezetbe foglalt javaslatot megküldi a levezető elnöknek, amelyet a levezető 

elnök haladéktalanul szavazásra bocsát úgy, hogy a szavazásra legalább két nap 

rendelkezésre álljon. 

 (5a) Amennyiben az előterjesztéshez módosító javaslatot fűztek, és azt az előterjesztő 

nem fogadja be, akkor a módosítójavaslattételi időszakot követő nap végéig a módosító 

javaslatokat szavazásra kell bocsátani. A testület a módosító javaslatok befogadásáról 

vagy elutasításáról a módosító javaslatok megküldését követő második nap végéig dönt. 

(5b) Amennyiben az (5a) bekezdés szerinti szavazáson a testület tagjainak kevesebb, mint 

fele vesz részt, akkor a módosító javaslatok befogadása nélkül van helye az elektronikus 

szavazás elrendelésének. 
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(5c) Amennyiben a módosító javaslatot a testület nem fogadta be, úgy az előterjesztést a 

módosító javaslatokról való szavazási időszak lezárultát követően a levezető elnök 

haladéktalanul szavazásra bocsátja úgy, hogy a szavazásra legalább két nap rendelkezésre 

álljon. 

(5d) Amennyiben a módosító javaslatot a testület befogadja, úgy a módosító javaslatokról 

való szavazási időszak lezárultától számított legalább egy, de legfeljebb öt napon belül 

egységes szerkezetbe foglalt előterjesztést az előterjesztő megküldi a levezető elnöknek, 

aki azt haladéktalanul szavazásra bocsátja úgy, hogy a szavazásra legalább két nap 

rendelkezésre álljon.  

4. § A testület a döntését az ülésén azonnali szavazással is meghozhatja akkor, ha az ülés 

lebonyolítása elektronikus úton, kép és hang valós és egyidejű átvitelére alkalmas eszköz 

igénybevételével történik, és a személyes ülésre vonatkozó szabályok értelemszerű 

alkalmazása mellett erre mód van. 

5. § (1) A levezető elnök a szavazásra bocsátást megelőző eljárás lefolytatása és az 

előterjesztés módosítása nélkül szavazásra bocsáthatja azt az előterjesztést, amelynek az 

e határozatban foglaltak szerinti szavazásra bocsátása eredménytelenül végződött úgy, 

hogy a szavazásra legalább két nap rendelkezésre álljon. 

 

Titkos szavazás 

6. § (1) Titkos szavazással lebonyolítandó döntés esetén a testület a döntést olyan 

elektronikus úton folytatja le, amely biztosítja a leadott szavazatok titkosságát, és a 

leadott szavazatokat igazoló elektronikus dokumentum hozzáférhetőségét. 

(2) Amennyiben a titkos szavazás tárgya nem személyi döntés, úgy az adott döntésre 

vonatkozó szabályok alkalmazandóak az (1) bekezdés szerinti értelemszerű eltérésekkel. 

7. § (1) Személyi döntés esetén a titkos szavazás elrendelésével egyidejűleg a javasolt 

személyt és ha szükséges, annak pályázatát a testület levelezőlistájára meg kell küldeni. 

(2) A testület tagjai a szavazás elrendelésének napját követő legalább két napig javaslatot 

tehetnek további személyre is. 

(3) Amennyiben a pozícióhoz pályázat benyújtása szükséges, vagy az előterjesztéssel 

egyidejűleg a javasolt személy pályázata is megküldésre került, úgy a később javasolt 
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személy a szavazás elrendelésétől számított legalább ötödik nap végéig köteles pályázatát 

megküldeni. 

(4) Amennyiben nem érkezett további javaslat, vagy a később javasolt személyt 

pályázatírási kötelezettség nem terheli, akkor a titkos szavazásra a (2) bekezdés szerinti 

határnap elteltével a levezető elnök szavazásra bocsátja a személyi kérdést úgy, hogy a 

szavazásra legalább két nap rendelkezésre álljon. 

(5) Amennyiben a később javasolt személyt pályázatbenyújtási kötelezettség terheli, 

akkor (3) bekezdés szerint meghirdetett határnapot követő legalább kettő, de legfeljebb 

öt nap elteltével a levezető elnök a személyi kérdést szavazásra bocsátja úgy, hogy a 

szavazásra legalább két nap rendelkezésre álljon. 

8. § (1) Amennyiben a titkos szavazást pályázási időszak előzte meg, úgy a pályázati 

időszak lezárultát követő napon a levezető elnök elrendeli a titkos szavazást és ezzel 

egyidejűleg megküldi a pályázók nevét és pályázatát a testület levelezőlistájára, és 

egyúttal a megküldés napjától számított legalább kettő, de legfeljebb öt nap elteltével 

szavazásra bocsátja a személyi kérdést úgy, hogy a szavazásra legalább két nap 

rendelkezésre álljon. 

(2) Amennyiben a titkos szavazás tárgya visszahívás, vagy egyéb személlyel összefüggő 

döntés, úgy a szavazás elrendelésének napjának végétől számított legalább kettő, de 

legfeljebb öt nap elteltével a levezető elnök a személyi kérdést szavazásra bocsátja úgy, 

hogy a szavazásra legalább két nap rendelkezésre álljon. 

9. § A testület a döntését az ülésén azonnali szavazással is meghozhatja akkor, ha az ülés 

lebonyolítása elektronikus úton, kép és hang valós és egyidejű átvitelére alkalmas eszköz, 

illetve szükség esetén a szavazás titkosságát biztosító eszköz igénybevételével történik, 

és a személyes ülésre vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazása mellett erre mód 

van. 

 

Hatálybaléptető rendelkezések 

10. § Ezen határozat kihirdetésével lép hatályba. 


