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ELTE HÖK BDPK Helyi Képviselet koordinátor választás 

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke koordinátor pályázatot ír ki, az ELTE HÖK 

Alapszabályának és a HÖOK Választási kódexének rendelkezései alapján, mely alapján az 

ELTE HÖK BDPK HK Képviselő Testülete koordinátort választ.  

Koordinátornak indulhat az ELTE HÖK BDPK HK minden aktív státuszú tagja. A Helyi 

Képviselet tagjai a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján 

meghatározott hallgatók közül azok, akik a BDPK-n folytatnak tanulmányokat.  

 

Koordinátor választás rendje 

Jelöltállítási időszak: 2020. szeptember 7. 00:00 – 2020. szeptember 17. 23:59  

Bemutatkozási időszak: 2020. szeptember 18. 00:00 – 2020. október 13. 23:59 

Alakuló Képviselő Testület ülés: 2020. október 14. 

A koordinátor személyéről az ELTE HÖK BDPK HK Képviselő Testülete dönt. A 

koordinátor az ELTE HÖK elnökének egyetértésének kihirdetését követően lép hivatalba. 

 

Jelöltállítás 

A képviselőjelölteknek a jelöléssel kapcsolatos dokumentumokat papíralapon kell leadni 

személyesen vagy meghatalmazott útján, a kiírásban megjelölt határidőben, bármely 

személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával az ELTE HÖK BDPK HK irodájában, 

nyitvatartási időben. A jelölőívek és nyilatkozat formák nyitvatartási időben átvehetők az 

ELTE HÖK BDPK HK irodájában a jelöltállítási időszak valamennyi munkanapján. 

BDPK HK irodájának nyitvatartási rendje a 

http://integracio.elte.hu/wordpress/index.php/erdekkepviselet/elerhetosegek/ címen 

megtekinthető. 

 

A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul 

benyújtásra kerüljenek. 

1. Az ELTE HÖK BDPK HK tagjai közül 100 fő a koordinátor-jelöltet támogató névvel 

és Neptun-kóddal ellátott, sajátkezű aláírással hitelesített nyilatkozata. 

mailto:ehok.elte.hu
http://integracio.elte.hu/wordpress/index.php/erdekkepviselet/elerhetosegek/
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2. A koordinátor-jelölt nyilatkozata arról, hogy a jelölést elfogadja és nincs olyan 

tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben 

van olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a megbízatással, megválasztása esetén 

arról lemond; továbbá a jelölése nem ütközik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdésének a) pontjába. 

3. A koordinátor-jelölt pályázata, mely alapján a BDPK hallgatói és képviselői 

megismerhetik céljait. 

4. A koordinátor-jelölt hallgatói jogviszonyának hiteles dokumentummal történő 

igazolása.  

 

Jelölés érvényességének megállapítása 

ELTE HÖK Alapszabály XII. fejezetének 32. § (4) bekezdés alapján a jelöltállítás 

eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg. 

 

Jogorvoslat 

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül 

fellebbezéssel lehet élni, melyet ELTE HÖK Ellenőrző bizottsága részére elektronikus 

formában kell eljuttatni. 

 

További információ az eb@ehok.elte.hu e-mail címen kérhető. 

 

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 22. 

 

Szabó Tamás (s.k.) 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE HÖK 
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