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47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési rendben 

való működés elrendeléséről, és a jelöltállítás rendjéről a 2020/21/I. félév 

választási időszakában 

 

1. § 

(1) Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése az Alapszabály 79. § (1) bekezdése alapján elrendeli a 

rendkívüli működési rendet. 

(2) Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése a 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK KGYH hatályát a 2020. 

december 11-ig meghosszabbítja. 

(3) A 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK KGYH alapján lefolytatott választási eljárások 

lefolytatását teljes egészében elektronikus úton kell lefolytatni.  

(4) Az eljárás során el kell fogadni a postai úton megküldött és a jelöltállítási időszak 

végéig érkeztetett jelöltállításhoz szükséges eredeti dokumentumokat, illetve az 

elektronikus aláírással ellátott elektronikusan megküldött dokumentumokat, illetve az 

elektronikusan megküldött eredeti nyilatkozatok másolatait. 

(5) A (4) bekezdés alapján megküldött dokumentumok körében hiánypótlásra a 

jelöltállítási időszak lezárultát követően nincs lehetőség, azonban amennyiben az 

elektronikus úton megküldött eredeti dokumentumok másolatainak hitelességével 

kapcsolatban kétely merül fel, a választást lebonyolító testület ezen dokumentumok 

postai úton való megküldését is megkövetelheti. 

 

2. § 

(1) A 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK KGYH alapján lefolytatott választási eljárások során 

a választási eljárást lebonyolító testület döntése alapján a jelöltállítást elektronikus úton 

úgy kell lefolytatni, hogy a jelöltek számára biztosított elektronikus jelentkezés után az 

ajánlások gyűjtésére elektronikus úton kell lehetőséget biztosítani vagy ajánlás gyűjtése 

nélkül elektronikus jelentkezést kell biztosítani a jelöltek számára úgy, hogy arra 

legalább hét nap rendelkezésre álljon. 
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(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján a választási eljárást lebonyolító testület a 

jelöltállítást ajánlásgyűjtés nélkül, elektronikus jelentkezés alapján bonyolítja, akkor a 

jelölt - a szükséges ajánlásokon kívül - a választási kiírásban rögzített egyéb feltételek 

teljesítése esetén elektronikus jelentkezéssel jelöltté válik. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdés alapján a választási eljárást lebonyolító testület a 

jelöltállításhoz megfelelő számú ajánlás elektronikus gyűjtését várja el, köteles az 

ajánlások gyűjtéséhez az elektronikus utat haladéktalanul -, de legkésőbb az érvényes 

jelölés megküldését követő első munkanapon - biztosítani. A jelöltek ez esetben 

valamennyi a választási kiírásban rögzített feltétel teljesítése esetén válnak jelöltté. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti döntés során a választást lebonyolító testület abban az 

esetben dönthet úgy, hogy ajánlás gyűjtése nélküli elektronikus jelöltállítást biztosít, ha 

az a hallgatók választójogának sérelmének elkerülése érdekében feltétlenül szükséges. 

 

3. § 

(1) Ezen határozat kihirdetésével hatályba lép. 

(2) Amennyiben ezen határozat valamely rendelkezése ellentétes az ELTE HÖK 

Alapszabályának valamely rendelkezésével, akkor az ELTE HÖK Alapszabály 80. § (1) 

bekezdése alapján az ezen határozatba foglaltak szerint kell eljárni. 

(3) Amennyiben ezen határozat valamely rendelkezése ellentétes a 46/2020. (VIII.22.) 

ELTE HÖK KGYH valamely rendelkezésével, akkor ezen határozatba foglaltak szerint kell 

eljárni. 
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