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6/2020. (IX.22.) ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 

szombathelyi intézményeinek 2020. őszi kollégiumi választás jelöltállítási eredményéről 

 

A 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési rendben való 

működés elrendeléséről, és egyes mandátumok terjedelméről, és rendkívüli választások 

kiírásáról, valamint a 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, valamint az ELTE KolHÖK Alapszabályának egyes rendelkezései 

alapján 2020. őszi félévben lefolytatott kollégiumi választások jelöltállításának eredményét az 

ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az ELTE Pável Ágoston 

Kollégium I., II., III.-ban a 2. számú táblázatban meghatározott számú képviselő, 

tisztségviselő megválasztására van mód. 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a 3. táblázatban meghatározott 

személyek az ELTE Pável Ágoston Kollégium I., II., III.-ban a meghatározott tisztségekre, 

pozíciókra nézve érvényes jelölést szereztek, így a 2020. őszi kollégiumi választáson 

jelöltként részt vehetnek. 

 

1. számú táblázat 

a 2. – 3. számú táblázatokban használt rövidítések jegyzéke 

ELTE Pável Ágoston Kollégium I., II., III. PÁVEL 

Diákbizottság elnöke db elnök 

Diákbizottság alelnöke db alelnök 

Diákbizottság tagja db tag 

ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági tag eb tag 
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2. számú táblázat 

a PÁVEL-ben szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az ez alapján 

választható képviselők, illetve tisztségviselők számáról1 

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Képviselők létszáma (fő) 

PÁVEL 502 11 

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság az ELTE kollégiumok lakóit ezúton tájékoztatja, 

hogy az ELTE KolHÖK Alapszabály 199. § (6) bekezdése alapján a 2. számú táblázatban 

meghatározott kollégiumok lakói maguk közül kollégiumonként 1 tagot választhatnak az 

ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottságába. 

 

3. számú táblázat 

a PÁVEL-ben érvényes jelölést szerző hallgatók listája 

 Név Tisztség/Pozíció 

1. Arany Daniel db elnök 

2. Barbalics Mátyás db alelnök 

3. Tóth Brigitta db tag 

4. Benkő Bence db tag 

5. Csepeli Angéla db tag 

6. Szabó Fanni db tag 

7 Rakos Petra Klaudia db tag 

Jogorvoslat 

A választási eljárásban jogorvoslattal az adott kollégium választási eljárása tekintetében az 

adott kollégium lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az ELTE HÖK EB elnökéhez írásbeli 

kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az 

ELTE HÖK Alapszabály 71-72. §-a szerint lehet jogorvoslattal élni 5 napos jogvesztő határidőn 

belül. 

 
1 ELTE KolHÖK Alapszabály 199. § (5) Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma 

legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 

1 fő, de legalább 5 fő. 
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