
 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., A épület alagsor -160-as 

terem 
Tel.: +36-1-411-6500/8256 mellék 

web: ehok.elte.hu, e-mail: eb@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

1 
 

 
 

ELTE HÖK BDPK Helyi Képviselet képviselő testület választás 

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK 

Alapszabályának és a HÖOK Választási kódexének rendelkezései alapján, melynek során 

az ELTE HÖK BDPK HK Képviselő testületének képviselői kerülnek megválasztásra.  

Képviselőnek 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.  

 

Választás rendje 

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

Bemutatkozási időszak: 2020. szeptember 18. 00:00 – 2020. szeptember 25. 23:59 

Szavazási időszak: 2020. szeptember 26. 00:00 – 2020. október 10.  23: 59  

A szavazás a Neptun felületén keresztül kerül lebonyolításra.  

 

Választókörzetek 

A választások az alábbi két választási körzetben zajlanak. 

1. ELTE SEK BDPK aktív nappali tagozatos képzésen résztvevő hallgatói. 

2. ELTE SEK BDPK aktív levelező tagozatos képzésen résztvevő hallgatói. 

 

Választható képviselők száma 

A választható képviselők számának pontos meghatározása az ELTE HÖK Alapszabály XII. 

Fejezet 25. § (2) bekezdése alapján fog történni. Választókerületenként minden 

megkezdett 50 fő beiratkozott hallgató után 1 Képviselőt kell választani. 
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Jelöltállítás 

A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul 

megküldésre kerüljenek az ELTE HÖK EB számára az eb@ehok.elte.hu email címre a 

jelöltállítási időszak végéig. 

1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata. 

2. A képviselőjelölt nyilatkozatának másolata 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. 

A jelöltállítás további érvényességi feltétele, hogy az 1. és 2. pontban szereplő 

nyilatkozatok eredeti példányait a jelölt az ELTE HÖK EB számára postai úton megküldje 

a jelöltállítás végéig (Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat, Cím: 1084 Budapest, Múzeum 

körút 4/A.). 

 

Jelölés érvényességének és a választás eredményének megállapítása 

ELTE HÖK Alapszabály XII. fejezetének 29. § (4) és 31. § (2) bekezdés alapján a jelöltállítás 

és a választás eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg. 

 

Jogorvoslat 

A jelölést megállapító döntés, és a választás eredményét megállapító döntés ellen a 

döntések közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet ELTE 

HÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában az eb@ehok.elte.hu email címre 

kell eljuttatni. 

 

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

 

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 22. 
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A jelöltállítás elektronikus menetének biztosítása céljából eszközölt módosításokra a 

47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat alapján 2020. szeptember 10-én 

került sor. 

 

 

Szabó Tamás (s.k.) 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE HÖK 
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