
 
 
 
 
 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

83/2021. (IX.26.) ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat a 2021/2022/1. félévben 

rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről és a választási 

eljárások lebonyolításáról 

 

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

rendkívüli működési rendet. 

(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. 

2. § (1) Az ELTE HÖK Alapszabálya szerint a 2021/2022/1. félévben lefolytatandó 

választási eljárásokat az ezen határozatban foglaltak szerint, elektronikusan kell 

lebonyolítani. 

(2) Az ELTE HÖK Alapszabályban foglalt választási eljárásra vonatkozó olyan határidőket 

és az azokhoz kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyek ezen határozat kihirdetése 

előtt elteltek, illetve az e határozatban foglaltak miatt az ELTE HÖK Alapszabályban 

meghatározott határidőig nem teljesíthetőek, figyelmen kívül kell hagyni és a kapcsolódó 

cselekményeket haladéktalanul úgy, hogy az ELTE HÖK Alapszabályban meghatározott 

időtartamok rendelkezésre álljanak az egyes eljárási cselekmények között, illetve az egyes 

eljárási cselekmények megtételére. 

3. § (1) A választási eljárás során, a választási eljárást lebonyolító testület döntése alapján 

a jelöltállítás történhet 

a) az ELTE HÖK Alapszabály által meghatározottak szerint változatlanul, vagy 

b) részben elektronikus, részben papír alapon, vagy 

c) postai, illetve elektronikus úton, vagy. 

(2) A választást lebonyolító testület e körben meghatározza, hogy a jelöltállításhoz 

szükséges dokumentumokat vagy azok másolatát a jelöltállítási időszak utolsó napjáig 

a) papír alapon, vagy 

b) postai úton, vagy 

c) elektronikusan hitelesítve elektronikusan, vagy 

d) a)-c) pontokban meghatározottak szerint többféle módon kell benyújtani. 
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(3) A választást lebonyolító testület a választási kiírásban köteles meghatározni pontosan, 

hogy mely dokumentumot milyen formában kell benyújtani azzal, hogy amennyiben a 

választást lebonyolító testület másolat benyújtását is lehetővé teszi, akkor a 

jelöltállításban résztvevő hallgató kötelezhető az eredeti példány benyújtására utólag is, 

amennyiben a másolat hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.  

(4) Azokban az esetekben, amelyekben az ELTE HÖK Alapszabály hallgatói jogviszony 

igazolás benyújtását írja elő, a hallgató hallgatói jogviszony benyújtására nem 

kötelezhető. A választást lebonyolító testület a hallgatói jogviszony meglétét az 

elektronikus tanulmányi rendszerben hivatalból ellenőrzi. 

4. § (1) A választást lebonyolító testület az ajánlások gyűjtéséhez az elektronikus utat 

haladéktalanul -, de legkésőbb az érvényes jelentkezés megküldését követő első 

munkanapon – köteles biztosítani. 

(2) A jelöltállítási időszak lezárultát követően – eltérő rendelkezés vagy a választást 

lebonyolító testület indokolt döntése hiányában – hiánypótlásra nincs lehetőség. 

(3) A választási eljárásokat egyebekben az ELTE HÖK Alapszabályában foglaltak szerint 

kell lefolytatni azzal, hogy rendelkezéseit a távolléti vagy hibrid oktatásból, illetve az 

elektronikus választási eljárásból következő értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni. 

(4) A szavazás érvényes, ha a választáson az adott részönkormányzat szavazati joggal 

rendelkező hallgatói közül az Nftv. 60. § (1) b) pontjában meghatározottak szerinti 

huszonöt százaléknyi hallgató igazoltan részt vett. 

(5) Ha a szavazási időszak végén a szavazáson részt vettek aránya nem éri el az Nftv. 60. 

§ (1) b) pontjában meghatározott huszonöt százalékot, akkor a választást lebonyolító 

testület döntésével egy alkalommal, legfeljebb tíz nappal meghosszabbíthatja a szavazási 

időszakot. 

5. § (1) Ezen határozat a kihirdetésével hatályba lép. 

(2) Az ezen határozatban elrendelt rendkívüli működési rend 2022. január 29-én hatályát 

veszti. 

 


