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Küldöttgyűlési képviselőválasztás 

2021/2022/1. (őszi) félév 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 
(a továbbiakban: ELTE GTK HÖK) Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE EHÖK 
Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései, valamint az ELTE HÖK 
küldöttgyűlési határozat a 2021/2022/1. félévben rendkívüli működési rendben való 
működés elrendeléséről és a választási eljárások lebonyolításáról (a továbbiakban: 
Küldöttgyűlési határozat) alapján Küldöttgyűlési képviselőválasztást hirdet az ELTE GTK 
hallgatói számára. 
 
Az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága – mint a választási eljárás lebonyolításában 
illetékes testület – a Küldöttgyűlési határozat 3. § (1) bekezdése által ráruházott 
hatáskörében a jelöltállítást az ELTE EHÖK Alapszabály által meghatározottak szerint 
változatlanul bonyolítja le. 
 
A Küldöttgyűlési képviselőválasztás menete és kapcsolódó határidői* a következőképpen 
alakulnak: 
 

Esemény Időpont 
A választás kiírása 2021. október 4. 
Jelöltállítási időszak 2021. október 20 – 2021. november 2. 
A jelöltállítás eredményének 
kihirdetése 

2021. november 3. 

A jelöltek bemutatkozásának időszaka 2021. november 4 – 2021. november 
13. 

Szavazási időszak a küldöttgyűlési 
képviselőjelöltekre 

2021. november 14 – 2021. november 
28. 

A szavazás eredményének kihirdetése 2021. november 29. 
Alakuló (Elnökválasztó) Küldöttgyűlés 2021. december 3. 

 
*A határidő annak utolsó napján 24 órakor jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő 
hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

VÁLASZTÁSI ALAPELVEK 
 

1) A hallgatói részönkormányzatok küldöttgyűlésének tagjai és szakos képviselői a 
hallgatói képviselők. 
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2) A hallgatói részönkormányzatok hallgatói képviselői választását legalább 15 
nappal a választás jelentkezési időszakát megelőzően meg kell hirdetni, és 
gondoskodni kell annak hivatalos közzétételéről. 
 

3) Az vehet részt a választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 
 

4) A választás során a jelentkezési időszakra legalább 7 napot kell biztosítani. Ezen 
időtartamba a tanítási szünet napjai nem számítandók bele. A jelentkezési 
időszakot követően eredményt kell hirdetni. 
 

5) A jelentkezési időszak lezárulását követően legalább 7 napnak kell eltelnie a 
szavazás megkezdéséig. Ezen időtartamba a tanítási szünet napjai nem 
számítandók bele. 
 

6) A szavazás megkezdését megelőzően biztosítani kell a jelöltek bemutatkozásának 
lehetőségét. 
 

7) A választások az alábbi 2 választási körzetben zajlanak: 
 
§ alapszakos körzet, 
§ mesterszakos körzet. 

 
8) Választókörzetenként minden megkezdett 100 fő beiratkozott hallgató után 1 fő 

küldöttgyűlési képviselőt kell választani. 
 

9) 1 hallgató kizárólag 1 választókerületben lehet választó. 
 

10) Bármely hallgató csak abban a választókörzetben lehet jelölt, amelybe 
választóként tartozik. 

 
I. A JELÖLTÁLLÍTÁS 

 
1) Az aláírásgyűjtés az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága által biztosított, az ELTE 

GTK HÖK hivatalos bélyegzőjével hitelesített jelölőlapon történik. 
 

2) A küldöttgyűlési képviselőjelöltté válás érvényességéhez szükséges 
dokumentumok: 

 
a) A fentiekben meghatározott választókerületek szerint, az adott 

választókerületbe tartozó 25 fő, a küldöttgyűlési képviselőjelöltet támogató 
hallgató névvel és Neptun-kóddal ellátott, saját kezű aláírással hitelesített 
nyilatkozata. 

b) A küldöttgyűlési képviselőjelölt nyilatkozata arról, hogy 
i. a jelölést elfogadja, 
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ii. nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői 
megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond, 

iii. jelölése nem ütközik a nemzeti felsőoktatási törvényről szóló 2011. 
évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába. 

c) A küldöttgyűlési képviselőjelölt hallgatói jogviszonyának hiteles 
dokumentummal történő igazolása. 

 
3) A küldöttgyűlési képviselőjelöltté válás érvényességi feltételeként meghatározott 

hallgatói jogviszony igazolására a Küldöttgyűlési határozat 3. § (4) bekezdése 
értelmében a hallgató nem kötelezhető, a hallgatói jogviszony meglétét a NEPTUN 
Egységes Tanulmányi Rendszerben kell ellenőrizni. 

 
4) A küldöttgyűlési képviselőjelöltté válás érvényességéhez szükséges 

dokumentumok eredeti példányai legkésőbb a jelöltállítási időszak végéig, 
személyesen vagy meghatalmazás útján, tehát kizárólag papír alapon, előre 
egyeztetett időpontban adhatók le az alábbi helyszínen: 

 
ELTE GTK HÖK iroda 
1088 Budapest, Rákóczi út 7. (Q-épület), I. emelet, 104-es szoba 

 
Előzetes időpontegyeztetésre az ellenorzes@gtkhok.elte.hu e-mail címen 
keresztül van lehetőség. 
 

5) A küldöttgyűlési képviselőjelölteknek lehetőségük van a választási felülethez fotót 
és kampányszöveget csatolni. Ezek az ellenorzes@gtkhok.elte.hu e-mail címre 
továbbítandók 2021. november 2-ig. 
 

6) A jelöltállítás eredményét az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága határozattal 
állapítja meg. A határozat a kihirdetése napjától számított 3. napon válik 
jogerőssé. 

 
II. A SZAVAZÁS 

 
1) A Kar hallgatói az általános és egyenlő választójog alapján, titkos szavazás útján 

választják meg a Küldöttgyűlés képviselőit. 
 

2) A választás érvényes, amennyiben a szavazáson a választási névjegyzékben 
szereplő, teljes idejű, nappali képzésben résztvevő hallgatók legalább 25%-a 
igazoltan részt vett. 

 
3) Az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága a választás kiírását követő 7 napon belül 

a Tanulmányi Hivatal adatbázisa alapján, az adott félévben a Karon regisztrált 
hallgatókról választókerületenként kizárólag a hallgatók nevét és Neptun-kódját 
tartalmazó választói névjegyzéket készít, továbbá létrehozza a szavazólapokat 
az elektronikus választási felületen. Az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága a 
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választói névjegyzék elkészültéről haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül 
tájékoztatja az ELTE GTK hallgatóit. 

 
4) A szavazáson a választási névjegyzékben szereplők hallgatók gyakorolhatják 

választójogukat. 
 

5) A szavazás az ELTE által biztosított elektronikus választási felületen (NEPTUN 
Egységes Tanulmányi Rendszer) történik.  

 
6) Az egyes választási körzetekben a választók a megválasztható képviselők 

számával azonos számú jelöltre szavazhatnak. 
 

7) Választókerületenként az adott választókerületben elnyerhető mandátumoknak 
megfelelő számú legtöbb érvényes szavazatot kapott küldöttgyűlési 
képviselőjelölt nyer küldöttgyűlési képviselői mandátumot. 

 
8) Ha az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága szavazategyenlőséget állapít meg, az 

Ellenőrző Bizottság elnöke 1 munkanapon belül, 7 munkanapon belüli időpontra új 
választást ír ki az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között. 

 
9) A szavazás eredményét az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottsága határozattal 

állapítja meg. A határozat a kihirdetése napjától számított 3. napon válik 
jogerőssé. 

 
III. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 
1) Nem lehet küldöttgyűlési képviselő: 

 
a) az ELTE GTK HÖK Elnökségének tagja (beleértve az elnököt, az 

elnökhelyettest, az alelnököket és a referenseket), 
b) az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottságának tagja (beleértve az ELTE GTK HÖK 

Ellenőrző Bizottságának elnökét). 
 

2) Az ELTE GTK HÖK Elnökségének és bizottságainak tagjai, a referensek, az ELTE 
GTK HÖK Ellenőrző Bizottság, továbbá az ELTE GTK Kari Ösztöndíj Bizottság 
tagjai: 

 
a) nem folytathatnak olyan nyereségorientált tevékenységet, amelyben az 

ELTE GTK HÖK közvetlenül vagy közvetve érintve van, 
b) nem lehetnek tisztségviselői és képviselői az Egyetem más hallgatói 

részönkormányzatának, 
c) nem lehetnek tisztségviselői és képviselői más felsőoktatási intézmény 

Hallgatói Önkormányzatának, 
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d) továbbá az Alapszabály, más kari vagy egyetemi szabályzat, illetőleg 
jogszabályi rendelkezés által megfogalmazott összeférhetetlenség nem 
állhat fenn velük szemben. 

 
IV. JOGORVOSLAT 

 
1) Amennyiben a választó névjegyzékbe vételét az ELTE GTK HÖK Ellenőrző 

Bizottsága elmulasztotta, a választó a választói névjegyzék elkészültéről 
rendelkező határozat közzétételét követő 3 napon belül kérheti az ELTE GTK HÖK 
Ellenőrző Bizottságától névjegyzékbe vételét. Az ELTE GTK HÖK Ellenőrző 
Bizottsága a kérelemről haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül határoz. (Az 
ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottságának a kérelemre vonatkozó döntése ellen a 
választó két napon belül az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsághoz fordulhat. 
 

2) A szavazás eredményét kihirdető határozat ellen kifogásnak van helye. A kifogást 
az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottságához kell benyújtani, amely a beérkezett 
dokumentum alapján döntést hoz. A kifogásnak halasztó hatálya van. 

 
3) A választások szabályainak megsértésére hivatkozva a Hallgatói Önkormányzat 

bármely tagja írásban, indoklással ellátott jogorvoslati kérelmet nyújthat be az 
arra okot adó eseménytől számított 5 naptári napon belül, amelynek ügyében az 
ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottság jár el. 
 

4) A jogorvoslati kérelem az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének 
címezve az ellenorzes@gtkhok.elte.hu e-mail címen adható le. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a kérelmet benyújtó hallgató nevét, Neptun-kódját, anyja 
leánykori nevét, lakóhelyét, szakját vagy szakjait, továbbá a kart vagy karokat, 
amelyen képzésben vesz részt, annak megjelölését, hogy kérelme mely jogszabályi 
vagy szabályzati rendelkezésen alapul. 

 
5) Ha a jogorvoslati kérelem a határidőn túl érkezik meg, akkor az ELTE GTK HÖK 

Ellenőrző Bizottságának elnökének érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania azt, 
ellenkező esetben pedig a kérelemről 3 munkanapon belül döntenie kell. 

 
6) Amennyiben az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke – saját 

kezdeményezésére vagy hallgatói jogorvoslati kérelemnek helyt adva – 
megállapítja az Alapszabály választásra vonatkozó szabályai megsértésének 
tényét, akkor a választás egészét vagy az érintett részét megsemmisíti és 
megismételteti. 

 
Jelen választási kiírás az Alapszabály hatályos rendelkezései alapján készült. Az 
Alapszabály elérhető az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlapján: 
http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2021/03/EHOK_ASZ_2021.02.12_2.pdf 
 
Budapest, 2021. október 4. 



 

ELTE GTK Hallgatói Önkormányzat ½1088 Budapest, Rákóczi út 7. 
(Q épület), I. emelet, 104-es szoba ½ info@gtkhok.elte.hu  

 
EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Papp János Nikosz sk. 
Elnök 

ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottság 


