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SZEMELVES ADATOK* 

Telies nev 
Neptun-k6d 
Valasztasi korzet alapszak / mesterszak 
E-mail cim 
Telefonszam 

*Valamennyi cella kitoltese kotelez6, illetve a megfelel6 valasz egyertelmuen 
jelolend6. 

Megjegyzes: Az EL TE GTK HOK Ellen6rz6 Bizottsaga a Jelolt szemelyes adatait 
kizarolag kapcsolatfelveteli es -tartasi celb6I nyilvantartasba veszi es kezeli. 
Amennyiben a Jelolt nem kerul megvalasztasra, a valasztasok lezarultjat kovet6en 
azonnal gondoskodik azok megsemmisiteser6I. 

NVILATKOZAT A SZEMELVES ADATOKROL1 

Jelen dokumentum benyujtasaval es hitelesitesevel hozzajarulok ahhoz, hogy az 
EL TE GTK HOK Ellen6rz6 Bizottsaga a 2021. oktober 4-en kihirdetett 
Kuldottgyulesi kepvisel6valasztassal osszefuggesben a szemelyes adataimat 
nyilvantartasba vegye es kezelje. 

NVILATKOZAT A VALASZTASI KliRAS ELFOGADASAROL2 

Jelen dokumentum benyujtasaval es hitelesitesevel kijelentem, hogy az EL TE GTK 
HOK Ellen6rz6 Bizottsaganak elnoke altal 2021. oktober 4-en kihirdetett 
Kuldottgyulesi kepvisel6valasztas alapelveit, szabalyait es eljarasrendjet 
megismertem, megertettem, es azokat kifejezetten elfogadom. 
• 2A nyilatkozat kitoltese nem a kuldottgyulesi kepvisel6jeloltte valas ervenyessegenek feltetele. 
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A valasztasi kiiras elerhet6sege: http://ehok.elt e.hu/nu/wp-
content /uploads/2021/10 /EL TE GTK_HOK_KGY valasztas 2021 2022 osz.pdf 

JELOLESELFOGAD6 NVILATKOZAT 

Jelen dokumentum benyujtasaval es hitelesftesevel nyilatkozom arr6I, hogy az 
EL TE GTK HOK Ellen6rz6 Bizottsaganak elnoke a.Ital 2021. okt6ber 4-en kihirdetett 
Kuldottgyulesi kepvisel6valasztassal osszefuggesben a jelolest elfogadom. 

OSSZEFERHETETLENSEGI NVILATKOZAT 

Jelen dokumentum benyujtasaval es hitelesftesevel nyilatkozom arr6I, hogy nines 
olyan tisztsegem, amely osszeferhetetlen a kuldottgyulesi kepvisel6i 
megbizatassal, illetve megvalasztasom eseten arr6I lemondok. 

NVILATKOZAT A NEMZETI FELSQOKTATASI TORVENV RENDELKEZESER0L 

Jelen dokumentum benyujtasaval es hitelesitesevel nyilatkozom arr6I, hogy a 
jelolesem nem utkozik a nemzeti fels6oktatasr6I sz6I6 2011. evi CCIV. torveny 60.§ 
(2a) bekezdesenek a) pontjaba. 

(2a) A hallgat6i onkorma.nyzat tisztsegvisel6je 

a) megblzata.si ideje - valamennyi hallgat6i onkorma.nyzati tisztsegenek 
id6tartama.t egybesza.m/tva - legfefjebb negy ev lehet 

Kelt: ______ , 2021. okt6ber/november _. 

--:tiffiMMMifii:=-, 
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Az alairasgyujt6 iv sorszamozott soranak kitoltesevel a Kitolt6 nyilatkozik arr6I, 
hogy - sajat elhatarozasab6I - tamogatja a Jeloltet. 

A Kitblt6 alairasaval hozzajarul szemelyes adatainak kezelesehez. Az EL TE GTK 
HOK Ellen6rz6 Bizottsaga a jelbltte valas ervenyessegi feltetelenek teljesuleset 
kbvet6en a Kitblt6 szemelyes adatait a valasztas lezarultjat kbvet6 90 napig 6rzi 
meg, azt kbvet6en gondoskodik azok megsemmisiteser6I. 

SOR-
SZAM 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

TELJES NEV NEPTUN- ALAiRAS KOD 

EL TE GTK Hallgat6i Onkormanyzat I 1088 Budapest, Rak6czi ut 7. 
(Q epulet), I. emelet, 104-es szoba I info@gtkhok.elte.hu 



• 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

ELTEGTK 
HALLGATOI ONKORMANYZAT 

EOTVOSLORAND 
TUDOMANYEGYETEM 

GAZDASAGTUDOMANYI KAR 
HALLGAT61 ONKORMANYZAT 

ill 
Cf) 
·ro 
.!: ·ro 
cil 
.N 
• Cl) 
.:£ 
.µ 
:6 
al -, 
<1'. 

*Az alafrasgyujt6 fv kizar61ag az EL TE GTK HOK Ellen6rz6 Bizottsaganak 
pecsetjevel egyutt ervenyes. 

Megjegyzes: Kizar61ag az EL TE GTK hallgat6inak tamogat6 alafrasa fogadhat6 el. 
A muszaki menedzser alapszakos hallgat6k nem az EL TE GTK hallgat6i. 

Pecset helye: 
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1) A kuldottgyulesi kepviseI6jeloltte valas ervenyessegehez szukseges 
dokumentumok: 

a) A fentiekben meghatarozott valaszt6keruletek szerint, az adott 
valaszt6keruletbe tartoz6 25 f6, a kuldottgyulesi kepvisel6jeloltet 
tamogat6 hallgat6 newel es Neptun-k6ddal ellatott, sajat kezu 
alairassal hitelesitett nyilatkozata. 

b) A kuldottgyulesi kepvisel6jelolt nyilatkozata arr6I, hogy 
i. a jelolest elfogadja, 
ii. nines olyan tisztsege, amely osszeferhetetlen a kepvisel6i 

megbizatassal, illetve megvalasztasa eseten arr6I lemond, 
iii. jelolese nem utkozik a nemzeti fels6oktatasi torvenyr6I sz6I6 

2011. evi CCIV. torveny 60.§ (2a) bekezdesenek a) pontjaba. 
o) A l(uldottgyulesi kep>v<isel6jelolt hallgat6i jogvis2onyanal( hiteles 

dol(umentummal torten6 igawlasa, 

2) A kuldottgyulesi kepvisel6jeloltte valas ervenyessegi feltetelekent 
meghatarozott hallgat6i jogviszony igazolasara a Kuldottgyulesi hatarozat 
3. § (4) bekezdese ertelmeben a hallgat6 nem kotelezhet6, a hallgat6i 
jogviszony megletet a NEPTUN Egyseges Tanulmanyi Rendszerben kell 
ellen6rizni. 

3) A kuldottgyulesi kepviseI6jeloltte valas ervenyessegehez szukseges 
dokumentumok eredeti peldanyai legkes6bb a jeloltallitasi id6szak vegeig, 
szemelyesen vagy meghatalmazas utjan, tehat kizar6Iag papir alapon, 
el6re egyeztetett id6pontban adhat6k le az alabbi helyszinen: 

EL TE GTK HOK iroda 
1088 Budapest, Rak6czi ut 7. (Q-epi.ilet), I. emelet, 104-es szoba 

El6zetes id6pontegyeztetesre az ellenorzes@gtkhok.elte.hu e-mail cimen 
keresztulvanlehet6seg, 

4) A kuldottgyulesi kepviseI6jelolteknek lehet6seguk van a valasztasi felulethez 
fot6t es kampanyszoveget csatolni. Ezek az ellenorzes@gtkhok.elte.hu e-
mail cimre tovabbitand6k 2021. november 2-ig. 

Forras: http://ehok.elte.hu/nu/wp-
content/uploads/2021/10/EL TE GTK_HOK KGY valasztas 202L2022 osz.pdf 
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