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ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE BDPK HK 

2022.  tavaszi választásainak jelöltállítási eredményéről 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának 

döntése alapján képviselőválasztást írt ki, az ELTE HÖK Alapszabály és a 24/2022. (III.2.) 

ELTE HÖK Küldöttgyűlési határozat rendelkezései alapján, melynek során az ELTE BDPK 

HK Képviselő Testületének képviselői kerülnek megválasztásra.  

Képviselőnek indulhat az ELTE 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.  

A választások jelöltállításának eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző bizottsága a 

következőképpen állapítja meg:  

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az ELTE BDPK HK egyes 

választókerületeiben az 1. számú táblázatban meghatározott számú 

képviselő  megválasztására van mód.1 

A 2. számú táblázatban meghatározott személyek a táblázatban meghatározott 

választókerületben érvényes  jelölést szereztek, így a 2022. tavaszi félévében az  

ELTE BDPK HK képviselő testületi választáson  képviselőjelöltként részt 

vehetnek.  

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a 3. számú 

táblázatban  meghatározott személyek a táblázatban meghatározott 

választókerületben érvénytelen jelölést adtak le, így érvényes jelölést nem 

szereztek, így a 2022. tavaszi félévi választásain az ELTE BDPK HK  képviselő 

testületi választáson képviselőjelöltként nem vehetnek részt.  

 

 
1 A választható képviselők számának pontos meghatározása az ELTE HÖK Alapszabály 
XII. Fejezet 25. § (2) bekezdése alapján történik. Választókerületenként minden 
megkezdett 50 fő beiratkozott hallgató után 1 Képviselőt kell választani. 
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1. számú táblázat 

az ELTE BDPK HK-ban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az ez 

alapján  választható képviselők számáról1 

Tagozat/Választókerület Hallgatói 

létszám 

Választható 

képviselők  száma 

Nappali 589 11 

Levelező 237 4 

 

2. számú táblázat 

az ELTE BDPK HK 2022. tavaszi képviselőválasztásán érvényes jelölést szerzett 

hallgatókról 

 
Név Választókerület/Tagozat Tisztség/Pozíció 

1. Lenner Luca Nappali Képviselő 

2. Makrai Csaba Nappali Képviselő 
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3. számú táblázat 

az ELTE BDPK HK 2022. tavaszi képviselőválasztásán érvénytelen jelölést 

szerzett  hallgatókról 

 
Név Indokolás 

1. Répás Soma  Répás Soma nappali választókerületben 

(tagozaton)  szándékozott képviselőjelöltté válni. A jelöltállítási 

határidő  2022. május 27. 23 óra 59 perc volt e körben. 

Répás  Soma a jelöltállítási iratokat 2022. május 27. 14 óra 

00  perckor juttatta el az ELTE HÖK Ellenőrző 

Bizottsága  számára az eb@ehok.elte.hu email címen, így az 

ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága  a szükséges jelöltállító 

felületet, amelyre a kiírás értelmében egy munkanap áll 

rendelkezésére, nem tudta elkészíteni.  

Továbbá a kiírás értelmében „A jelöltté válás érvényességi 

feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul 

megküldésre kerüljenek:  

1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat.  

 . A nyilatkozatot saját elektronikus aláírással kell 

hitelesíteni és az így aláírt dokumentumot 

az eb@ehok.elte.hu email címre, pdf 

formátumban kell megküldeni.”, amelyet a 

jelentkező nem teljesített.  
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Jogorvoslat  

A választási eljárásban jogorvoslattal az adott döntéssel szemben az érdekelt hallgató 

3 napos  jogvesztő határidőn belül élhet. A jogorvoslatot az ELTE HÖK Ellenőrző 

Bizottsága részére  írásban kell benyújtani az eb@ehok.elte.hu címen. 
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