
 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

KAR HALLGATÓI  ÖNKORMÁNYZAT 

Ellenőrző Bizottság  

Határozat a jelöltállítási időszak 

meghosszabbításáról 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

(a továbbiakban: ELTE GTK HÖK) Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE  EHÖK 

Alapszabály V. fejezet (a továbbiakban: Alapszabály) 90. § (1) és (2) bekezdéseiben 

foglaltakra tekintettel, az ELTE GTK HÖK Ellenőrző  Bizottságának  elnöke  által  2021. 

október 3-án kihirdetett Küldöttgyűlési képviselőválasztásának eljárásrendjével 

összhangban, jelen határozatával rendelkezik arról, hogy a Küldöttgyűlési 

képviselőválasztás jelöltállítási időszakának határidejét meghosszabbítja. 

 
A Küldöttgyűlési képviselőválasztás az alábbi, módosított határidőkkel operál*: 

 
*A határidő annak utolsó napján 24 órakor jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő 

hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 
Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi a 2021. október 3-én közzétett választási kiírásban foglalt, kizárólag a 

Küldöttgyűlési képviselőválasztással összefüggő határidőket, továbbá hatályon kívül 

helyezi az Ellenőrző Bizottság 2021. október 26-án közzétett határozatát. 

 
90. § 

 

(1) Amennyiben a Küldöttgyűlés létszáma a választókerületekben megválasztható 

tagok 30%-a alá esik, akkor rendkívüli választást kell kiírni. 

Esemény Időpont 

A választás kiírása 2022. október 3. 

Jelöltállítási időszak 2022. október 17 – 2022. november 10. 

A jelöltállítás eredményének 

kihirdetése 
2022. november 11. 

A jelöltek bemutatkozásának időszaka 2022. november 12 – 2022. november 

18. 

Szavazási időszak a küldöttgyűlési 

képviselőjelöltekre 
2022. november 19 – 2022. december 
3. 

A szavazás eredményének kihirdetése 2022. december 4. 

Alakuló (Elnökválasztó) Küldöttgyűlés 2022. december 7. 



 

 

(2) A rendkívüli küldöttgyűlési választásra a rendes küldöttgyűlési választásra 

vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók  

Az Elnökválasztás menete és kapcsolódó határidői a következőképpen változnak és operálnak* 

 

*A határidő annak utolsó napján 24 órakor jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő 

hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Budapest, 2022. november 1. 

Brock Albert s.k. 

Elnök 

ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottság 

Esemény Időpont 

A választás kiírása 2022. október 3. 

Jelöltállítási időszak 2022. október 17 – 2022. november 14. 

A jelöltállítás eredményének 

kihirdetése 
2022. november 15. 

A jelöltek bemutatkozásának időszaka 2022. november 16 – 2022. november 
26. 

Alakuló (Elnökválasztó) Küldöttgyűlés 2022. december 7. 


