
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

1097 Budapest, Ecseri út. 3. A/ 61 • Telefon: +36 1/ 358 - 5581 •E- mail: 

eb@barczihok.elte.hu  

www.barczihok.elte.hu 

 

 

 

Küldöttgyűlési választások 

Tárt karokkal vár egy új Hallgatói Önkormányzat! Csatlakozz te is! Legyél most a 

Küldöttgyűlés tagja! 

Küldöttgyűlés feladatköre az Alapszabály 4. § alapján: 

 

„4. § 

A Küldöttgyűlés feladat- és hatásköre 

 

(1) A Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely dönthet 

minden olyan ügyben, amelyet jelen Alapszabály, jogszabály, egyetemi szabályzat vagy egyedi 

döntés az Önkormányzat hatáskörébe utal. Ezen túlmenően az – Ellenőrző Bizottságot 

leszámítva– az Önkormányzat bármely testülete, tisztségviselője, illetve az Önkormányzatban 

egyéb feladatokat ellátó személyek által meghozott döntést megváltoztathat, amennyiben jelen 

Alapszabály másként nem rendelkezik. 

 

(2) A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az elnököt, valamint a 28-29. §-ban meghatározott tisztségviselőket kivéve az 

Önkormányzat tisztségviselőinek megválasztása, valamint az elnököt kivéve az 

Önkormányzat minden tisztségviselőjének visszahívása; 

b) döntés az Önkormányzat tisztségviselőivel szembeni konstruktív bizalmatlansági 

indítványról; 

c) az Önkormányzat tisztségviselőinek beszámoltatása; 

d) az Önkormányzat Alapszabályának és egyéb szabályzatainak elfogadása, módosítása, 

hatályon kívül helyezése; 

e) az Önkormányzat éves költségvetésének felosztását célzó elvek és módszerek 

meghatározása, az éves költségvetési tervezet elfogadása, az előző évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása; 
f) az Önkormányzat tisztségviselői havi ösztöndíjának megállapítása; 

g) az Önkormányzat ELTE HÖK küldöttgyűlési delegáltjainak, valamint az első, a 

második és a harmadik póttagjának kinevezése, beszámoltatása és visszahívása; 

h) döntési, véleményezési, egyetértési, javaslattevő, ellenőrzési és delegálási jog 

gyakorlása minden olyan ügyben, melyet jogszabály, jelen Alapszabály, valamint 

bármely egyetemi szabályzat, egyedi aktus a Küldöttgyűlés hatáskörébe utal. 
 

(3) A 4. § (2) bekezdés b), c), d), e), g) pontokban meghatározott hatáskörök, illetve a 4. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása minden esetben a 

Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, a Küldöttgyűlés további hatásköreit az 

Önkormányzat egyéb testületeire, illetve tisztségviselőjére átruházhatja. Az átruházott 

hatáskörben végzett feladatokról a hatáskör gyakorlásával megbízott testület vagy 

tisztségviselő a Küldöttgyűlésnek beszámolni köteles. 
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(4) A Küldöttgyűlés személyi kérdésekben, az Alapszabály módosításáról, illetve annak 

elfogadásáról, valamint költségvetéssel kapcsolatban csak az ülésen dönthet. Egyéb esetben a 

Küldöttgyűlés levélszavazás formájában is határozhat, amennyiben az elnök vagy az ügyvivő 

elnök elrendeli azt. 

 

(5) A küldöttgyűlési képviselők feladata az Önkormányzat állásfoglalásainak kialakításában 

való tevékeny közreműködés, a hallgatói érdekek képviselete és az Önkormányzat operatív 

működésének felügyelete.” 

 
Küldöttgyűlési tagok választása az Alapszabály 6.§ alapján: 

„(3) A választás folyamata: 

a) A választás elektronikus formában történik. Amennyiben az elektronikus választások 

technikai akadályokba ütköznek, 6. § (4) bekezdés alapján papíralapú választásokat kell 

tartani. 

b) A választást jelöltállítási időszak előzi meg, melyre legalább 10, legfeljebb 14 napnak 

kell rendelkezésre állnia. A jelölteknek a szavazást megelőzően bemutatkozási 

lehetőséget kell biztosítani. Minden hallgató jogosult jelölni hallgatótársát, vagy saját 

magát az 5. § (2) bekezdésben meghatározott körzetek szerint. Minden hallgató összesen 

egy személyt jelölhet. Jelöltté az a hallgató válik, aki legalább egy jelölést kapott, és az 

Ellenőrző Bizottságnál a jelöltállítási időszakon belül nyilatkozatot tett a jelölés 

vállalásáról. 

c) A szavazás titkos. Megszervezését, a szavazatok összeszámlálását és az eredmény 

megállapítását az Ellenőrző Bizottság végzi a Tanulmányi Hivatal nyilvántartása 

alapján, választási körzetenként összeállított névjegyzéknek megfelelően. A szavazásra 

biztosított idő legalább 7, legfeljebb 14 nap. 

d) Minden hallgató legfeljebb egyszer szavazhat abban a választási körzetben, melynek 

az 5. § (2)-(3) bekezdésben meghatározottak alapján tagja. Minden hallgató legfeljebb 

kétszer annyi jelöltre szavazhat érvényesen, ahányan az 5. § (2) bekezdés szerint az adott 

körzetből a Küldöttgyűlés rendes tagjai lehetnek. Szavazat-egyenlőség esetén a 

beérkezett jelölések sorrendje dönt. 

e) Minden körzet számára külön szavazófelületet kell biztosítani, amelyen a körzetbe 

tartozó hallgatók szavaznak. 

f) A szavazások eredményeiről az Ellenőrző Bizottság tagjai jegyzőkönyvet készítenek, 

melyet az aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazatok 

számát (igen, nem, érvénytelen), a szavazások időtartamát, módját és helyszínét. 

g) A választás érvényes, ha azon az adott körzetbe tartozó hallgatók legalább 

egynegyede részt vett. Érvénytelenség esetén az adott körzet választását legkésőbb 7 

munkanapon belül, a jelöltállítás azonnali megkezdésével újra ki kell írni. A jelöltállítási 

időszak és a szavazatleadásra biztosított idő az első választásnak megfelelően történik. 

Amennyiben a megismételt választás is érvénytelennek minősül, az adott körzet 

képviselő nélkül marad. „ 
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A pályázás menete: 

 

A küldöttgyűlési választások során az Önkormányzat minden tagja (tehát minden, a Karral 

jogviszonyban álló hallgató) választó és választható. A választáson az Önkormányzat minden 

tagja pontosan egy szavazattal rendelkezik. A választásokat jelöltállítási időszak előzi meg, 

mely során jelölheted magad, vagy akár egy alkalmasnak vélt társadat is. A jelöltállítás 2021. 

október 8-án veszi kezdetét, melyre legalább 10, legfeljebb 14 napot biztosítunk. 

Amennyiben elegendő jelölés érkezik be hozzánk, a jelöltállítást október 23-án 23 óra 

59 perckor lezárjuk. 
 

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a jelölt nevét, szakját és a Karon folytatott tanulmányának kezdeti évét, 

b) a jelölt bemutatkozását, 

c) kitöltött és aláírt „Nyilatkozat az ELTE BGGyK HÖK 2021. őszi félévi küldöttgyűlési képviselő 

választásához” 

 

Ragadd meg a lehetőséget, és jelentkezz nálunk, vagy jelöld társadat az 

eb@barczihok.elte.hu email címre küldött leveledben. A levélben írd meg a neved, 

szakirányod, hogy melyik évben kezdted meg tanulmányaidat a Karon, illetve egy rövid, pár 

soros bemutatkozást képpel. 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Alapszabálya értelmében a szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 

napot kell biztosítani. 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiakban határozta meg a 2020/21-es 

tanév elnökválasztásának menetét: 

2021. október 13. 0.00 – október 28. 23:59: Jelöltállítási időszak; 

2021. október 29. – november 3.: Bemutatkozási időszak; 

2021. november 4. – november 18.: Választási időszak; 

2021. november 19.: Választás eredményének kihirdetése. 

Esetleges kérdéseiddel keress bátran e-mailben! 
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Budapest, 2021. szeptember 30. 
 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel, 

Hajdu Zsófia s.k. 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 

elnök 
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