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Pályázat az ELTE BGGyK Hallgatói Önkormányzat elnöki 

tisztségére 

Kedves Hallgatók! 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében 2022. szeptember 28-ai kezdettel pályázatot írok ki az 

ELTE BGGyK HÖK Alapszabályának 12.§ alapján ELTE BGGyK HÖK elnöki tisztségére. 

Az elnök feladata az ELTE BGGyK HÖK Alapszabály 19. § szerint: 

„19. § Az Elnök 

 

(1) A Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően, a hatályos 

jogszabályok, egyetemi szabályzatok és az Önkormányzat Alapszabályának, egyéb 

szabályzatainak rendelkezései alapján vezeti és képviseli az Önkormányzatot. 

 

(2) Irányítja az önkormányzati munkát, és összehangolja a tisztségviselők és 

bizottságok működését. 

 

(3) Koordinálja az Elnökség munkáját. 

 

(4) Beszámoltatja az Elnökség tagjait. 

 

(5) Képviseli az Önkormányzatot a kari, egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon. 

Folyamatos munkakapcsolatban áll az ELTE HÖK Elnökségével, az országos szintű hallgatói 

önkormányzati szervezetekkel, a Kar dékánjával, az Egyetem rektorával. 

 
(6) Szakmai indoklással visszahívhatja az Elnökség tagjait, melyről a Küldöttgyűlést köteles 

tájékoztatni. 

 

(7) Tisztsége alapján tagja: 

a) a Szenátusnak, 

b) a Kari Tanácsnak, 

c) a kari Dékáni Tanácsnak, 

d) a kari Küldöttgyűlésnek, 

e) az ELTE Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének, 

f) az ELTE Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 

g) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Küldöttgyűlésének, 

h) az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának. 

 

(8) Felelős: 

a) a Szenátusban, és a Kari Tanácsban a Küldöttgyűlés döntéseinek képviseletéért, 

b) az Elnökség munkájáért
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  c) a gazdasági alelnökkel együtt az Önkormányzat szabályszerű pénz- és     

vagyonkezeléséért.  

 
(9) Elvégzi a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozataiban szereplő, valamint a kari 

szabályzatban meghatározott feladatait. 

 

(10) Folyamatosan segíti a kari képviselők döntéshozatalát. 

 

(11) Összehívja a Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseit, valamint vezeti azokat.” 

 

A pályázás menete: 

 

Elnöki tisztségre az Önkormányzat bármely tagja pályázhat, amennyiben az Önkormányzat 

legalább 30 tagja az Ellenőrző Bizottság által előre hitelesített aláírásgyűjtő íven aláírásával 

támogatta a jelölt indulását. A támogató aláírás akkor érvényes, ha az aláírás mellett szerepel 

a hallgató teljes neve és Neptun-kódja, olvasható formában. A hallgatók aláírásukkal csak egy 

indulót támogathatnak, amennyiben egy hallgató neve több aláírásgyűjtő íven is szerepel,  

támogatását mindegyik íven érvénytelennek kell tekinteni.  

 

A 2022/23-es tanév során az aláírásgyűjtés személyes formában zajlik. 

 

A felület elérési linkjét a pályázók az eb@barczihok.elte.hu email címen igényelhetik teljes 

nevük és Neptun-kódjuk megadásával.  

 

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

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

b) a jelölt bemutatkozását, 

c) a jelölt programját 

d) kitöltött és aláírt „Nyilatkozat az ELTE BGGyK HÖK 2022. őszi félévi elnök választásához” című 

dokumentumot”  

 

 

A pályázat leadására a HÖOK Választási kódexének értelmében értelmében legalább 7 napot 

kell biztosítani. Ennek megfelelően a pályázati időszak általam kitűzött határideje: 2022. 

október 18. 23 óra 59 perc. A pályázatot az eb@barczihok.elte.hu email címre 

várjuk, kiegészítve a pályázó aláírásával.  

 

Az Önkormányzat Elnökét a hallgatók közvetlen úton választják, a választás elektronikus 

felületen kerül megvalósításra. 

Az ELTE BGGyK HÖK Alapszabálya értelmében a szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 
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napot kell biztosítani. 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiakban határozta meg a 2022/23-as 

tanév elnökválasztásának menetét: 

2022. október 05. 0.00 – október 18. 23:59: Jelöltállítási időszak; 

2022. október 19. 0:00. – október 25. 23:59.: Bemutatkozási időszak; 

2022. október 26 0:00. – november 08. 23:59.: Választási időszak; 

2022. november 09.: Választás eredményének kihirdetése. 

Felmerülő kérdéseikkel keressenek bátran e-mailben! 

 

 
Budapest, 2022. szeptember 27.  

 

 

 

 

 
Üdvözlettel, 

Balogh Boglárka s.k. 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 

elnök 
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