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Küldöttgyűlési választások 

 

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

Küldöttgyűlés tagja! 

 

Küldöttgyűlés feladatköre az Alapszabály 4. § alapján:  

4. § (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.  

 

Küldöttgyűlési tagok választása az Alapszabály 6.§ alapján: 

6. § (1) A küldöttgyűlési választások során az Önkormányzat minden tagja választó és 
választható. A választáson az Önkormányzat minden tagja pontosan egy szavazattal rendelkezik.  

 
(2) A rendes küldöttgyűlési választásokra, amely során a Küldöttgyűlés tagjai – az elnököt is 

beleértve– megválasztásra kerülnek, évente egyszer kerül sor az őszi tanulmányi félévben, 

figyelembe véve az alakuló küldöttgyűlési ülés megtartásának 9. § (1) bekezdésében szabott 
határidejét. A választásokat az Önkormányzat elnöke írja ki.  

 

(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.  
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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.  
 

Hogyan lehetek küldöttgyűlési tag? 

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 2019. 

szeptember 11-én veszi kezdetét, melyre legalább 10, legfeljebb 14 napot biztosítunk. 

Amennyiben elegendő jelölés érkezik be hozzánk, a jelöltállítást szeptember 21-én 23 

óra 59 perckor lezárjuk. 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiakban határozta meg a 2018-as ELTE 

BGGyK HÖK Küldöttgyűlési választások menetét: 

2019. szeptember 11. – szeptember 21.: Jelöltállítási időszak; 

2019. szeptember 22: Szünet a jelöltállítás és a választás között; 

2019. szeptember 23.  – szeptember 29.: Választási időszak; 
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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, 

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

bemutatkozást képpel. Esetleges kérdéseiddel keress bátran e-mailben, vagy akár 

személyesen, a hallgatói irodában (A/61)! 

 

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

b) a jelölt bemutatkozását, 

c) egy fotót magáról. 

 

Budapest, 2019. szeptember 10. 

Üdvözlettel, 

Hajdu Zsófia  

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 

elnök 
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