
Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választási Bizottságának  

2015. április 1-én tartott IV. – rendkívüli – üléséről.  

1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75 (Északi Hallgatói Iroda) 

 20.30 

20.32 Székely Gellért megnyitotta az ülést. 

Jelen vannak: 

 Szavazati joggal: Máthé Ágnes, Gere Kálmán, Székely Gellért 

 Ellenőrző Bizottsági tag nem volt jelen 

20.33 Székely Gellért megállapította, hogy az ülés 2 fővel határozatképes. 

Előzetesen kiküldött napirend:  

1. Bejelentések 

2. Elnöki pályázat elbírálása 

3. Eredményhirdetés képviselőjelentkezésről 

4. Eredményhirdetés elnöki pozícióba történő jelentkezésről 

5. Egyéb 

A Választási Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

20.35 Gere Kálmán megérkezett az ülésre. 

20.35 Székely Gellért megnyitotta az első napirendi pontot (Bejelentések) 

Határozatot kell hoznunk az elnökjelöltekre történő szavazás időpontjáról, valamint 

határozatot kell hoznunk az elnöki pozícióra érkezett pályázat(ok) érvényességéről. 

20.37 Székely Gellért lezárta az első napirendi pontot. 

20.37 Székely Gellért megnyitotta a második napirendi pontot (Elnöki pályázat elbírálása) 

A Választási Bizottság tagjai átolvassák a beérkezett pályázatokat és megvizsgálják, hogy 

megfelel-e a követelményeknek. 

A Választási Bizottság a beérkezett egy darab pályázatot megvizsgálta, melynek 

eredményeképp a következő határozatot hozta. 

20.52 A Választási Bizottság egyhangúlag határozott arról, hogy a beérkezett egy darab 

pályázat érvényes, valamint a pályázati kiírásban feltüntetett követelményeknek eleget tesz.  

20.54 Székely Gellért lezárta a második napirendi pontot. 



20.54 Székely Gellért megnyitotta a harmadik napirendi pontot (Eredményhirdetés 

képviselőjelentkezésről) 

20.59 A Választási Bizottság egyhangúlag határozott arról, hogy a beérkezett ötvenhárom 

képviselőjelentkezésből – a nyilatkozat leadásának hiánya miatt – ötvenegy érvényes 

jelentkezés van, mely ötvenegy jelentkező a pályázati kiírásban foglaltaknak eleget tett a 

pályázatában. A két érvénytelen – sorszám szerint – a 94-es valamint a 117-es. 

A hallgatók a szavazáson ötvenegy képviselőjelöltre szavazhatnak majd. 

A Választási Bizottság minden egyes elfogadott képviselőjelöltet e-mailben értesít arról, hogy 

a jelentkezése érvényes. 

21.04 Székely Gellért lezárta a harmadik napirendi pontot. 

21.04 Székely Gellért megnyitotta a negyedik napirendi pontot (Eredményhirdetés elnöki 

pozícióba történő jelentkezésről). 

Egy darab pályázat érkezett, mely érvényes volt. A Választási Bizottság így a következő 

határozatot hozta. 

21.06 A Választási Bizottság egyhangúlag határozott arról, hogy Hoksza Zsolt, harmadéves 

matematikus szakiránnyal rendelkező hallgató, az ELTE TTK HÖK elnöki pozícióba történő 

jelentkezési felhívására leadott pályázata érvényes. 

21.10 Székely Gellért lezárta a negyedik napirendi pontot. 

21.11 Székely Gellért megnyitotta az utolsó – ötödik – napirendi pontot (Egyéb) 

Senkinek semmi egyebe nem volt. 

21.11 Székely Gellért lezárta az ötödik napirendi pontot.  

21.12 Székely Gellért lezárta az ülést. 

 


