
Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választási Bizottságának  

2015. április 27-án tartott IX. üléséről. 

1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/c, 00.732 (Délii Hallgatói Iroda) 

14.30 

 

A jelenlévők szimpátia szavazása alapján Székely Gellért egyhangúlag el lett fogadva 

jegyzőkönyvvezetőnek. 

Az ülésen jelen van:  

 Szavazati joggal: Gere Kálmán, Székely Gellért 

Székely Gellért megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes. 

14.41 Székely Gellért megnyitja az ülést. 

Székely Gellért bejelenti, hogy a kiküldött napirendet eltörli, ugyanis a beérkezett jogorvoslati 

kérelem (fellebbezés) alapján az Ellenőrző Bizottságnak állásfoglalást kell készíteni az ügyben. A 

fellebbezést Kuti Péter, TTK-s hallgató küldte be, azzal az alappal, hogy „z ELTE Szervezeti és Működési 

Szabályzatának az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egyes döntéseivel 

szembeni jogorvoslat rendjéről szóló 13. számú mellékletének 1. § (3) bekezdése alapján jogorvoslati kérelmet nyújtok be az 

ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága által 2015. március 23-án kiírt és 2015. április 22-én lezárult elnökválasztással 

kapcsolatban. 

 
„(3) Az EHÖK, az EHÖK részönkormányzatai, valamint az EDÖK bármely testületének vagy tisztségviselőjének döntése ellen 

– ha azzal kapcsolatban egyetemi szabályzat másként nem rendelkezik – jogorvoslattal élni első fokon az Alapszabályokban 

meghatározott ellenőrző bizottságnál az ott rögzített módon lehet. E rendelkezés alkalmazásában tisztségviselőnek minősül 

minden döntési vagy javaslattételi joggal rendelkező, választott hallgató, doktorandusz, illetve doktorjelölt.” 
/ELTE SzMSz 13. sz. melléklet 1. § (3)/ 

 
Az ELTE TTK HÖK Alapszabály 45. § (2) bekezdése kimondja, hogy az elnökválasztás során alkalmazott elektronikus vagy 

papír alapú szavazólapoknak eleget kell tenniük annak a kritériumnak, hogy a támogatni kívánt jelöltet a szavazók 

egyértelműen megjelölhessék: 

 
„(2) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített elektronikus, vagy a technikai feltételek hiányában papír alapú 

szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni a jelölt(ek) nevét (betűrendben), illetve amennyiben a jelölt 

hozzájárul, legfeljebb igazolványkép méretű fotóját és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt jelöltet 

egyértelműen megjelölhessék.” 
/ELTE TTK HÖK Alapszabály 45. § (2)/ 

 
Ez a feltétel a fentebb említett elnökválasztás során, meglátásom szerint nem állt fenn, ugyanis a szavazólapokon szerepelt 

egy jelölőnégyzet az egyetlen jelölt neve mellett, illetve egy további jelölőnégyzet jelzés, magyarázat nélkül. Ez utóbbi 

megjelölése (valamint ezzel együtt az üresen, tehát jelölések nélkül leadott szavazólap) egyáltalán nem volt világos, hogy 

milyen szavazói szándékot jelképezett. Ezt önmagában alátámasztja az a tény is, hogy a szavazási időszak megkezdését 

követően az „ELTE TTK HÖK csapata” indokoltnak látta egy segédlet közzétételét (azonban az üres szavazólap kérdését ez 

sem tisztázta). 

 
Ennek megfelelően, a lezajlott szavazás érvénytelenítése és új szavazás kiírása érdekében teszem meg jelen fellebbezésemet.” 

 



Így a Választási Bizottság a szerdai Ellenőrző Bizottsági állásfoglalás elkészültéig elhalasztja a 

következő forduló, avagy adott döntés esetén, az új választás kiírásának időpontját.  

14.43 Székely Gellért lezárta az ülést.  


