
 

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályával kapcsolatos módosítási javaslat 

Eredeti Módosítás Indoklás 

 1. § (5) Az Önkormányzat alapítványa: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány. Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány Hallgatói Önkormányzathoz való 
viszonyára eddig csak az értelmező rendelkezésekben volt utalás, 
azonban ez a rendelkezés nem értelmezési funkciót tölt be. hanem 
egzisztenciális állítmánnyal bír. 

 1. § (6) Az Önkormányzat lapja: Tétékás Nyúz. Az Tétékás Nyúz Hallgatói Önkormányzathoz való viszonyára eddig 
csak az értelmező rendelkezésekben volt utalás, azonban ez a 
rendelkezés nem értelmezési funkciót tölt be. hanem egzisztenciális 
állítmánnyal bír. 

3.§ (1) Az Önkormányzat tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét 
látja el, gyakorolja a Magyarország jogszabályaiban, valamint az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (jelen Alapszabályban a továbbiakban: 
Egyetem) és a Természettudományi Kar (jelen Alapszabályban a 
továbbiakban: Kar) szabályzataiban a kari hallgatói önkormányzatra 
ruházott döntési, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogköröket. 
 

3. § (1) Az Önkormányzat tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét 

látja el, gyakorolja a Magyarország jogszabályaiban, valamint az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) és a 

Természettudományi Kar (továbbiakban: Kar) szabályzataiban a kari 

hallgatói önkormányzatra ruházott döntési, javaslattételi, véleményezési 

és ellenőrzési jogköröket. 

 

„jelen Alapszabályban a” rész redundáns 

3.§ (2) Az Önkormányzat az ELTE Hallgatói Önkormányzat (a 
továbbiakban: ELTE HÖK) részönkormányzataként az egyetemi szintű 
hallgatói ügyekben is képviseli tagjait. 

3.§ (2) Az Önkormányzat az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

(továbbiakban: ELTE HÖK) részönkormányzataként az egyetemi szintű 

hallgatói ügyekben is képviseli tagjait. 

„a” kihúzása 

3.§ (4) i) tagjai számára rendezvényeket szervez, különös tekintettel a Kar 
elsős hallgatói számára  szervezett beilleszkedést elősegítő 
programokra, a Lágymányosi Eötvös Napokra,  valamint az 5vös 
5-re; 

3.§ (4) i) tagjai számára rendezvényeket szervez, különös tekintettel a Kar 
elsőséves hallgatói számára szervezett beilleszkedést elősegítő 
programokra, a Lágymányosi Eötvös Napokra, valamint az 5vös 5 km-
re; 
 

„első” helyett „elsőéves”, illetve pontosítás: „5vös 5 km” 

4.§ (2) f) 
 
szótöbbség: a leadott szavazatokat tekintve a támogató szavazatok 
aránya nagyobb, mint  az ellenzőké; 
 

Törlés. A szótöbbségnek nincs funkciója az Alapszabályunk alapján. 

4.§ (2) h) személyi kérdés: a tisztségviselők, delegáltak és megbízottak 
megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos kérdés, melyről titkosan 
kell szavazni; 
 

személyi kérdés: a tisztségviselők és delegáltak megválasztásával és 

visszahívásával kapcsolatos kérdés, melyről titkosan kell szavazni; 

A megbízottak választása furcsamód nem választás, hiszen nem 
megválasztjuk őket, hanem megbízzuk.  

4.§ (2) k) záró küldöttgyűlési ülés: a záró küldöttgyűlési ülésen az 
Önkormányzat tisztségviselői  beszámolnak éves munkájukról; 
 

záró küldöttgyűlési ülés: a záró küldöttgyűlési ülésen az Önkormányzat 

tisztségviselői beszámolnak megválasztásuk óta végzett munkájukról; 

 

Mivel a tisztségviselők nem egy feltétlenül egy évre vannak választva, így 
logikusan csak a megválasztásuk óta végzett munkáról célszerű 
beszámolni. 

4.§ (2) m) egyetemi szintű ügy: minden olyan ügy, amelyben az Egyetem 
illetve annak valamely  szervezeti egysége, alkalmazottja a jogszabályok, 
egyetemi és kari szabályzatok és egyéb  döntések alapján döntési, 

Törlés. Teljesen diszfunkcionális itt szerepeltetni, hiszen felsőbb szabályozás 
(EHÖK Alapszabály első fejezete) tárgyalja ezt a megkülönböztetést. 



véleményezési, javaslattevő, ellenőrzési jogot gyakorol, valamint minden 
olyan ügy, amely nem tartozik a Hallgatói Önkormányzat kari szintű 
hatáskörébe, a több kar hallgatóit érintő ügyek. 

4.§ (2) n) kari szintű ügy: minden olyan ügy, amelyben egy adott kar 
illetve annak valamely  szervezeti egysége, alkalmazottja a jogszabályok, 
egyetemi és kari szabályzatok és egyéb  döntések alapján döntési, 
véleményezési, javaslattevő, ellenőrzési jogot gyakorol, valamint az adott 
kar hallgatóit érintő ügyek; 
 

Törlés. Lásd előbb. 

4.§ (2) o) Alapítvány: az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány; 
 

Törlés. 
 

Az Általános rendelkezések közé kerül. (1. §) 

4.§ (2) p) Az Önkormányzat lapja: Tétékás Nyúz. 
 

Törlés.  Az Általános rendelkezések közé kerül. (1. §) 

7.§ (2) A Küldöttgyűlés valamennyi, az Önkormányzatot érintő 
kérdésben döntést hozhat, bármely testülete – az Ellenőrző Bizottságot  
–, illetve tisztségviselője által hozott döntést megváltoztathat, a 
Küldöttgyűlés ügyrendje által meghatározott módon. 

7.§ (2) A Küldöttgyűlés valamennyi, az Önkormányzatot érintő 
kérdésben döntést hozhat, bármely testülete – az Ellenőrző Bizottságot 
és a Választási Bizottságot leszámítva –, illetve tisztségviselője által 
hozott döntést megváltoztathat, a Küldöttgyűlés ügyrendje által 
meghatározott módon. 

Az EHÖK Alapszabály megfelelő részei alapján: a Választási Bizottság 
határozatai kivételt képeznek a Küldöttgyűlés hatáskörének tekintetében. 

7.§ (5) 
 
A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel, kétharmados többséggel 
dönt 

a) az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról; 

b) az elnök visszahívásáról szóló szavazás kiírásáról; 

c) az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról; 

d) az Önkormányzat költségvetési beszámolójának elfogadásáról; 

e) az Önkormányzat tisztségviselőinek – az elnök kivételével – 

visszahívásáról;   

f) a Küldöttgyűlés ügyrendjéről;  

g) a Választmány ügyrendjéről;  

h) a szakterületi bizottságok ügyrendjeiről;  

i) az Önkormányzat lapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(továbbiakban Nyúz  SzMSz); 

j) az Alapítvány Alapító Okiratáról és Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról; 

k) az Önkormányzat Alapelveiről. 

7.§ (5)  
 
A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel, kétharmados többséggel 
dönt 

a) az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról 

b) az elnök visszahívásáról szóló szavazás kiírásáról; 

c) az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról; 

d) az Önkormányzat költségvetési beszámolójának elfogadásáról; 

e) a Küldöttgyűlés ügyrendjéről; 

f) a Választmány ügyrendjéről; 

g) a szakterületi bizottságok ügyrendjeiről; 

h) az Önkormányzat lapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(továbbiakban Nyúz  SzMSz); 

i) az Alapítvány Alapító Okiratáról és Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról; 

j) az Önkormányzat Alapelveiről. 

Az Önkormányzat tisztségviselőinek visszahívása a 43. § alapján történik, 
ami ellentmond jelen rendelkezésnek. 

7.§ (12) A Küldöttgyűlés ülésein, amennyiben nem rendelkeznek 
szavazati joggal, az Önkormányzat és a Kar doktori iskoláinak 
doktorandusz hallgatói és doktorjelöltjei tanácskozási joggal vesznek 
részt. 

7.§ (12) A Küldöttgyűlés ülésein, amennyiben nem rendelkeznek 
szavazati joggal, az Önkormányzat tagjai és a  Kar doktori iskoláinak 
doktorandusz hallgatói és doktorjelöltjei tanácskozási joggal vesznek 
részt. 

Egyértelműsítés. 

7. § (7) – (14) bekezdések 7. § (8) – (15)  A következő pontban új (7) bekezdés beszúrása indokolttá teszi jelen 
részek átszámozását. 



 7. § (7) A Küldöttgyűlés ülései minősülhetnek rendesnek illetve 
rendkívülinek az összehívás módjától függően. Sürgős ügyek 
megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés nem 
dönthet az Alapszabály módosításáról. 
 

A „rendes” és „rendkívüli” terminológia bevezetésre szorul. 

8.§ (6) A Küldöttgyűlés tagjai és póttagjai tanácskozási joggal vehetnek 
részt a Választmány ülésein. 

8.§ (6) A Választmány ülésein, amennyiben nem rendelkeznek szavazati 
joggal, az Önkormányzat tagjai és a Kar doktori iskoláinak doktorandusz 
hallgatói és doktorjelöltjei tanácskozási joggal vesznek részt. 

A TTK HÖK Választmányának átláthatóbbá tételét szolgálja, hogy 
szélesítjük a tanácskozási joggal rendelkezők körét. Megegyezik az eddigi 
szokásjoggal is. 

10.§ (2) e) Ellenőrzést folytat le minden olyan esetben, amelyben ezt az 
alábbiak valamelyike szerint  kezdeményezték: 

ea) az Egyetem bármely polgárának pontos 

tárgymegjelöléssel, írásban történő  kérésével; 

eb) az Egyetem bármely polgárának írásban történő 

olyan észrevételével,  amelynek kivizsgálását az 

Ellenőrző Bizottság indokoltnak találja; 

ec) a Kar dékánjának felkérésével; 

ed) önálló kezdeményezésre, amennyiben indokoltnak 

találja. 

 

10.§ (2) e) Ellenőrzést folytat le minden olyan esetben, amelyben ezt az 
alábbiak valamelyike szerint  kezdeményezték: 

ea) az Egyetem bármely polgárának pontos 

tárgymegjelöléssel, írásban történő  kérésével; 

eb) önálló kezdeményezésre, amennyiben indokoltnak 

találja. 

 
 

Redundancia kiküszöbölése, hiszen a Kar dékánja is az Egyetem polgára, 
az eb) pont esetén pedig egy észrevétel után az Ellenőrző Bizottság 
önálló kezdeményezésre kezdi meg az eljárás lefolytatását, amennyiben 
indokoltnak látja az észrevétel alapján, ami megegyezik az ed) ponttal. 

10.§ (3) a) Az Ellenőrző Bizottság jogosult: 

a) betekinteni, és szükség esetén másolatot készíteni az 

Önkormányzat minden olyan  iratáról, amennyiben ez megítélése 

szerint szükséges. 

Az Ellenőrző Bizottság jogosult: 
a) betekinteni az Önkormányzat minden, az üggyel kapcsolatos iratában, 
és amennyiben megítélése szerint szükséges, másolatot készíteni azokról. 

Nyelvtani korrekció. 

10.§ (5) 
 
Az Ellenőrző Bizottság elnökét annak tagjai maguk közül választják az 
Ellenőrző Bizottság ügyrendjében meghatározott módon, kétharmados 
többséggel, titkos szavazással. Az elnök koordinálja és vezeti a testület 
munkáját, valamint képviseli annak döntéseit. 
 

10.§ (5) 
 
Az Ellenőrző Bizottság elnökét annak tagjai maguk közül választják 
kétharmados többséggel, titkos szavazással. Az elnök koordinálja és 
vezeti a testület munkáját, valamint képviseli annak döntéseit. 
 

Felesleges megjegyzésként szerepelt, hogy az ügyrendben meghatározott 
módon, hiszen de jure ezért létezik ügyrend. 

12.§ (1) 
 
Az Alapítvány fő célja - az alapító okiratában is rögzített - az Egyetem 
Lágymányosi Kampuszára járó hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi 
tevékenységének támogatása, melyek a Kar és az Önkormányzat 
szellemiségével összeegyeztethetőek. 

12.§ (1) 
 
Az Alapítvány fő célja - az alapító okiratában is rögzítettek szerint - az 
Egyetem Lágymányosi Kampuszára járó hallgatóinak szakmai és egyéb 
közösségi tevékenységének támogatása, melyek a Kar és az 
Önkormányzat szellemiségével összeegyeztethetőek. 

Fogalmazásbeli korrekció. 

13.§ (3) A mentorkoordinátor feladata a mentorkoncepció elkészítése, 
végrehajtása és a mentorrendszer folyamatos működtetése. 

Törlés. A mentorkoordinátor feladatainál szerepel. 

14.§ (2) 
 
Az Önkormányzat tisztségviselői: 

a) az elnök; 

Az Önkormányzat tisztségviselői: 

a) az elnök; 

b) az elnökhelyettesek: a gazdasági elnökhelyettes, a kommunikációs 

elnökhelyettes és a tanulmányi elnökhelyettes; 

A kommunikációs biztos tisztsége megszűnt, helyette kommunikációs 
elnökhelyettes tevékenykedik. 



b) az elnökhelyettesek: a gazdasági elnökhelyettes, a kommunikációs 

elnökhelyettes és a  tanulmányi elnökhelyettes; 

c) a biztosok: az ösztöndíjakért felelős biztos, az esélyegyenlőségi 

biztos, a kollégiumi  biztos, a kommunikációs biztos, a külügyi 

biztos, a sportbiztos, a tudományos biztos, a  főszerkesztő, az 

informatikus, a mentorkoordinátor, a rendezvényszervező biztos és a 

 titkár; 

d) a szakterületi koordinátorok: a biológia szakterületi koordinátor, a 

fizika szakterületi  koordinátor, a földrajz- és földtudományi 

szakterületi koordinátor, a kémia szakterületi  koordinátor, a 

környezettudományi szakterületi koordinátor, a matematika 

szakterületi  koordinátor és a tanárképzési szakterületi 

koordinátor; 

e) a referensek; 

f) az Ellenőrző Bizottság tagjai. 

 

c) a biztosok: az ösztöndíjakért felelős biztos, az esélyegyenlőségi 

biztos, a kollégiumi  biztos, a külügyi biztos, a sportbiztos, a 

tudományos biztos, a  főszerkesztő, az informatikus, a 

mentorkoordinátor, a rendezvényszervező biztos és a  titkár; 

d) a szakterületi koordinátorok: a biológia szakterületi koordinátor, a 

fizika szakterületi  koordinátor, a földrajz- és földtudományi 

szakterületi koordinátor, a kémia szakterületi  koordinátor, a 

környezettudományi szakterületi koordinátor, a matematika 

szakterületi  koordinátor és a tanárképzési szakterületi 

koordinátor; 

e) a referensek; 

f) az Ellenőrző Bizottság tagjai. 

 

15.§ (5) Bármely tisztségviselő bizalmi szavazást kérhet a 
Küldöttgyűléstől 

Törlés. Felesleges rendelkezés; arról sincs külön rendelkezés, hogy kérdezhetnek 
a képviselők. 

16. § (2) 16. § (1) Paragrafus számozásának korrekciója. 

16.§ (3) Az elnököt saját tagjai közül a 44-46. § alapján az Önkormányzat 
tagjai választják és hívják vissza a 48. § rendelkezései szerint. 
 

16.§ (2) Az elnököt saját tagjai közül a 44-46. § alapján az Önkormányzat 
aktív státuszú tagjai választják és hívják vissza a 48. § rendelkezései 
szerint. 
 

HÖOK Választási Kódexe értelmében – amely az ELTE HÖK 
Alapszabály mellékletét képzi –, az önkormányzati választásokon csak 
aktív státuszú hallgatók gyakorolhatják szavazati jogukat. Ezen 
szabályhoz való igazodás az elnökválasztás esetén is.  

19.§ (3) A kommunikációs biztos gondoskodik az Önkormányzat 
képviselőinek és tisztségviselőinek érdekképviseleti munkára vonatkozó 
továbbképzéséről, érdeklődő hallgatók számára az Önkormányzat 
érdekképviseleti munkájáról való tájékoztatásáról, valamint érdeklődő 
hallgatók érdekképviseleti munkába történő bekapcsolódásának 
segítéséről, ennek érdekében előadásokat és képzéseket szervez és tart. 
 

19.§ (3) A kommunikációs elnökhelyettes gondoskodik az 
Önkormányzat képviselőinek és tisztségviselőinek érdekképviseleti 
munkára vonatkozó továbbképzéséről, érdeklődő hallgatók számára az 
Önkormányzat érdekképviseleti munkájáról való tájékoztatásáról, 
valamint érdeklődő hallgatók érdekképviseleti munkába történő 
bekapcsolódásának segítéséről, ennek érdekében előadásokat és 
képzéseket szervez és tart. 
 

A kommunikációs biztos helyett kommunikációs elnökhelyettes. 

23.§ (2) Az esélyegyenlőségi biztos kapcsolatot tart a hátrányos helyzetű 
és a fogyatékossággal élő hallgatókat segítő mentorokkal. A Tanulmányi 
Osztállyal együttműködve félévente összesítést készít a Karon 
tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű és speciális szükségletű 
hallgatókról, rendszeresen egyeztet a Kar esélyegyenlőségi 
koordinátorával a speciális szükségletű hallgatókra fordítható 
pénzeszközök felhasználásáról. 
 

23.§ (2) Az esélyegyenlőségi biztos kapcsolatot tart a hátrányos helyzetű 
és a fogyatékossággal élő hallgatókat segítő mentorokkal. A Tanulmányi 
Hivatallal együttműködve félévente összesítést készít a Karon 
tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű és speciális szükségletű 
hallgatókról, rendszeresen egyeztet a Kar esélyegyenlőségi 
koordinátorával a speciális szükségletű hallgatókra fordítható 
pénzeszközök felhasználásáról. 
 

Tanulmányi Hivatal a Tanulmányi Osztály helyett. 

24.§ 
 

A kollégiumi biztos 

24.§ 
 

A kollégiumi biztos 

A KSZK által beterjesztett HKR módosítás alapján, amely az OHÜB-ön 

támogatást kapott, a kari részönkormányzatok már nem delegálnak az 

Egyetemi Kollégiumi Felvételi Bizottságba.  



 

(1) A kollégiumi biztos koordinálja a kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos érdekképviseletet, folyamatosan tájékoztatja a 

hallgatókat a kollégiumi lehetőségekről, a vonatkozó szabályzatok 

változásairól. 

(2) A kollégiumi biztos segíti az Önkormányzat és a kollégiumi 

diákbizottságok, illetve az Önkormányzat és a Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzat közötti kapcsolattartást. 

(3) A kollégiumi biztos tisztsége alapján tagja az Egyetemi 

Kollégiumi Felvételi Bizottságnak. 

 

 

 

(1) A kollégiumi biztos koordinálja a kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos érdekképviseletet, folyamatosan tájékoztatja a 

hallgatókat a kollégiumi lehetőségekről, a vonatkozó 

szabályzatok változásairól. 

(2) A kollégiumi biztos segíti az Önkormányzat és a kollégiumi 

diákbizottságok, illetve az Önkormányzat és a Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzat közötti kapcsolattartást. 

 

30.§ (2) A mentorkoordinátor feladata 
a) az Önkormányzat segítségével a mentorkoncepció elkészítése, 

 

30.§ (2) A mentorkoordinátor feladata 
a)  a mentorkoncepció előkészítése az Önkormányzat számára, 

 

A képviselők feladata az Önkormányzat koncepciójának elkészítése, a 
mentorkoordinátor csak előkészíti ezt. 

31. § 

A rendezvényszervező biztos 

 

31. § A rendezvényekért felelős biztos A feladatköréhez jobban passzoló elnevezés bevezetése, amely egyúttal 
jelenti minden előfordulási helyen a megváltoztatását. 

31.§ (2) A rendezvényszervező biztos tisztsége alapján tagja az EHÖK 
rendezvényekért felelős bizottságának. 

31.§ (2) A rendezvényekért felelős biztos tisztsége alapján tagja az ELTE 
HÖK rendezvényekért felelős bizottságának. 

Az EHÖK rövidítés nem hivatalos. 

 44. § (1) A Választási Bizottság a pályázat kiírása előtt megállapítja 
az Önkormányzatban szavazásra jogosultak számát, a Tanulmányi 
Hivatal adatai alapján. 

Amennyiben a hallgatók 2%-ának az aláírása szükséges a jelöltséghez, 
úgy indokolt az összegyűjtendő aláírások mennyiségét már a pályázati 
kiírásba belefoglalni, amelyhez már szükséges a kiírás előtt tudni a 
szavazásra jogosultak létszámát. 

44. § (1) Pályázatot az elnöki tisztség betöltésére a Választási Bizottság ír 
ki. A kiírásnak tartalmaznia kell a jelölés módját és határidejét, valamint a 
szavazás módját és idejét. 
 

44. § (2) Pályázatot az elnöki tisztség betöltésére a Választási Bizottság ír 
ki. A kiírásnak tartalmaznia kell 

a) a jelölés módját és határidejét; 
b)  a szavazás módját és idejét; 
c)  az elnöki pályázatra vonatkozó – a Választási Bizottság által 

meghatározott – formai követelményeket;  
d) a jelöltséghez szükséges hallgatói aláírások számát. 

A Választási Bizottságnak indokolt jogkört biztosítani, hogy a pályázati 
kiírásban az elnöki pályázattal kapcsolatos formai, terjedelmi 
követelményeket támasszon. 

44. § (2) 44. § (3)  Számozás. 

44. § (3) 44. § (4) Számozás. 

44. § (4) 44. § (5) Számozás. 

44. § (5) Elnöki tisztségre az Önkormányzat bármely tagja pályázhat. 44. § (6) Elnöki tisztségre az Önkormányzat bármely tagja pályázhat, aki 
pályázatának benyújtásáig összegyűjtötte a Választási Bizottság által 
előzetesen rendelkezésre bocsájtott hitelesített aláírásgyűjtő íveken 
legalább a szavazásra jogosult hallgatók 2%-ának támogató aláírását. 

A HÖOK Választási Kódexe, amely az ELTE HÖK Alapszabályának 
mellékletét képezi, rendelkezik arról, hogy vezető tisztségekre való 
megválasztáshoz szükséges a képviselt hallgatók legalább 2%-ának írásos 
ajánlása. 

44. § (6) 44. § (7) Számozás. 



44. § (7) 44. § (8) Számozás. 

44. § (8) A pályázatok benyújtására legalább 9 napot kell biztosítani, 
melynek végétől legfeljebb 14 nap múlva el kell kezdeni a szavazást. A 
szavazásra legalább 7, legfeljebb 21 napot kell biztosítani. 
 

44. § (9) A pályázatok benyújtására legalább 10, de legfeljebb 14 napot 
kell biztosítani, melynek végétől legfeljebb 7 nap múlva el kell kezdeni a 
szavazást. A szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell biztosítani, 
amely egy alkalommal, legfeljebb 14 nappal meghosszabbítható. 
 

A pályázatok benyújtási határidejének meghosszabbítását indokolttá 
teszi, hogy a jelöltnek aláírásokat is kell gyűjteni ezen időszakban, illetve 
a képviselő-választáshoz való alkalmazkodás. Az érvényességi küszöb 
elérése érdekében célszerű lehetőséget teremteni a szavazás 
meghosszabbítására. 

45.§ (1) 
 
Szavazásra az Önkormányzat valamennyi tagja jogosult. 

45.§ (1) 
 
Szavazásra az Önkormányzat valamennyi aktív státuszú tagja jogosult. 

A HÖOK Választási Kódexe, amely az ELTE HÖK Alapszabályának 
mellékletét képezi, rendelkezik arról, hogy önkormányzati választásokon 
az aktív státuszú hallgatók gyakorolhatnak szavazati jogot. Ehhez a 
szabályhoz való igazítást szolgálja. 

45.§ (3) A Választási Bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapítja 
az Önkormányzatban szavazásra jogosultak számát, a Tanulmányi 
Osztály adati alapján. 

Törlés. 
 

44. § (1) bekezdés lenne ekvivalens tartalmú. 

45. § (4) 45. § (3) Számozás. 

45. § (5) 45. § (4) Számozás. 

49.§ (1) A választáson az Önkormányzat tagjai szavazhatnak. 49.§ (1) A választáson az Önkormányzat aktív státuszú tagjai 
szavazhatnak. 

HÖOK Választási Kódex indokolja. 

50.§ (1) Az évenkénti rendes választások kiírásának időpontja az Egyetem 
valamennyi részönkormányzatában azonos, minden év márciusának első 
hétfője, vagy az azt követő első munkanap. Rendes választást a Választási 
Bizottság írja ki. A kiírásnak tartalmaznia kell a jelölés módját és 
időpontját, valamint a szavazás módját és idejét. A Választási Bizottság 
döntése alapján a szavazás egy alkalommal meghosszabbítható, a (3) 
bekezdésben foglaltakkal összhangban. 
 

50.§ (1) Az évenkénti rendes választások kiírásának időpontja az 
Egyetem valamennyi részönkormányzatában azonos, minden év 
márciusának első hétfője, vagy az azt követő első munkanap. Rendes 
választást a Választási Bizottság írja ki. A kiírásnak tartalmaznia kell a 
jelölés módját és időpontját, valamint a szavazás módját és idejét. 

A választások meghosszabbítását a (4) bekezdés fogja tárgyalni. 

50. § (4) A jelöltállításra legalább 10, de legfeljebb 14 napot kell 
biztosítani, melynek végétől legfeljebb 7 nap múlva el kell kezdeni a 
szavazást. A szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell biztosítani. 

50. § (4) A jelöltállításra legalább 10, de legfeljebb 14 napot kell 
biztosítani, melynek végétől legfeljebb 7 nap múlva el kell kezdeni a 
szavazást. A szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell biztosítani. A 
szavazási időszak a Választási Bizottság döntése alapján egy alkalommal 
legfeljebb 14 nappal meghosszabbítható. 

A meghosszabbítás opciójára az érvényességi küszöb elérése érdekében 
van szükség. 

50.§ (5) A választásokat a tavaszi félév szorgalmi időszakára kell kiírni. Törlés. Értelmezhetetlen. 

51.§ (1) Választáson az Önkormányzat bármely tagja jelöltként indulhat 
azon szakterületek közül egyen, ahová az 5. § szerint besorolásra került. 
 

51.§ (1) Választáson az Önkormányzat aktív státuszú bármely tagja 
jelöltként indulhat azon szakterületek közül egyen, ahová az 5. § szerint 
besorolásra került. 
 

HÖOK Választási Kódex / ELTE HÖK Alapszabály melléklet. 

55. § (2) Ezen Alapszabály az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 
2015. március 11-én hozott határozata alapján a Szenátus 
jóváhagyásának napján, 2015. március 23-án lép hatályba. 

55. § (2) Ezen Alapszabály az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 
2016. február 9-én hozott határozata alapján a Szenátus jóváhagyásának 
napján, 2016. március 7-én, a jóváhagyást követően azonnal hatályba lép. 

A 2016/17 választásainak lebonyolítása érdekében március 7-én hatályba 
kell lépnie a friss rendelkezéseknek. 

56. § Törlés. Tárgytalanok. 

 


