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Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottságának ülése 

2017. március 13. 13:00, Déli Hallgatói Iroda 

 

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Anikó 

Jelenlévők: Béni Kornél (Választási Bizottsági tag), Marx Anita (Választási Bizottság elnöke), Nagy 

Anikó (Választási Bizottsági tag) szavazati joggal 

13:10 Marx Anita megnyitotta az ülést. 

Az ülés határozatképességének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottság hiányában a Választási Bizottság 

ügyrendjének 3. § (2) bekezdése értelmében a Választási Bizottság elnöke vagy az összehívók egyike 

is alkalmas. Az ülés határozatképességét Béni Kornél ellenőrizte. Az ülés 3 fővel határozatképes. 

13:11 Marx Anita jelölte Béni Kornélt szavazatszámlálónak, aki vállalta a jelölést. 

A Választási Bizottság határozatott hozott a kérdésben:  

07/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradással egyhangúan megszavazta, hogy a 

szavazatszámláló Béni Kornél legyen.   

13:13  Marx Anita jelölte Nagy Anikót jegyzőkönyvvezetőnek, aki vállalta a jelölést. 

A Választási Bizottság határozatot hozott a kérdésben:  

08/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradással egyhangúan megszavazta, hogy a 

jegyzőkönyvvezető Nagy Anikó legyen. 

 

Marx Anita ismertette a napirendi pontokat.  

 

Tervezett napirendi pontok:  

 1. Szombathely 

 2. Képviselőválasztás kiírás 

 3. Elnökválasztás kiírás 



Módosítási javaslat nem érkezett.  

A Választási Bizottság határozatot hozott a napirendi pontok elfogadásáról:  

09/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradással egyhangúan elfogadta a napirendi 

pontokat.  

13:13 Marx Anita megnyitotta az első Szombathely napirendi pontot.   

Nagy Anikó jelezte, hogy a Szombathelyi Campuson lévő hallgatók is indulhatnak képviselőnek 

illetve elnöknek is, emiatt a kiírásokba be kellene kerülni az, hogy az ottani hallgatók hol tudják leadni 

a nyilatkozatot, és honnan tudják elhozni az elnök jelöléséhez szükséges aláírásgyűjtő íveket. Azon 

felül a Szombathelyi Campuson lévő hallgatókat is tájékoztatni kell a választásokról.  

Béni Kornél javasolta, hogy az ottani HÖK irodába adják le a nyilatkozatot. Az aláírásgyűjtő ívből 

pedig egy általunk hitelesített példányt küldünk el, az erről sokszorított példányokat pedig hitelesnek 

tekintjük majd. A választásokról pedig értesítjük a Szombathelyi ügyekért felelős alelnököt.  

A Választási Bizottság határozatot hozott a Szombathelyi ügyekért felelős alelnök tájékoztatásáról:  

10/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan megszavazta, hogy a Választási 

Bizottság az elnökválasztási és képviselőválasztási kiírás teljes tartalmáról külön tájékoztatja a 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnököt, aki felel a szombathelyi hallgatók megfelelő 

tájékoztatásáért.  

A Választási Bizottság határozatot hozott az elnök indulásához szükséges aláírásgyűjtő ív 

eljuttatásáról:  

11/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan megszavazta, hogy az 

aláírásgyűjtő íveket elektronikusan eljuttattatja a Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

számára, és a hitelesen sokszorosított íveken lévő aláírásokat elfogadja.  

A Választási Bizottság határozatot hozott a következő kérdésben:  

12/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta, hogy a Szombathelyi 

Campus földrajzi távolságából adódó problémák operatív megoldásával a Választási Bizottság a 

Választási Bizottság elnökét bízza meg.  

13:17 Marx Anita lezárta az első napirendi pontot.  

13.17 Marx Anita megnyitotta a második Képviselőválasztás kiírás napirendi pontot.  

Nagy Anikó jelezte, hogy a jelenlegi képviselőválasztás kiírásban a jelöltállítási időszak vége 

2017.03.24. 23:59, míg a jelöltek kihirdetése 2017.03.24. 20:00-ra van kiírva, de ekkor még nem lehet 

kihirdetni a jelölteket, hiszen még tart a jelöltállítási időszak. 

A Választási Bizottság javasolja a jelöltek kihirdetésének időpontját 2017.03.25. 20:00-ra módosítani, 

illetve a kiírást kiegészíteni a szombathelyi nyilatkozatok leadásának helyével. 



A Választási Bizottság határozatot hozott a jelöltek kihirdetésének időpontjának módosításáról:  

13/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta a képviselőjelöltek 

kihirdetésének időpontjának módosítását 2017.03.25. 20:00-ra.  

A módosított képviselőválasztás kiírását a 2. melléklet tartalmazza.  

A Választási Bizottság határozatot hozott a módosított képviselőválasztás kiírásról:    

14/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta a módosított 

képviselőválasztás kiírást.  

13:19 Marx Anita lezárta a második napirendi pontot.  

13:19 Marx Anita megnyitja a harmadik Elnökválasztás kiírás napirendi pontot.    

Nagy Anikó jelezte, hogy az elnökválasztás kiírásánál a pályázók kihirdetésének időpontja el van írva, 

illetve ki kellene egészíteni a szombathelyi aláírásgyűjtő ívek és a nyilatkozatok leadási helyével.  

A javasolt új időpont a pályázó kihirdetésének 2017.03.25.  

A módosított elnökválasztás kiírást a 3. melléklet tartalmazza. 

A Választási Bizottság határozatot hozott a módosított elnökválasztás kiírásról:  

15/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta a módosított 

elnökválasztás kiírást.  

13:19 Marx Anita lezárta a harmadik napirendi pontot. 

13:19 Marx Anita lezárta az ülést.  

__________________________________________________________________________________ 

Határozatok:  

07/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradással egyhangúan megszavazta, hogy a 

szavazatszámláló Béni Kornél legyen. 

08/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradással egyhangúan megszavazta, hogy a 

jegyzőkönyvvezető Nagy Anikó legyen. 

09/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradással egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

10/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan megszavazta, hogy a Választási 

Bizottság az elnökválasztási és képviselőválasztási kiírás teljes tartalmáról külön tájékoztatja a 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnököt, aki felel a szombathelyi hallgatók megfelelő tájékoztatásáért.  



11/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan megszavazta, hogy az aláírásgyűjtő 

íveket elektronikusan eljuttattatja a Szombathelyi ügyekért felelős alelnök számára, és a hitelesen 

sokszorosított íveken lévő aláírásokat elfogadja.  

12/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta, hogy a Szombathelyi 

Campus földrajzi távolságából adódó akadályok operatív megoldásával a Választási Bizottság a 

Választási Bizottság elnökét bízza meg.  

13/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta a képviselőjelöltek 

kihirdetésének időpontjának módosítását 2017.03.25. 20:00-ra.  

14/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta a módosított 

képviselőválasztás kiírást.  

15/2017 (III.13.) számú ELTE TTK HÖK Választási Bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 távolmaradás egyhangúan elfogadta a módosított elnökválasztás 

kiírást.  

 

  Nagy Anikó      Marx Anita  

        jegyzőkönyvvezető                                                      Választási Bizottság elnöke 

                 ELTE TTK HÖK 

  



2. számú melléklet: a módosított képviselőválasztás kiírás 

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK rendelkezése alapján a 
2017-2018-as választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai 

kerülnek megválasztásra. 

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat minden tagja. Az Önkormányzat tagja a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek 
alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.  

Jelöltállítási időszak: 2017.03.13. 00:00 – 2017.03.24. 23:59 
Nyilatkozat leadási határideje: 2017.03.13 8:00 - 2017.03.24. 16:00 
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2017.03.25. 20:00 
Szavazási időszak: 2017.03.27. 00:00 - 2017.04.10. 23:59 
Eredményhirdetés: 2017.04.11. 

 
 A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra. 

A képviselőjelölteknek jelentkezésüket elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján 
(http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes). A jelentkezés elfogadásának feltétele, egy írásbeli 
nyilatkozat  leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 
0.75), illetve a szombathelyi hallgatók esetében Kausits Anitának juttassák el (vagy az ottani HÖK Irodába adják 
le). 

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, 
melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és 
az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., 
Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell 
benyújtani. 

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető. 

Budapest, 2017. március 6. 

Választási Bizottság 
ELTE TTK HÖK 

  

http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes


3. számú melléklet: a módosított elnökválasztás kiírás 

Pályázati kiírás elnöki tisztségre 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására. 

Pályázat célja: 

Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése. 

Pályázók köre: 

Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ban meghatározott hallgatók. 

„Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy 
tanári modulon folytat tanulmányokat.” - ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. § 

  

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

 nevét; 

 Neptun kódját; 

 e-mail címét; 

 képzési formáját; 

 szakját és szakirányát; 

 tanulmányainak kezdetét; 

 papíros nyilatkozatát a jelölés vállalásáról; 

 terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5000 karakterben; 

 elnökhelyettese nevét; 

 elnökhelyettese Neptun kódját; 

 elnökhelyettese e-mail címét; 

 elnökhelyettese képzési formáját; 

 elnökhelyettese szakját és szakirányát; 

 elnökhelyettese tanulmányai kezdetét; 

 elnökhelyettese papíros nyilatkozatát a jelölés vállalásáról; 

ELTE TTK HÖK Alapszabály 67. § (2) Az elnökválasztás során valamennyi elnökjelölt pályázatának mellékletként 
tartalmaznia kell a következő ciklusra vonatkozó tisztségviselői pályázatok kiírásait. Amennyiben az 
elnökválasztás eredményes, úgy a megválasztott elnökjelölthöz tartozó pályázatokat a Választási Bizottság az 
elnökválasztás eredményének kihirdetésével ki kell írnia. 

A pályázat leadásának módja: 

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-
poziciora). Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének 
(vbelnok()ttkhok.elte.hu). 
A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő - nyilatkozat illetve a szavazásra 
jogosult hallgatók 2%-ának ajánlását igazoló írásos dokumentum leadása az ELTE TTK HÖK Északi 

Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75) ), illetve a szombathelyi hallgatók 
esetében Kausits Anitának juttassák el (vagy az ottani HÖK Irodába adják le). 

 

http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora
http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora
mailto:vbelnok@ttkhok.elte.hu


A pályázat leadásának ideje: 2017.03.13. 00:00  – 2017.03.24. 23:59 
Nyilatkozat leadási ideje: 2017.03.13. 8:00 - 2017.03.24. 16:00 
Szavazási időszak: 2017.03.27.  00:00 – 2017.04.10. 23:59 
Eredményhirdetés: 2017.04.11. 

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási Bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2017. 
március 25-én hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz. 

A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra. 

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, 
melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és 
az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A. 
Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell 
benyújtani. 

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető. 

Budapest, 2017. március 6. 

Választási Bizottság 
ELTE TTK HÖK 

  

 

 

 


