
Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választási Bizottságának  

2015. március 23-án tartott II. – rendkívüli – üléséről. 

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

 

A jelenlévők szimpátia szavazása alapján Székely Gellért egyhangúlag el lett fogadva 

jegyzőkönyvvezetőnek. 

Az ülésen jelen van:  

 Szavazati joggal: Máthé Ágnes, Székely Gellért 

 Ellenőrző Bizottsági tag: Rádl Attila 

Székely Gellért megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes. 

17:52 Székely Gellért megnyitja az ülést.  

Előzetesen kiküldött napirend:  

1. Bejelentések 

2. Elnökválasztás kiírása 

3. Egyéb 

Székely Gellért javasolta napirendi pontnak a képviselőjelölt állításhoz kötelezően kitöltendő 

nyilatkozat leadási határidejének módosítását. 

A Választási Bizottság egyhangúlag elfogadta a módosítási javaslatot. 

A tárgyalt napirend:  

1. Bejelentések 

2. Képviselőjelölt állítási nyilatkozat leadási határidő módosítása 

3. Elnökválasztás kiírása 

4. Egyéb 

17:53 Székely Gellért megnyitotta az első napirendi pontot (Bejelentések) 

17:53 Székely Gellért lezárta az első napirendi pontot  

17:53 Székely Gellért megnyitotta a második napirendi pontot (Képviselőjelölt állítási 

nyilatkozat leadási határidő módosítása) 

 Máthé Ágnes javasolta, hogy a képviselőjelöltek által kitöltendő papír alapú 

nyilatkozatot a jelentkezettek 2015. 03. 29. 12:00 helyett 2015. 03. 30. 12:00-ig adhassák le, 



a korábban megjelölt helyszínen, az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, 

Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75) 

17:55 A Választási Bizottság egyhangúlag határozatot hozott arról, hogy a képviselőjelölt 

állítási nyilatkozat leadási határidő módosítását, mely szerint a képviselőjelöltek által 

kitöltendő nyilatkozatot a képviselőjelöltek 2015. 03. 30-a 12 óra 0 percig leadhatják a 

kiírásban korábban megjelölt helyszínen. 

17:56 Székely Gellért lezárta a második napirendi pontot 

17:56 Székely Gellért megnyitotta a harmadik napirendi pontot (Elnökválasztás kiírása) 

17:58 Őri Bálint Ellenőrző Bizottsági tag megérkezett az ülésre 

17:59 Rádl Attila és Őri Bálint távoztak az ülésről 

18:32 A Választási Bizottság egyhangúlag elfogadta a pályázók köréről szóló határozatot, 

mely alapján pályázatot leadhatnak az ELTE TTK HÖK Hallgatói Önkormányzat (későbbiekben 

csak 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. § 

18:49 A Választási Bizottság egyhangúlag elfogadta a pályázati követelményeket, melyek a 

következők; a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, NEPTUN kódját, email címét, 

képzési formáját, szakját és szakirányát, tanulmányainak kezdetét, papíros nyilatkozatot a jelölés 

vállalásáról valamint legalább 5000 karakterben a terveit az Önkormányzat érdekképviseleti 

fejlődésére vonatkozóan. 

19:02 A Választási Bizottság egyhangúlag elfogadta a pályázat leadásának módjáról szóló 

határozatot, mely szerint a pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján 

(ttkhok.elte.hu/elnoki-palyazat-2015). Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a 

Választási Bizottság elnökének (vbelnok@ttkhok.elte.hu).  Illetve a pályázat elfogadásának feltétele, 

hogy a pályázó kitölt egy – a jelölés vállalásáról szóló – nyilatkozatot az ELTE TTK HÖK Északi 

Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75). 

19:27 A Választási Bizottság egyhangúlag határozott a pályázati határidőről, melynek 

kezdete 2015. 03. 23. 19:04 és vége 2015 03. 31. 10:00; a pályázat leadásához tartozó papír 

alapú nyilatkozatot 2015. 03. 31. 14:00-ig adhatják le a jelentkezettek az ELTE TTK HÖK 

Északi Hallgatói Irodájában.  

19:28 Székely Gellért lezárta a harmadik napirendi pontot. 

19:28 Székely Gellért megnyitotta a negyedik napirendi pontot (Egyéb) 

mailto:vbelnok@ttkhok.elte.hu


Máthé Ágnes mondta, hogy a reklámozásra nagyon rá kell feküdni. Őri Bálint támogatta ezt, 

valamint elmondta, hogy meg kell kérni minden mentort, szakterületi koordinátort, valamint 

tisztségviselőt, hogy promótálják a Képviselőválasztást, valamint az Elnökválasztást is.  

19:29 Székely Gellért lezárta a negyedik napirendi pontot 

19:30 Székely Gellért lezárta az ülést 

 


