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ELTE TáTK HÖK Választási Kiírás a 2014/2015 tanévben
Az ELTE TáTK HÖK Választási Bizottsága a TáTK HÖK március 9-én elfogadott
Alapszabályának 23. paragrafusa alapján kiírja a 2014/2015-ös tanév választásait, amelynek
keretén belül a hallgatók közvetlenül megválasztják a Küldöttgyűlés képviselőit, a HÖK
Elnökét és az Ellenőrző Bizottság Elnökét.
Jelölésre való felszólitás: 2015. március 10-16. között.
Jelöltállítás időszaka: 2015. március 17-24. között történik.
A jelöltek nyilvánosságra hozásának időpontja: 2015. március 27.
A választás 2015. március 30-tól 2015. április 13-ig tart.
A szavazás elektronikus felületen keresztül zajlik, Neptun értesítőt kap minden szavazásra
jogosult hallgató.
Küldöttgyűlési képviselőjelölt
TáTK HÖK Alapszabály 24. § értelmében
(2) A küldöttgyűlési képviselőjelölti jelölés érvényességéhez szükséges:
a) a Küldöttgyűlési képviselőjelöltnek a jelölést elfogadó, saját kezűleg aláírt
nyilatkozata;
b) a küldöttgyűlési képviselőjelölt hallgatói jogviszonyának hiteles dokumentummal
történő igazolása;
c) a küldöttgyűlési képviselőjelölt által megadott saját e-mail cím, amely az ő
elérhetőségének minősül képviselői mandátumának megszerzése esetén.
(3) A Kar bármely 50 hallgatója írásban állíthat küldöttgyűlési jelöltet a jelölt egyetértésével.
A jelölt a jelölés elfogadását a jelölőlapon található nyilatkozat kitöltésével jelzi. Írásos
jelölést csak a Választási Bizottság által kiadott és a Kari Hallgatói Önkormányzat
pecsétjével hitelesített jelölőlapon lehet gyűjteni.
(6) A jelöléseket a Választási Bizottságnál személyesen a kiírásban megjelölt határidőben, a
Hallgatói Önkormányzat irodájában lehet leadni.
(7) Bármely hallgató csak abban a választókörzetben lehet jelölt, amelybe választóként
tartozik.
(8) Ha a hallgató a Karon több képzésen folytat tanulmányokat, akkor az előzetes
nyilatkozata szerinti választókörzetbe tartozik.
(9) A hallgató a (8) bekezdés szerinti döntéséről a Választási Bizottságot, a jelölésre nyitva
álló határidőben értesíti.
Jelölőlapot felvenni és leadni a Választási Bizottságnál lehet a HÖK Irodában (-1.68 terem).

Az Elnök és az Ellenőrző Bizottság választása
TáTK HÖK Alapszabály 32. § értelmében
(1) A Hallgatói Önkormányzat elnökét, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökét a Kar hallgatói
jelölik és közvetlenül választják.
(2) Az Ellenőrző Bizottság két további tagját a Küldöttgyűlés tagjai jelölik és választják meg.
(3) A Kar minden beiratkozott hallgatója jelölhető és választható.
(4) Az elnök mandátumának lejárta után egyszer újraválasztható.
(5) A választásokat tanévenként kell megtartani, tavasszal, az ELTE HÖK választásaival
összehangolva.
(6) A Hallgatói Önkormányzat elnökének és az Ellenőrző Bizottság tagjainak mandátuma a
következő választás eredményének kihirdetéséig, a hallgatói jogviszony megszűnéséig,
visszahívásig vagy lemondásig van érvényben.
33. § (2)-(8) bekezdése értelmében
(2) Az elnök, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökének jelölési időszaka megegyezik a
küldöttgyűlési választások jelölőidőszakával.
(3) A Kar bármely 200 hallgatója írásban állíthat elnökjelöltet, a jelölt írásos egyetértésével.
(4) Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelöltségéhez a Kar 75 hallgatójának írásos jelölése,
valamint a jelölt, a jelölés tényét elfogadó nyilatkozata szükséges.
(5) Írásos jelölést csak a Választási Bizottság által kiadott és hitelesített jelölőlapon lehet
gyűjteni.
(6) Az írásos jelöléseket a Választási Bizottságnak kell eljuttatni. Nem érvényes az a jelölőlap,
amelyen nincs egyértelműen megjelölve, hogy milyen tisztségre (elnök, Ellenőrző Bizottság
Elnöke) jelölték a hallgatót.
(7) A HÖK elnökjelöltek elnöki programjukat legkésőbb a választási időszak kezdetéig
eljuttatják a Választási Bizottságnak, akik a választási időszak első napján nyilvánosságra
hozzák azokat.
(8) A Választási Bizottság a jelölőidőszak utolsó napját követő napon nyilvánosságra hozza a
jelöltlistát.
Jelölőlapot felvenni és leadni a Választási Bizottságnál lehet a HÖK Irodában (-1.68 terem).
A HÖK elnökjelöltek elnöki programjukat legkésőbb a választási időszak kezdetéig eljuttatják
a Választási Bizottságnak, akik a választási időszak első napjától kezdve nyilvánosságra
hozzák azokat.

A választási időszak: 2015. március 30. - 2015. április 13.
További információért keresd Mohos Katát, a Választási Bizottság elnökét e-mailen:
valasztas@tatkhok.elte.hu vagy telefonon: 06 70 626 4119

