AZ ELTE BTK HÖK VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ ELTE BTK ALAPSZABÁLYÁNAK
VONATKOZÓ RÉSZEIVEL
Alapszabály 18. § VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
1. A Választási Bizottság feladata:
a) a választások időpontjának kitűzése;
b) a jelöltállítások megszervezése és adminisztrálása;
c) a jelöltek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása;
d) a választási körzet jelöltjeinek és a beiratkozott hallgatók számának figyelembevételével
a választás módjának meghatározása,
e) a választás szabályszerű lebonyolítása;
f) az eredményhirdetés.
2. A választásokkal kapcsolatos bármely sérelmezett döntés megváltoztatására vagy
kijavítására, kiegészítésére irányuló kérelmet először a Választási Bizottsághoz kell beadni
3. A 2. pontban megjelölt kérelem elutasítása esetén az elutasító döntés ellen az EHÖK
Jogorvoslati Bizottságához (EHÖK JB) az EHÖK Alapszabály 13 §-ban meghatározott
módon lehet fellebbezést benyújtani
4. A Bizottságnak három tagja van. A Bizottság elnökét a Bizottság alakuló ülésén a tagok
egymás közül választják meg. Az alakuló ülést az EB elnöke vezeti.
5. A Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés két évre választja. Nem lehet a Bizottság tagja, aki
hallgatói érdekképviselő választásokon vagy választásokon jelölteti magát, vagy az EB tagja,
valamint aki a HÖK-elnökválasztásban jelöltként érintett.
6. A Bizottság tagja választható, illetve delegálható a Szenátusba, a Kari Tanácsba, az
egyetemi és kari bizottságokba.
7. A VB megfigyelői jogú tagjai: a rektor és a dékán által ilyenként kinevezett személyek.
Megfigyelőket delegálhatnak a választásokon indult jelöltek is.
8. A VB az alakuló ülésén elfogadott és az EB által jóváhagyott ügyrendje alapján
tevékenykedik.
9. A VB a választások lebonyolításakor szavazatszedő bizottságokat állíthat fel. A
szavazatszedő bizottság tagjai a választásokon az adott szakon nem jelöltethetik magukat.
10. A Bizottság elnökének megválasztásáig ülését az EB elnöke vezeti.
11. A VB tagjának mandátuma megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) szakos jogviszonya megszűnését követő 3 hónap elteltével,
d) visszahívással.

12. A Küldöttgyűlés a VB bármely tagját a Küldöttgyűlés összes tagjai több mint felének
indítványára, új VB-tag jelölt állításával, mandátumának lejárta előtt visszahívhatja. A
visszahívásról és az új jelölt megválasztásáról a Küldöttgyűlés egy, titkos szavazással dönt. A
visszahívás feltétele, hogy az indítvány a jelen lévők által érvényesen leadott szavazatoknak
több mint kétharmadát megkapja. Eredménytelen visszahívás esetén a Küldöttgyűlés két
hónapon belül nem szavazhat újabb visszahívási indítványról.
1. § Az ELTE BTK HÖK Alapszabályában a BTK Hallgatói Önkormányzatán belül történő
választásokkal kapcsolatban közelebbről meg nem határozott szabályokat az ELTE BTK
Választási Bizottságának Ügyrendje tartalmazza.
2. § A Választási Bizottságnak működése során a hallgatói önkormányzat egyetlen
testületétől, illetve tisztségviselőjétől sem kaphat utasítást, döntéseinek felülvizsgálatára csak
az EHÖK Jogorvoslati Bizottság jogosult. A Választási Bizottság döntéseivel szemben az
ELTE BTK HÖK Alapszabályának 18. §-ban foglaltak szerint lehet jogorvoslati kérelemmel
élni.
AZ ELTE BTK HÖK SZAKOS HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELŐINEK
VÁLASZTÁSÁRÓL
Alapszabály 20. § RÉGI RENDSZERŰ KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓI
ÉRDEKKÉPVISELŐK
1. A régi rendszerű osztatlan képzés keretében tanulmányaikat a Karon folytató hallgatók
szakonként maguk közül hallgatói érdekképviselőket választanak.
2. A régi rendszerű képzésben résztvevő hallgatói érdekképviselőkre az intézeti képviseleti
tagokra vonatkozó rendelkezéseket (23. §) kell megfelelően alkalmazni a jelen paragrafusban
megfogalmazott eltérésekkel.
3. Választási körzetenként a hallgatók legfeljebb tíz képviselőt választhatnak.
4. A régi rendszerű képzésben résztvevő hallgatói érdekképviselők a 25. § 9. pont szerint
meghatározott létszámhatárok alapján, a 25. § 1. pontban foglaltaknak megfelelő
alkalmazásával választási körzetenként küldenek képviselőket a Küldöttgyűlésbe.
Alapszabály 21 § BA-S ÉS FSZ-ES HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELŐK
1. A tanulmányaikat 2006. szeptember elseje után megkezdő hallgatók amennyiben az ELTE
BTK egyik alapszakján folytatják tanulmányaikat (továbbiakban: BA-s hallgatók), illetve a
karon felsőfokú szakképzésben vesznek részt (továbbiakban FSZ-es hallgatók) jelen
paragrafusban alapszakonként vagy szakirányonként meghatározott választási körzetek
alapján maguk közül hallgatói érdekképviselőket választhatnak.
2. A BA-s hallgatói érdekképviselőkre az intézeti képviselteti tagokra vonatkozó
rendelkezéseket (23. §) kell megfelelően alkalmazni a jelen paragrafusban megfogalmazott
eltérésekkel.
3. Választási körzetenként a hallgatók legfeljebb tíz képviselőt választhatnak, kivétel ez alól a
Szabad bölcsészet, ahol a megválasztható képviselők száma legfeljebb 24 fő.

4. A BA-s hallgatói érdekképviselők 25. § 9. pont szerint meghatározott létszámhatárok
alapján, a 25. § 1. pontban foglaltaknak megfelelő alkalmazásával választási körzetenként
küldenek képviselőket a Küldöttgyűlésbe.
5. A BA-s hallgatói érdekképviselők választása az alábbi alapszakonként vagy
szakirányonként meghatározott választási körzetekben zajlik:
a) Anglisztika,
b) Ének-zene,
c) Német, német nemzetiségi,
d) Néderlandisztika,
e) Skandinavisztika,
f) Informatikus könyvtáros,
g) Arab,
h) Indológia,
i) Iranisztika,
j) Japán,
k) Kínai,
l) Koreai,
m) Mongol, Tibeti,
n) Török,
o) Újgörög,
p) Kommunikáció és médiatudomány,
q) Magyar,
r) Néprajz,
s) Asszíriológia, Egyiptológia, Hebraisztika,
t) Klasszika-filológia,
u) Francia,
v) Olasz,
w) Portugál,
x) Román, román nemzetiségi
y) Spanyol,
z) Szabad bölcsészet,
aa) Cseh, lengyel, szlovák, szlovák nemzetiségi
bb)Orosz, orosz nemzetiségi, ukrán,
cc) Bolgár, horvát, horvát nemzetiségi szerb, szerb nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi
dd) Levéltár, muzeológia, történelem,
ee) Régészet.
3. § A választások szabályai:
1. A választásokon jelöltként az a beiratkozott hallgató vehet részt, aki a jelölőidőszak
során egy, a Választási Bizottság által erre a célra rendszeresített és pecsétjével
hitelesített jelölőlapon saját választási körzetének 10 beiratkozott hallgatója ajánló
aláírását összegyűjti, amennyiben a választási körzetnek 40, vagy azt meghaladó
számú beiratkozott hallgatója van. Amennyiben a beiratkozott hallgatói létszám egy
adott választási körzetben nem éri el a 40 főt, úgy 5 támogató aláírás is elégséges a
jelöltté váláshoz.
2. A jelölt a jelölőlap leadásával aláírásával vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek
fogadja az a szakos képviselők választásaival és feladataival tartalmazó ELTE BTK
HÖK Alapszabályának rendelkezéseit, valamint a Választási Bizottság ügyrendjét,
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amely elérhető az ELTE BTK HÖK honlapján. A jelöltek vállalják, hogy a választási
során tartózkodnak az etikátlan valamint a pártpolitikai megnyilvánulásoktól és
kampánytól.
A jelöltek megadott adatait (név, választási körzet, email, telefonszám) a választások
végéig a Választási Bizottság kezeli, annak lezárta után a megválasztott képviselők
adatait elérhetővé az ELTE BTK HÖK intézeti képviseletinek, szaktestületeinek
valamint Küldöttgyűlési elnökének, annak érdekében, hogy az új képviselőket
bevonják a HÖK munkájába.
A választások függetlenessége érdekében kampányt csupán a jelöltek, valamint az
ELTE BTK hallgatói folytathatnak. Oktatók és azok, akik nem az ELTE BTK
hallgatói nem vesznek részt a kampányban.
A választás akkor érvényes, ha azon a választási körzethez tartozó beiratkozott
nappalis hallgatók legalább 25%-a részt vett.
Az egyes választási körzetekben a választás urnás szavazással történik.
Az urnás szavazás szabályai és menete
a. A Választási Bizottság az ELTE BTK HÖK Alapszabály 18. § 9. pontja
értelmében szavazatszedő bizottságokat állít fel.
b. A szavazatszedő bizottságok tagjai olyan ELTE BTK-n tanulmányokat
folytató aktív státuszú (az adott félévre regisztrált) hallgatók nevezhetők ki,
akik az adott körzetben nem jelöltethetik magukat. A szavazatszedő
bizottságok tagjainak toborzására a VB felhívást tesz közzé. A szavazatszedő
bizottságok tagjai feladatai etikus ellátásával, valamint a választások sikeres
lebonyolításával kapcsolatban nyilatkozatot kötelesek tenni. A nyilatkozatot a
VB szövegezi, az aláírt példányokat az ELTE BTK HÖK iktatásában kerülnek
elhelyezésére.
c. a Dékáni Titkárságban őrzött urnákat minden szavazási napon a szavazatszedő
bizottságok a szavazás kezdetét megelőzően átveszik a Választási Bizottság
egy tagjának jelenlétében, és azt a szavazás befejeztével a Választási Bizottság
egy tagjának jelenlétében leadják. Az átadás átvétel során rögzítik az átadott –
szigorú számadású – szavazócédulák számát, a már szavazatokkal számával
együtt
d. A szavazócédulák számát az elkészítésüket követően a Választási Bizottság
rögzíti, azt az ELTE BTK pecsétjével hitelesíti. A szavazáskor az adott
szavazatszedő bizottsághoz kiosztott pecséttel a szavazó előtt újra hitelesíti.
Csak a két bélyegzővel ellátott szavazólap tekinthető érvényesnek.
e. A szavazatszedő bizottságok ügyelnek a választás szabályosságára, ellenőrzik,
a szavazók személyazonosságát (diákigazolvány, illetve személyi igazolvány
elkérésével), valamint gondoskodik arról, hogy minden szavazásra jogosult
csak egyszer szavazzon az adott körzetben, valamint a szavazók jelenlétében
hitelesítik a szavazócédulákat.
f. A szavazócédulákon igennel lehet szavazni, a jelöltek neve melletti
négyzetekbe
g. Érvényesen szavazni maximum 10 jelöltre lehet, kivétel a Szabad bölcsészet
választási körzet, ahol 24-re. Abban az esetben, ha a jelöltek száma nem éri el
a körzetben kiosztható mandátumok számát, a maximális szavazati szám a
jelöltek száma lehet.
h. Érvénytelen a szavazat, amennyiben a szavazólapon nem szerepel a
szavazatszedő bizottság hitelesítő-pecsétje, vagy az előző pontban
meghatározottaknál több szavazat szerepel.

8. A választások során a jelöltek joga a kampányolás. A kampány során a jelöltnek joga
saját maga és programja bemutatásának, illetve a szavazók figyelmében ajánlhatja
jelölttársait is. A kampány érdekében a Választási Bizottság biztosítja:
a. bemutatkozó sablon (név; indulási körzet; maximum 250 karakter hosszúságú
bemutatkozás, illetve programismertetés), alapján a körzetekhez tartozó
tanszéki hirdetőtáblákon, valamint az ELTE BTK HÖK honlapján hirdetés
elhelyezését (tanszéki hirdetőtáblánként jelöltenként maximálisan 1 alkalom)
b. az ELTE BTK HÖK kari hirdetőtábláin kijelölt felületet a saját hirdetések
elhelyezésére
c. igény esetén bemutatkozó fórum előkészítését (teremfoglalás,időpont
közzététel)
9. A választási felhívást a Választási Bizottság az ELTE BTK HÖK és az EHÖK
honlapján, a kar honlapján a kari HÖK-ös plakátfelületeken valamint a NEPTUN-ban
is közzéteszi.
10. A választások eredményeinek megállapítása.
a. A Választási Bizottság a szavazás lezárultát követően összesíti az urnás
szavazatokat és megállapítja a választások eredményét és sorrendjét. A
szavazatok összesítésébe a Választási Bizottság rektor, illetve a dékán által
delegált tagjai is részt vesznek.
b. A szavazatok összesítése nyilvános, azt bármely egyetemi polgár
megtekintheti helyszíne a ELTE BTK Dékáni Titkárság.
c. A választási eredmények megállapítása után a Választási Bizottság azonnal
értesíti az eredményekről, ill. a maximális küldöttgyűlési delegáltak számáról a
megválasztott képviselőket.
d. A választási eredményeket a Választási Bizottság az adott tanszékek
hirdetőtábláin elhelyezi.
e. A választásokról a Választási Bizottság beszámolót készít, amelyet közzétesz a
HÖK honlapján, valamint a PBÚ-ban
Alapszabály 22 § MA-s HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELŐK
1. A kétszintű képzés keretében tanulmányaikat a Karon mesterszakon folytató hallgatók jelen
paragrafusban meghatározott választási körzetek alapján maguk közül hallgatói
érdekképviselőket (továbbiakban MA-s hallgatói érdekképviselők) választhatnak.
2. A MA-s hallgatói érdekképviselőkre az intézeti képviseleti tagokra vonatkozó
rendelkezéseket (23. §) kell megfelelően alkalmazni a jelen paragrafusban megfogalmazott
eltérésekkel.
3. Választási körzetenként a hallgatók legfeljebb 10 képviselőt választhatnak.
4. A MA-s hallgatói érdekképviselők a 25. §. 9. pont szerint meghatározott létszámhatárok
alapján, a 25. § 1. pontban foglaltaknak megfelelő alkalmazásával választási körzetenként
küldenek képviselőket a Küldöttgyűlésbe.
5. A MA-s hallgatói érdekképviselők választása a Kar intézeti struktúrájának megfelelő
körzetekben történik. A választás során az egyes mesterszakon tanulmányokat folytató
hallgatók a szakgazdaként megjelölt intézet körzetéhez tartoznak, ez vonatkozik az ének-zene
tanári mesterszakra is, amely önálló körzetet alkot. A fordító és tolmács képző MA hallgatói

önálló választási körzetet alkotnak, de a megválasztott hallgatói érdekképviselők a fő
szakiránynak megfelelő nyelvi intézet Intézeti Képviseletéhez tartoznak. Kivéve a
Romanisztika Intézet által gondozott mesterszakokon, ahol mesterszakonként kerül sor a
választásra. A választáson a hallgatók mesterszakonként maximum 4 képviselőt választanak.
A megválasztott képviselők Romanisztika Intézet mesterszakjain tanulmányokat folytató
hallgatók összlétszáma alapján maguk közül Küldöttgyűlési tagot delegálnak a 21 § 18.
bekezdése szerint.
6. A tanári MA-n tanulmányokat folytató hallgatók moduljaiknak megfelelő körzetekben
választók és választhatók.
11. A MA-s hallgatói érdekképviselők választása a Kar intézeti struktúrájának megfelelő
körzetekben történik, az alábbiak szerint:
a. Angol-Amerikai,
b. Ének-zene,
c. Filozófiai
d. Fordító és tolmács,
e. Germanisztikai,
f. Informatikai és Könyvtártudományi,
g. Magyar,
h. Művészetelméleti és Médiatörténeti,
i. Művészettörténeti,
j. Néprajzi,
k. Orientalisztika,
l. Ókortudományi,
m. Régészettudományi,
n. Romanisztikai,
i. francia
ii. spanyol
iii. portugál
iv. román
v. olasz
o. Szláv és Balti filológiai,
p. Történeti
q. Távol-keleti intézet.
12. MA-s választási határidők:
a. Választások kihirdetése:
b. Jelölőidőszak kezdete:
c. Jelölőidőszak vége:
d. Választási időszak kezdete:
e. Választási időszak vége:
13. BA-s és FSZ-s választási határidők:
a. Választások kihirdetése: 2013. március 25.
b. Jelölőidőszak kezdete: 2013. április 3. 9:00
c. Jelölőidőszak vége: 2013. április 11. 14:00
d. Választási időszak kezdete: 2013. április 15. 9:00
e. Választási időszak vége: 2013. április 26. 14:00
f. Szavazatszámlálás: 2013. április 29-30.

Alapszabály 23. § INTÉZETI KÉPVISELET
1. Az Intézeti Hallgatói Érdekképviseletet (a továbbiakban IK) az adott intézethez tartozó
választási körzetekben megválasztott hallgatói érdekképviselők alkotják. Kivételt képeznek ez
alól a Médiakutatási és Művészetelméleti, a Művészettörténeti, valamint a Filozófia Intézeti
Képviselet, ahol az adott intézethez tartozó választási körzetek mellett, az alapszakos szabad
bölcsészet választási körzet mindhárom IK szerves részét képezi.
2. A Zenei Tanszék által gondozott szakok hallgatói érdekképviselői önálló hallgatói
érdekképviseletet alkotnak, amely szintén IK-nak minősül.
3. A Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet és a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor
Intézet hallgatói érdekképviselői a Hallgatói Önkormányzatban egy intézeti képviseletet
alkotnak, így tizenhat intézeti képviselet működik.
4. Az IK alakuló és elnökválasztó ülését a HÖK elnöke, vagy alelnökei, a VB elnöke, illetve a
Küldöttgyűlés elnöke vezeti. Legkésőbb az alakuló Küldöttgyűlése előtt 7-ik napig.
5. Az alakuló ülés:
a) az IK tagjai közül egyszerű többséggel IK elnököt választ, akinek személyét a HÖK
elnöksége hagyja jóvá,
b) igény szerint IK alelnököt választ,
c) javaslatot tesz az Intézeti Tanács hallgatói frakciójára.
6. Az IK elnöke:
a) előkészíti, összehívja és vezeti az IK üléseit;
b) vezeti az Intézeti Tanács Hallgatói Frakciójának munkáját;
c) javaslatot tesz az Intézeti Tanács hallgatói frakciójára, akiknek személyéről az IK tagjai
titkos szavazás útján, egyszerű többséggel szavaznak;
d) igény szerint az IK elnök alelnököt jelöl az IK tagjai közül, akinek a személyéről az IK
tagjai egyszerű többséggel szavaznak;
e) koordinálja az Intézethez tartozó tanszékeken, valamint az Intézeti Tanácsban folyó
érdekképviseleti munkát;
f) munkáját a HÖK Elnökével, valamint elnökségével együttműködve végzi;
g) tevékenységéről havi rendszerességgel írásban beszámol az Elnöknek;
h) tevékenységéről félévente írásban beszámol a Küldöttgyűlésnek.
7. Amennyiben az IK elnöki tisztség nincs betöltve, feladatait – a jelen paragrafus 6/e,f
kivételével – időlegesen az IK alelnöke, annak hiányában a HÖK elnöke látja el, ugyanakkor
törekedni kell az elnöki tisztség minél előbbi betöltésére.
8. Az IK elnök mandátumának lejárta előtt visszahívható:
a) ha az elnökség visszavonja jóváhagyását ezzel új IK elnök jelölésre kéri az IK-t
b) ha az IK összes tagjai több mint felének indítványára, új elnök ajánlásával,
mandátumának lejárta előtt egyszerű többséggel. A visszahívás akkor válik érvényessé,
amikor az elnökség jóváhagyja azt.

9. Az Intézeti Tanács hallgatói tagjai mandátumuk lejárta előtt az IK elnökhöz hasonlóan a 8.
pontban meghatározott módon visszahívhatók.
10. Az IK ülése nyilvános, azon bármely, az Intézethez tartozó szakra beiratkozott hallgató
részt vehet. Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a HÖK elnökét. Az IK ülésen jelen
lévő tagok legalább felének indítványára az IK ülést levezető elnök zárt ülést rendelhet el.
11. A meghívóban az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait az összehívást megelőzően
legalább 3 nappal közölni kell a tagokkal.
12. Az IK ülése határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. Amennyiben az ülés
nem határozatképes, úgy 15 perc múlva, változatlan napirenddel újra össze kell hívni. Az ülés
ekkor már a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ugyanakkor személyi
kérdésekben nem dönthet
13. Az Intézethez tartozó szakokon tanulmányokat folytató hallgatók érdekeinek képviseletét
az adott intézetben az Intézeti Tanács Hallgatói Frakció látja el.
14. Az Intézeti Tanács Hallgatói Frakció tagjait az IK választja. A tagok megválasztásában a
HÖK Elnöksége egyetértési jogot gyakorol.
15. Az Intézeti Képviseletek Elnökeinek Testülete szükség szerint, de havonta legalább egy
alkalommal ülésezik. Feladata a Karon folyó érdekképviseleti tevékenység összehangolása. A
Testület üléseit tisztségéből kifolyólag a HÖK elnöke vezeti. Az ülést a mindenkor HÖK elnök
hívja össze.
16. Az Intézeti Képviseletek Elnökeinek Testülete javaslattételi és véleményezési joggal
rendelkezik a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége felé minden kari szintű döntés
meghozatalakor, illetve a HÖK Elnökségének bármely döntése kapcsán.
17. Az IK-ba tartozó hallgatók maguk közül képviselőket választhatnak a következő feladatok
ellátására:
a) a hallgatók képviselete tanszéki értekezleten szavazati joggal,
b) egyetértési jog gyakorlása:
– a félév végi vizsgák számának meghatározásában,
– a vizsgáknak a vizsgaidőszakon belüli elosztásával kapcsolatban;
c) véleményezési jog gyakorlása:
– a tanszéki óratervek összeállításában,
– a tanszéki könyvtár nyitva tartásának és működési szabályainak
meghatározásában,
– a Tudományos Ösztöndíjak elbírálásában;
d) demonstrátori tisztségek betöltésénél;
e) javaslattételi jog gyakorlása:
– külső oktatók megbízása, illetve
– tanszéki rendezvények terveinek összeállítása esetén;
– a szabadon választható tárgyakat, valamint
– az egyes tanegységekhez tartozó kreditpontokat illetően, és
– a szakon tankönyveknek minősülő művek listájának összeállítása esetében;
– infrastrukturális fejlesztés az adott szakon
– az elsőévesek beilleszkedésének segítése

18. Az IK-k tagjai maguk közül egyszerű többséggel az alábbi referenseket kötelezőek
megválasztani: közéleti, szociális, tanulmányi, tudományos, valamint külügyi referens.
a) A referensek nyílt szavazással is választhatók.
b) A referensek feladatai:
– kapcsolattartás a HÖK megfelelő szaktestületeivel,
– az adott szakterülethez kapcsolódó feladatok ellátása az Intézeti Képviseleten belül.
19. Az IK azonos szakon megválasztott tagjai SzHÉK-et alakíthatnak.
Alapszabály 23/A. § AZ IK VÁLASZTÁSA
1. Alapelvek:
a) az egyes IK-kba a hozzájuk tartozó választási körzet minden beiratkozott hallgatója
választó és választható;
b) jelölési joga minden hallgatónak minden szakján, illetve választási körzetében van;
c) a hallgató a választási körzetében csak egyszer szavazhat;
d) a képviselők mandátumukba újraválaszthatók;
e) a képviselő mandátuma a következő választás eredményének kihirdetéséig vagy
lemondásig van érvényben.
2. A választásokat a VB szervezi meg és bonyolítja le.
a) A választás érvényes, ha az adott választási körzetbe tartozó hallgatók legalább 25%-a
részt vesz.
b) A választásokon körzetenként maximalizált hallgatói érdekképviselőt lehet választani. A
jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott hallgatók nyernek mandátumot.
c) Pótválasztást kell kiírni, ha a választási körzetben a megüresedett helyek
számameghaladja az alakuló ülésen megállapított létszám felét.
Alapszabály 23/B. § A KÜLDÖTTGYŰLÉSI TAGOK VÁLASZTÁSA INTÉZETI
KÉPVIESELETI TAGOK KÖZÜL
1. Az IK-khoz tartozó választási körzetek saját tagjaik közül Küldöttgyűlési tagokat
választanak.
2. Küldöttgyűlési tagokat az IK elnöke, illetve az adott választási körzet tagjai maguk közül
jelölhetnek.
3. A választási körzetek küldöttgyűlési képviselőjüket/képviselőiket az alakuló ülésen –
többségi szavazással – saját tagjaik közül választják.
4. A küldöttgyűlési tagok mandátuma a régi képzésben résztevő képviselők esetében két
naptári évre, az BA-s, FSZ-s és az MA-s képviselők esetében egy naptári évre szól. A delegált
tagot saját választási körzetének hallgatói képviselői visszahívhatják.
5. A visszahívás új küldöttgyűlési tagjelölt állításával történik, amelyhez az adott választási
körzetbe tartozó képviselők legalább felének aláírása szükséges. A visszahívásról és az új
jelölt megválasztásáról a választási körzetbe tartozó szakos hallgatói érdekképviselők titkos
szavazással döntenek. A visszahívás feltétele, hogy az indítvány a választási körzetbe tartozó
képviselők több mint felének szavazatát megkapja. Az ülésre az IK elnököt, a HÖK elnököt,
valamint a VB elnökét kötelező érvénnyel meg kell hívni. Az ülést a VB elnöke vezeti le.
6. A megválasztott küldöttgyűlési tag újraválasztható.

7. A választási körzetek a Küldöttgyűlésbe az alábbi módon delegálnak képviselőket:
a) a 100 főnél kevesebb beiratkozott hallgatóval bíró szakok választási körzetenként
1képviselőt,
b) a 100 főnél több, de 200 főnél kevesebb beiratkozott hallgatóval bíró szakok választási
körzetenként 2 képviselőt,
c) a 200 főnél több, de 300 főnél kevesebb beiratkozott hallgatóval bíró szakok választási
körzetenként 3 képviselőt,
d) a 300 főnél több, de 400 főnél kevesebb beiratkozott hallgatóval bíró szakok választási
körzetenként 4 képviselőt,
e) a 400 főnél több beiratkozott hallgatóval bíró szakok választási körzetenként 5
képviselőt
delegálnak.
A SzHÉK MŰKÖDÉSE
8. Az alakuló ülést a HÖK elnöke vagy alelnökei, az adott IK elnöke, a VB elnöke, vagya
Küldöttgyűlés elnöke vezeti. A többi ülést a SzHÉK elnöke vezeti.
9. Az alakuló ülés:
a) a képviselők közül egyszerű többséggel SzHÉK elnököt választ a következő általános
választásokig,
b) igény szerint egyéb képviselőket is választ.
10. A SzHÉK ülése határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. Amennyiben az
ülés nem határozatképes, úgy 15 perc múlva, változatlan napirenddel újra össze kell hívni. Az
ülés ekkor már a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ugyanakkor személyi
kérdésekben nem dönthet.
11. A SzHÉK elnököt a SzHÉK összes tagjai több mint felének indítványára, új elnök
választásával, mandátumának lejárta előtt egyszerű többséggel visszahívhatja.
12. Az ülés nyilvános, azon bármely, a szakra beiratkozott hallgató részt vehet. Az ülésre
tanácskozási joggal meg kell hívni a HÖK elnökét.
13. A határozathozatalhoz a jelenlévők egyszerű többsége szükséges. Szavazategyenlőség
esetén a SzHÉK-elnök szava dönt.
14. A SzHÉK feladatai:
a) szakos programok szervezése,
b) a szakos hallgatói fórumok összehívása, ahol lehetőség van a hallgatókat érintő
fontosabb kérdések megvitatására, valamint beszámolni munkájukról.
Alapszabály 5. § A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
1. A Hallgatói Önkormányzat elnöke (rövidítése: BTK HÖK elnök, a továbbiakban: Elnök) a
Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok, egyetemi és
kari szabályzatok és a Hallgatói Önkormányzat szabályzatainak rendelkezései alapján
irányítja és vezeti a Hallgatói Önkormányzatot.

2. Az Elnök feladatai:
a) vezeti és képviseli a Hallgatói Önkormányzatot;
b) folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a Kar dékánjával, az intézeti képviseletekkel, a
szakos hallgatói érdekképviseletekkel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a
továbbiakban: EHÖK) Elnökségével és Kabinetjével, a HÖOK elnökségi tagjaival és a
felsőoktatás egyéb szereplőivel;
c) tisztségéből kifolyólag tagja:
_ a Kari Tanácsnak,
_ az Szenátusnak,
_ az EHÖK Küldöttgyűlésének,
_ az EHÖK Elnökségének,
d) előkészíti, összehívja és vezeti az Elnökség és az Intézeti Képviseletek Elnöki
Testületének, a Kari Tanács Hallgatói Frakciójának, valamint az EHÖK Küldöttgyűlés
Bölcsészettudományi Kari Hallgatói Frakciójának üléseit, végrehajtja és képviseli az
előbbi testületek és a Küldöttgyűlés döntéseit;
e) gondoskodik a Hallgatói Önkormányzat egyetemi és kari szintű dokumentumainak
iktatásáról, felelős az Elnökség jegyzőkönyveinek elkészítéséért és nyilvánosságáért;
f) kinevezi, beszámoltatja és visszahívja
_ az alelnököket,
_ a szaktestületek elnökeit,
_ a Doktorandusz Bizottság elnökének kivételével az EHÖK Küldöttgyűlés
Bölcsészettudományi Kari Hallgatói Frakciójának tagjait;
g) javaslatot tesz a Küldöttgyűlés számára a Kari Tanács Hallgatói Frakciójának tagjait
illetően;
h) rendkívüli esetben kinevezi a Kari Tanács Hallgatói Frakciójának póttagjait, akiknek
mandátuma a következő Küldöttgyűlésig érvényes,
i) rendkívüli esetben kinevezhet intézeti tanácsok póttagjait, akinek mandátuma a
visszavonásig, de maximum a következő választásig érvényes,
j) a Gazdasági Bizottság elnökével együtt gondoskodik az Önkormányzat szerveiben
dolgozó, arra jogosult hallgatók tiszteletdíjának kiutalásáról;
k) a Gazdasági Bizottság elnökével együtt felelős a Hallgatói Önkormányzat szabályszerű
pénz- és vagyonkezeléséért, valamint a gazdálkodási szabályzat betartásáért, ezen
jogkörében megtagadhatja az aláírást, ha a kért utalás valószínűsíthetően jogszabályellenes vagy egyetemi, illetve kari szabályzatba ütközik, ezen döntése ellen a rektorhoz
lehet fellebbezni;
l) levezetheti a hallgatói érdekképviselők küldöttgyűlési tagot választó üléseit,
m) a Küldöttgyűlés elé terjeszti az éves költségvetési javaslatot;
n) irányítja az irodák tevékenységét; az irodavezetők és az irodák egyéb alkalmazottai
tekintetében utasítási joga általános;
o) megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a HÖK valamely szervének – a Küldöttgyűlés
és az EB kivételével –, illetve tisztségviselőjének döntését, határozatát, ha az
jogszabállyal, egyetemi, kari vagy önkormányzati szabályzattal, illetve határozattal vagy
az Önkormányzat érdekeivel ellentétes;
p) mandátumának megszűnésével az új elnöknek a függő és lezárt ügyeket, a tevékenység
folytatásához szükséges információkat rendben átadja, ez alatt az új elnökkel szorosan
együttműködik;
q) elegendő számú hallgatói érdekképviselő hiányában jogosult megbízni az adott
választási körzet vagy intézet bármely hallgatóját – küldöttgyűlési tagság kivételével –
érdekképviseleti feladat ellátásával;

r) az Önkormányzat bármely hallgatói jutalomban, illetve közéleti ösztöndíjban részesülő
tisztségviselőjének jutalmát megvonhatja vagy csökkentheti, amennyiben az adott személy
munkáját nem látja el vagy azt hanyagul végzi;
s) akadályoztatása esetén – amennyiben jogszabály vagy szabályzat lehetővé teszi – kijelöli
az őt helyettesítő alelnököt
3. Az Elnök az 5.§ 1. pont f)– j), m), o), p) alpontokban foglaltak kivételével, amennyiben
jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat, rektori vagy dékáni utasítás eltérően nem
rendelkezik, feladat- és hatáskörét a Kar másik hallgatójára átruházhatja. Ebben az esetben a
megbízott személy tevékenységéért sajátjaként felel.
4. Az Elnök tevékenységéről legalább félévente írásban beszámol a Küldöttgyűlésnek és
legalább havonta szóban az Elnökségnek.
Alapszabály 5/A. § AZ ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA
1. Az Elnököt az Elnökválasztó Küldöttgyűlés választja. A Hallgatói Önkormányzat elnöke
vagy egyéb tisztségviselője kizárólag az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a Karon
tanulmányokat folytató személy lehet. Amennyiben szakos jogviszonya a tisztség betöltése
alatt szűnik meg, a megszűnéstől számított legfeljebb 3 hónapig a tisztség – külön megerősítés
nélkül, folyamatosan – betölthető.
2. Nem lehet Elnök, aki:
a) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll;
b) a választás időpontjában az Ellenőrző Bizottság vagy a Választási Bizottság tagja,
illetve elnöke.
3. Az elnökválasztó Küldöttgyűlés elnökjelöltekről szavaz. Elnökjelölt az lehet, akit a jelölt
egyetértésével a Kar bármely 500 hallgatója írásban jelöl. Az írásos jelöléseket a Választási
Bizottsághoz kell eljuttatni. Írásbeli jelölést csak a VB által kiadott jelölőlapon lehet gyűjteni.
4. A jelölésre való felhívást legalább két héttel a jelöltállítás első napja előtt nyilvánosan meg
kell hirdetni a VB által megállapított formai feltételekkel együtt. A jelöltállításra legalább 5
munkanapot kell biztosítani.
5. Az elnökválasztó Küldöttgyűlést a jelöltállítási időszakot követő 14 napon belül meg kell
rendezni. A Küldöttgyűlésen az elnökjelöltek nyilatkozni kötelesek, hogy vállalják-e a jelölést,
illetve kötelesek az általuk kinevezendő alelnököket és szaktestületi elnököket bemutatni.
6. Ezután az Elnökválasztó Küldöttgyűlés egyenként – a többi elnökjelölt és jelöltjei
távollétében – meghallgatja az elnökjelölt programját, a Hallgatói Önkormányzattal
kapcsolatos elképzeléseit, majd a jelenlévő küldöttgyűlési tagok kérdéseket tehetnek fel,
amelyekre az elnökjelölt és jelöltjei válaszolnak. Ha több elnökjelölt van, közöttük sorsolás
útján kell a meghallgatás sorrendjét felállítani. Az összes elnökjelölt meghallgatása után a
Küldöttgyűlés távollétükben vitát tarthat a jelöltekről.
7. Ezt követi a szavazás. A HÖK elnökét a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos
szavazással két évre választja. Az Elnök mandátuma a választást követő napon kezdődik.
8. Az Elnök mandátuma megszűnik:

a) az új mandátum létrejöttével / az időtartam lejártával,
b) jogviszonya megszűnését követő 3 hónap elteltével,
c) lemondással,
d) visszahívással.
9. Amennyiben az Elnök mandátumának megszűnéséig a VB és a Küldöttgyűlés nem folytatta
le az elnökválasztó eljárást, a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, legfeljebb két hónapra
ügyvivő elnököt választ. Az ügyvivő elnök gyakorolja mindazokat a jogosítványokat, amelyek
az Elnököt megilletik.
10. Eredménytelen Elnökválasztó Küldöttgyűlés esetén a Küldöttgyűlés elnöke legkorábban
15, legkésőbb hatvan napon belül köteles megismételt elnökválasztó Küldöttgyűlést
összehívni. A megismételt elnökválasztó Küldöttgyűlést nem előzi meg új jelöltállítási
folyamat. A megismételt elnökválasztó Küldöttgyűlés határozatképes, ha a mandátummal
rendelkező Küldöttgyűlési tagok több, mint fele jelen van.
11. A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő Elnököt összes tagjai több mint felének indítványára, új
elnökjelölt állításával, mandátumának lejárta előtt visszahívhatja. A visszahívásról és az új
jelölt megválasztásáról a Küldöttgyűlés egy, titkos szavazással dönt. A visszahívás feltétele,
hogy az indítvány a jelen lévők által érvényesen leadott szavazatoknak több mint kétharmadát
megkapja. Eredménytelen visszahívás esetén a Küldöttgyűlés két hónapon belül nem
szavazhat újabb visszahívási indítványról.
4. § Elnökválasztási határidők:
VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
5.§
1. A Választási Bizottság a választások során az ELTE BTK HÖK pecsétjeit használja.
2. Az Ügyrendet minden szakos képviseleti, BA-s, MA-s hallgatói érdekképviselő választás
Ellenőrző Bizottsági, ill. HÖK elnökválasztás esetén felül kell vizsgálni.
3. A választási körzetek küldöttgyűlési tag választása nyilvános, azon titkos szavazással
választják meg a küldöttgyűlési tagokat. Szavazást minden esetben tartani kell. A körzetek
küldöttgyűlési delegáló ülését az adott intézeti képviselet elnöke hívja össze a Választási
Bizottság tájékoztatásával. A küldöttgyűlési tag választás eredményéről 1 munkanapon belül
az intézeti képviselet elnöke tájékoztatja a Választási Bizottságot, a Küldöttgyűlés elnökét, a
jegyzőkönyvet elhelyezi az ELTE BTK HÖK iktatásában.
4. Az Ügyrendet a Választási Bizottság 2013. március 25-én elfogadta, és az Ellenőrző
Bizottság 2013. március 25-én jóváhagyta.
Budapest, 2013. március 25.
Gyugyi Dániel
ELTE BTK HÖK EB
Elnöke

Szarka Beáta
ELTE BTK HÖK VB
Elnöke

