E ÖTVÖS L ORÁND T UDOMÁNYEGYETEM
B ÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI K AR
H ALLGATÓI Ö NKORMÁNYZAT
E LLENŐRZŐ B IZOTTSÁG

ELTE BTK HÖK Hallgatói Érdekképviselői
és Küldöttgyűlési Választások 2021. (MA)
Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága ezennel kiírja a Hallgatói Érdekképviselői és
Küldöttgyűlési Választásokat a mesterszakos körzetekben.
A választás az alábbi időszakokkal operál:
•

Kihirdetési időszak: 2021. szeptember 26. - október 10.

•

Indulási szándék jelzésének határideje: 2021. október 9.

•

Jelöltállítási időszak: 2021. október 11-17.

•

Bemutatkozási időszak: 2021. október 18-24.

•

Választási időszak: 2021. október 25. – november 7.

•

Szavazatszámlálás és eredményhirdetés: 2021. november 8-9.

A választások részletes szabályait az ELTE BTK HÖK Alapszabálya tartalmazza, amely
elérhető az ELTE HÖK honlapján (ehok.elte.hu) az Átláthatóság > Szabályzatok > Alapszabály
menüpontban. Továbbá figyelembe kell venni az ELTE HÖK Küldöttgyűlés 2021/2022/1.
féléves választási eljárások lebonyolításáról szóló határozatát.
Minden hallgató a saját választókörzetében lehet jelölt és csak ebben a választókörzetben
jelölhet. A jelöltállításhoz szükséges ajánlások összegyűjtése elektronikus úton fog történni.
Azon hallgató, aki jelölt kíván lenni, október 9-ig küldje el e-mailben az Ellenőrző Bizottság
címére (ellenorzes@btkhok.elte.hu) a következő adatokat: Név, Neptun-kód, Szak (vagy
szakpár), egyetemi e-mail cím (@student.elte.hu végződésű).
Ezen adatok alapján az Ellenőrző Bizottság létrehozza a jelentkező egyedi ajánlásgyűjtő
felületét. A fenti, kötelező adatokon kívül, ha a jelentkező mellékel fényképet és/vagy rövid
bemutatkozó szöveget, ezek is feltüntetésre kerülnek az ajánlásgyűjtő felületen. Minden
megküldött fájl nevében kötelező feltüntetni a jelentkező nevét és szakját.
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Azon jelöltek, akik az ajánlásgyűjtéshez nem adtak le fényképet és/vagy bemutatkozó szöveget,
ezt október 22. éjfélig megtehetik azt Ellenőrző Bizottság e-mail címén, hogy ezek a
szavazófelületen megjelenjenek. (A fájlok nevében itt is kötelező a név és szak.)

A hallgatói érdekképviselői és a Küldöttgyűlési választások párhuzamosan, az ebben a
kiírásban leírt határidők mellett zajlanak. Azon jelentkező, aki a Küldöttgyűlési választáson
kíván indulni, annak hallgatói érdekképviselői ÉS Küldöttgyűlési jelentkezést is le kell adnia
és mindkét választási folyamatban össze kell gyűjtenie a meghatározott számú ajánlást.

További információkért forduljatok bizalommal az Ellenőrző Bizottsághoz a következő
e-mail címen: ellenorzes@btkhok.elte.hu .

Budapest, 2021. szeptember 25.

Ferencz Bálint s.k.
Ellenőrző Bizottság elnöke
ELTE BTK HÖK
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