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FELHÍVÁS 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzatának elnökeként, a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 

(továbbiakban: Alapszabály) ide vonatkozó rendelkezéseinek valamint a 31/2022 ÁNTK 

HÖK határozat értelmében, Hallgatói Önkormányzati Választásokat írok ki a 2022/2023. 

tanévre, az alábbi rendelkezések figyelembevételével. 

Egyenlő választójog alapján titkos szavazással a Kar minden munkarendű, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható. 

A jelentkezést elektronikus úton kell megküldeni az antkhokvalasztas@gmail.com email 

címre. Az Alapszabály 50. § (6) bekezdése alapján a jelöléshez szükséges a képviselt 

hallgatói létszám 2%-a támogató aláírásának (47 fő), a jelentkező nyilatkozatának, a 

programját bemutató pályázatának és az erre a félévre érvényes hallgatói jogviszonyát 

igazoló dokumentumának beküldése. A jelölő nyilatkozat, valamint az aláírásgyűjtő ív a 

kari honlapon érhető el. 

 

Jelölési időszak: 2022. szeptember 22. (csütörtök) 00:00 – szeptember 30. 
(péntek) 23:59 

 

A jelöltállítási fórum október 3-án kerül megrendezésre 20:00-tól az Oktatási Központ II.-

es előadójában.  

 

A szavazás ideje: 2022. október 4. (kedd) 00:00 – 2022. október 10. (hétfő) 
23:59 
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Szavazni elektronikusan, a Neptun-rendszeren keresztül lehet. 

 

Eredményhirdetés: legkésőbb 2022. október 16. (vasárnap) 

 

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat és a választási eljárás szabályait az EHÖK 

Alapszabály tartalmazza, ami elérhető az egyetem honlapján. (https://www.uni-

nke.hu/egyetemi-hallgatoi-onkormanyzat-alapszabaly) 

 

A választások lebonyolításáért és az eredmények megállapításáért a Választási Bizottság 
felel. A Választási Bizottság tagjai: 

- Kerékgyártó Margaréta (I. évfolyam – 2022) 
- Kovács Soma (II. évfolyam – 2021) 
- Tuza Tamara (III. évfolyam – 2020) 
- Sulya Dominik (IV. évfolyam – 2019) 
- Koltai Fanni (V. évfolyam – 2018) 

A Bizottság elérhetősége: antkhokvalasztas@gmail.com 

 

Budapest, 2022. szeptember 15. 

 

 Kamrás István s.k. 

 Elnök 

 Hallgatói Önkormányzat 

 Államtudományi és Nemzetközi  

 Tanulmányok Kar  

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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