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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2021. ÉVI RENDES VÁLASZTÁSÁRA 

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzat választmányának 

3/2021. (III.26.) számú határozatának értelmében meghirdetésre kerül a 2021. évi rendes 

hallgatói önkormányzati választás. A választás során 11 hallgatói képviselő nyerhet 

mandátumot. 

 

A választásokra való jelentkezés alapvető szabályai a Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabályának rendelkezései (50. §) szerint a következőek: 

 

(1) Általános és egyenlő választójog alapján titkos szavazással az adott Kar minden 

munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható. 

Az évfolyamok arányos képviselete érdekében a választmány évfolyamkvótákat állíthat fel. 

 

(3) Az vehet részt a választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a képviselt 

hallgatói létszám legalább 2%-ának ajánlását megkapta, és a szükséges dokumentumokat 

a választási felhívásban megadott határidőig a megadott címre elküldte. 

 

Az összeférhetetlenségről az Alapszabály 29. § (7) bekezdése rendelkezik, miszerint: 

Az EHÖK és a kari HÖK tisztségviselői, hallgatói képviselői nem lehetnek tagjai politikai 

pártnak, politikai párt ifjúsági szervezetének, politikai párt ifjúsági tagozatának, 

szakszervezetnek, szakszervezet ifjúsági szervezetének, szakszervezet ifjúsági 

tagozatának. 

 

A járványügyi körülményekre való tekintettel az idei évben elektronikus módon 

történik a szükséges ajánlások összegyűjtése. 

 

A jelentkezést megelőzőleg a hhk.hok.vb@uni-nke.hu címen szükséges jelezni az indulási 

szándékot április 4. 16:00-ig. Az előzetesen jelzett indulók gyűjthetnek elektronikus 

ajánlásokat a Neptun-rendszeren keresztül. 
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A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokra van szükség: 
 

- A Tanulmányi Osztály által kiállított érvényes aktív hallgatói jogviszonyigazolás; 

- Kitöltött, saját kezűleg aláírt és szkennelt jelölő nyilatkozat; 

- Motivációs levél vagy választási program; 

A jelölő nyilatkozat elérhető a HHK HÖK honlapján. 

 
A dokumentumokat a hhk.hok.vb@uni-nke.hu címen szükséges leadni, .pdf formátumban 

április 11. 16:00-ig. 

 
A választási programok az EHÖK honlapján közzétételre kerülnek a megismerhetőség 

céljából. 

 

A választásokra való jelentkezés a szükséges dokumentumok hiánytalan megküldése és 

a Kar hallgatóinak 2%-ának ajánlásának együttes megléte esetén érvényes. A 

jelentkezések érvényességéről a Választási Bizottság tájékoztatja a jelentkezőket április 

12-én 12:00 óráig. 

 

A választások lebonyolításáért és az eredmények megállapításáért a Választási Bizottság 

felel. A Választási Bizottság tagjai: 

 

- 1. évfolyam (alapképzés): Molnár Márkó, molnarmarko01@gmail.com 

- 2. évfolyam (alapképzés): Surman Dávid, surmand99@gmail.com 

- 3. évfolyam (alapképzés): Izsó Marcell Gábor, izso98@gmail.com 

- 4. évfolyam (alapképzés): Nagy Péter, pnagy456@gmail.com 

- 1. évfolyam (mesterképzés): Valkony Regő, valkonyrega@gmail.com 

- 2. évfolyam (mesterképzés): Ács Nóra Krisztina, noraacs1996@gmail.com 

Kérdés esetén fordulj közvetlenül az évfolyamod képviselőjéhez a Választási Bizottságban 

a hhk.hok.vb@uni-nke.hu címen! 
 

Jelentkezz bátran, számítunk Rád! 

Budapest, 2021. 03. 29. 

 

 
Rozs József s.k. 

elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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A VÁLASZTÁS MENETE: 

 

 
Indulási szándék jelzése 

A választásokon való indulási szándékot a 

hhk.hok.vb@uni-nke.hu címen szükséges 

előzetesen jelezni. 

Határidő: 2021. 04. 04. 16:00 

 

 
Ajánlások leadása 

A választásokon induló hallgatókra a Neptun- 

rendszer kérdőívén keresztül lehet leadni az 

elektronikus ajánlásokat. Egy hallgató több 

indulóra is leadhatja az ajánlását. 

Az ajánlások leadásának időtartama: 2021. 04. 

06. 16:00 – 2021. 04. 11. 16:00 

 

 
Jelentkezési dokumentumok leadása 

A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges 

további dokumentumokat (jogviszonyigazolás, 

választási program, jelölő nyilatkozat) a 

hhk.hok.vb@uni-nke.hu címen szükséges 

leadni. 

Határidő: 2021. 04. 11. 16:00 

 

 
 

Az indulók névsorának véglegesítése 

A Választási Bizottság ellenőrzi, hogy mely 

indulók szedték össze a szükséges ajánlások 

számát és véglegesítik a választásokon 

érvényesen indulók névsorát, amelyről 

tájékoztatást adnak. 

A tájékoztatás határideje: 2021. 04. 12. 

12:00 

 
 

Választási Fórum 

Az érvényes jelentkezéssel bíró indulók számára 

lehetőség nyílik a programjaik ismertetésére egy 

MSTeams értekezlet keretein belül. 

A Választási Fórum időpontja: 2021. 04. 12. 

20:00 

 

 
Szavazási időszak 

Az érvényes jelentkezéssel bíró indulókra a 

Neptun-rendszer kérdőívén keresztül lehet 

leadni a szavazatokat. Egy hallgató 11 indulóra 

adhatja le a szavazatát. 

A szavazási időszak időtartama: 2021. 04. 13. 

12:00 – 2021. 04. 20. 12:00 

 
 

A Választási Bizottság döntése 

A Választási Bizottság döntést hoz a választás 

érvényességéről és megállapítja a 

mandátumhoz jutott képviselők névsorát. A 

döntésről tájékoztatják az indulókat. 

A döntés határideje: 2021. 04. 20. 18:00 

 
Alakuló ülés 

A megválasztott képviselők megtartják a HHK 

HÖK alakuló ülését, ahol megválasztják a kari 

HÖK vezetőség ét. 

Az alakuló ülés időpontja: 2021. 04. 27. 20:00 
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