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FELHÍVÁS 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) elnökeként, 

a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) ide vonatkozó rendelkezéseinek, 

továbbá az EHÖK Küldöttgyűlés 6/2018.(I.23) számú határozatának értelmében küldöttgyűlési választásokat 

írok ki a nappali szakos oktatást gondozó karközi intézetek számára a 2018-as évre, az alábbi rendelkezések 

figyelembevételével. 

Egyenlő választójog alapján titkos szavazással, a karközi intézetek minden munkarendű, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható. 

A jelentkezést elektronikus úton kell megküldeni az ehok@uni-nke.hu email címre. Az Alapszabály 45. § (6) 

bekezdése alapján a jelöléshez szükséges a képviselt hallgatói létszám 2%-a támogató aláírásának, a 

jelentkező nyilatkozatának, a programját bemutató pályázatának és az erre a félévre érvényes 

diákigazolványának/hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumának beküldése. A jelölőnyilatkozat, 

valamint az aláírásgyűjtő ív az EHÖK honlapján érhető el. 

Jelölési időszak: 2018. február 12. (hétfő) 00:01 – február 18. (vasárnap) 23:59 

Az Alapszabály 12/A. § (1) bekezdése értelemében a nappali oktatást gondozó karközi intézetek 

küldöttgyűlési képviselőjét a hallgatók közvetlenül választják. 

A jelöltállítási fórum február 19-én kerül megrendezésre a Küldöttgyűlés által meghirdetett időpontban és 

helyszínen. 

A szavazás ideje: 2018. február 20. (kedd) 00:01 – február 26. (hétfő) 23:59 

Szavazni elektronikusan, a Neptun-rendszeren keresztül lehet. 

Eredményhirdetés: legkésőbb 2018. február 28. (szerda) 

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat és a választási eljárás szabályait az Alapszabály tartalmazza, 

ami elérhető az egyetem honlapján. 

Budapest, 2018.01.23. 

  .......................................  
 Kosztrihán Dávid 
 elnök 
 Egyetem Hallgatói Önkormányzat 
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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