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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 18/2021 ÁNTK HÖK határozat értelmében, Hallgatói Önkormányzati 

Választásokat írok ki a 2021/2022. 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 (57 fő), a jelentkező 

nyilatkozatának, a programját bemutató pályázatának és az erre a félévre 

érvényes hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumának beküldése. A 

jelölőnyilatkozat, valamint az aláírásgyűjtő ív a kari honlapon érhető el. 

 

Jelölési időszak: 2021. szeptember 25. (szombat) 00:01 – 

október 2. (szombat) 23:59 

 

A Hallgatói Önkormányzat alapszabályának 50. § (1) bekezdése valamint az ÁNTK 

HÖK 17/2021 számú határozatának értelemében az évfolyamok arányos 



 

 

képviselete érdekében a kari HÖK Választmány évfolyamkvótákat állíthat fel. 

 A választmány döntése értelmében az idei választáson 13, azaz tizenhárom 

mandátumot lehet elnyerni, amelyből minimum 3, azaz három mandátumot BA 

I., MA I. és ÁTMA I. éves hallgató nyerhet el.  

 

A jelöltállítási fórum október 4-én kerül megrendezésre a kari HÖK által 

meghirdetett időpontban. 

 

A szavazás ideje: 2021. október 5. (kedd) 00:01 – 2012. 

október 11. (hétfő) 23:59 

 

Szavazni elektronikusan, a Neptun-rendszeren keresztül lehet. 

 

Eredményhirdetés: legkésőbb 2021. október 15. (péntek) 

 

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat és a választási eljárás 

szabályait az EHÖK Alapszabály tartalmazza, ami elérhető az egyetem 

honlapján.  

 

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

- Pardi Ármin (2021-es évfolyam) 
- Boga Szabolcs (2020-as évfolyam) 
- Vas Petra (2019-es évfolyam) 
- Karsai Klaudia (2018-as évfolyam) 



 

 

- Mészáros Nóra (2017-es évfolyam) 

A Bizottság elérhetősége: antkhokvalasztas@gmail.com.  

 

Budapest, 2021. szeptember 20. 

 

 Garab Anna s.k. 

 Elnök 

 Hallgatói Önkormányzat 

 Államtudományi és Nemzetközi  

 Tanulmányok Kar  

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 


