
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. június 27-én tartott elnökválasztó üléséről 

 

Jelen voltak: Barabás Zoltán, Boros Gergő, Egyed Gábor, Gődér Nikoletta, Kántor Tamás, 

Kovács Klementina, Leicht Ferenc, Lőrincz László, Módos Dávid, Molnár Zsanett, Mráz 

Marcell, Pekár Zoltán, Suhajda Richárd, Szili Ákos, Török Lili, Varga Ferenc  

Kimentését kérte: 

Vendég: R. Nagy Tibor Endre  

 

Napirendi pontok: 

1. Lőrincz László tájékoztatta a Képviseletet hogy az elnökválasztó ülést az EHK 

elnöke vezeti, amennyiben a választáson nem jelölt. Újrajelöltetés vagy az elnöki 

poszt betöltetlensége esetén az ülés levezető elnöke a legidősebb, nem jelölt EHK 

képviselő. Az elnökválasztó ülés egyetlen napirendi pontja az elnök megválasztása. 

2. Lőrincz László felkérte Varga Ferencet jegyzőkönyv vezetőnek. 

3. Lőrincz László megkérte a jelenlévőket, hogy a HÖK Asz. 5. számú melléklet. 9. § 

(3) alapján mindenki nyilatkozzon kézfeltartással, hogy rendelkezik mandátummal a 

megfelelő karon. 

a. Mindenki nyilatkozott, Lőrincz László megállapította, hogy ülés 

határozatképes. 

4. Lőrincz László a HÖK Asz. 5. számú melléklet. 19. § (2) alapján felkérte Nagy 

Editet és Vidák Miklóst a szavazás hitelesítésére és a szavazatszámlálásra, akik a 

felkérést elfogadták.  

5. Lőrincz László tájékoztatta a Képviseletet, hogy az ülés 1 napirendi ponttal 

rendelkezik, majd kérte, hogy ezt a Képviselet fogadja el kézfeltartással. 

6. Lőrincz László tájékoztatta a Képviseletet, hogy 2 elnöki pályázat érkezett be R. 

Nagy Tibor Endre és Szili Ákos részéről, mindkettő érvényes.  

7. Lőrincz László ismertette az ülés menetét az alábbiakban: 

HÖK ASZ 3§ (4): Az elnökválasztó ülés menete:  

a) ülés megnyitása, 



   

 

b) minden jelölt maximum 10 percben ismerteti pályázatát, illetve a pályázattal 

összefüggésben lévő egyéb információkat,  

c) nyilvános vita a jelöltek között, közös kérdések megválaszolása,  

d) a jelöltek egyenkénti meghallgatása a többi jelölt távollétében, kérdések 

megválaszolása,  

e) vita a jelöltek távollétében,  

f) elnökválasztó szavazás,  

g) eredményhirdetés,  

h) az ülés berekesztése 

8. R. Nagy Tibor Endre ismertette a pályázatát. 

9. Szili Ákos ismertette a pályázatát. 

10. A Képviselet mindkét pályázó jelenlétében lefolytatta a vitát. 

- Szili Ákos távozott. 

11. A Képviselet kérdéseket tett fel R. Nagy Tibor Endre részére, amelyeket a pályázó 

megválaszolt. 

- R. Nagy Tibor Endre távozott. 

- Szili Ákos megérkezett. 

12. A Képviselet kérdéseket tett fel Szili Ákos részére, amelyeket a pályázó 

megválaszolt. 

- Szili Ákos távozott. 

13. A Képviselet a pályázók távollétében lefolytatta a vitát. 

- Nagy Edit, Szili Ákos, Vidák Miklós megérkezett. 

14. Lőrincz László ismertette a szavazás menetrendjét, ezt követően a Képviselők 

leadták szavazataikat. 

15. A szavazás során R. Nagy Tibor Endrére 8 igen szavazat Szili Ákosra 8 igen 

szavazat érkezett, ennek értelmében a szavazás eredménytelen lett. 

16. Lőrincz László ismertette az újbóli szavazás menetrendjét, ezt követően a 

Képviselők leadták szavazataikat. 

17. A szavazás során R. Nagy Tibor Endrére 8 igen szavazat Szili Ákosra 8 igen 

szavazat érkezett, ennek értelmében a szavazás eredménytelen lett. 



   

 

18. Lőrincz László tájékoztatta a Képviseletet, hogy az eredménytelenség esetén a HÖK 

Asz. 5. számú melléklet. 17. § (4) alapján szükséges eljárni. Ennek megfelelően új 

pályázat került kiírásra, ahol a korábbi pályázók automatikusan pályáznak továbbra 

is, amennyiben nem vonják vissza pályázatukat, új pályázónak 60 órája van beadni a 

pályázatát 2019. 06. 30. 6:15-ig. Emellett új elnökválasztó ülést szükséges tartani 4 

napon túl, de 1 héten belül. 

19. A Képviselet 2019. 07. 01. 19:15 órát nevezte ki új elnökválasztó ülés időpontnak.  

 

Következő EHK ülés: 2019. július 1. (hétfő) 19:15 

 

Budapest, 2019. június 27. 

 

 

 

Varga Ferenc Lőrincz László 

emlékeztetővezető ülés levezető 

 

 


