PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöki tisztségére
A Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: KTK HÖK) ügyvivő
elnökeként ezúton pályázatot írok ki a KTK HÖK elnöki tisztségének a KTK HÖK Szervezeti és Működési
Rendjének (továbbiakban: SZMR) 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározott ideig történő
betöltésére.

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A KTK HÖK elnöki tisztségére, minden olyan aktív (nem szünetelő státuszban lévő), fegyelmi büntetés
hatálya alatt nem álló hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott
be, feltéve, hogy a hallgatói önkormányzati tisztségviselői megbízatásainak összeszámított időtartama
alapján az Nftv. figyelembe vételével jogszerűen lehet még tisztségviselő. A pályázó köteles nyilatkozni,
hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, vagy a fennálló összeférhetetlenségi okot
megbízásáig megszünteti.
Az elnöki pályázatnak a KTK HÖK SZMR. 9. § (4) bekezdése alapján tartalmaznia kell:
a) jelentkezési lapot, amelyen a jelölt személyi igazolvány szerinti teljes neve szerepel
(fantázianév, művésznév, egyéb elnevezés nem tüntethető fel);
b) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást1;
c) önéletrajzot;
d) elnöki programtervet;
e) hallgatói létszám legalább 2%-ának ajánlását tartalmazó hivatalos ajánlóívet;
f) a jelölt nyilatkozatát, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
g) adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot;
A pályázónak a pályázata minden lapját aláírásával kell hitelesítenie.
A pályázatokat a BCE HÖK Titkárságának nyitvatartási idejében lehet papír alapon leadni.
A pályázati kiírásban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázati eljárásból való
kizárást vonja maga után.
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A hallgatói jogviszonyigazolás a Kar Tanulmányi Osztályán kérhető ki.
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A beérkező pályázatokat a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Felügyelő
Bizottsága ellenőrzi, amely határozatban dönt a pályázat megfelelőségéről vagy elutasításáról. A
megfelelő pályázatokat a Felügyelő Bizottság tájékoztatása alapján a KTK HÖK elnöke a Választmány
elé terjeszti döntéshozatalra.

II. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
A KTK HÖK SZMR 9. § (12) bekezdése alapján a KTK HÖK elnöki pozíciójára vonatkozó határidők az
alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.
Pályázatok benyújtásának határideje:
Pályázatok ellenőrzésére vonatkozó határidő:
KTK HÖK elnököt választó választmányi ülés:

2018. január 31. (szerda)
2018. február 5. (hétfő)
2018. február 12. (hétfő)

A pályázáshoz szükséges formanyomtatványok elérhetőek a BCE HÖK Titkárságán (1093 Budapest,
Fővám tér 8., E Épület, Fszt. 17.) nyitvatartási időben.
A pályázással kapcsolatosan a BCE HÖK Alapszabályában és a KTK HÖK SZMR-ében foglalt szabályok
az irányadók.
A pályázással kapcsolatos kérdéseket az info.ktk@bcehok.hu és a felugyelo.bizottsag@bcehok.hu email
címeken lehet feltenni.
Kelt: Budapest, 2018. január 15.
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