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A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ALAPSZABÁLYA 
 

PREAMBULUM 

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) hallgatói – a 

2011. évi CCIV. törvény (a nemzeti felsőoktatásról) (továbbiakban: Nftv.) vonatkozó 

rendelkezések, valamint a KRE Szervezeti és Működési szabályzata, továbbá a hatályos 

egyetemi és kari szabályzatok figyelembevételével – a következőket határozzák: 

 

I. fejezet – Általános rendelkezések 

Az Alapszabály célja és hatálya 

1. § 

 (1) Ezen Alapszabály célja a KRE BTK Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: BTK HÖK) 

jogállásának, jogainak, feladatainak, felépítésének valamint működésének meghatározása.  

 

(2) Az Alapszabály hatálya kiterjed BTK HÖK szerveire, bizottságaira, tisztségviselőire és 

megbízottjaira. 

 

A KRE BTK HÖK jogállása 

2. § 

(1) A KRE BTK HÖK része a KRE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának. 

(2) A KRE BTK hallgatóinak – a doktorandusz hallgatók kivételével – érdekképviseleti és 

irányadó szerve a KRE BTK Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: KRE BTK HÖK). 

(3) A szerv hivatalos rövidítése: KRE BTK HÖK 

(4) A szerv székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-26. 

(5) A szerv általános pecsétje az Egyetem címerével ellátott körpecsét „Károli Gáspár 

Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Hallgatói Önkormányzat - * ANNO * 1855” 

felirattal. 

(6) A KRE BTK HÖK fő célja a BTK hallgatóinak érdekeinek képviselete, a hallgatói 

közösségi élet szervezési, színvonalának emelése, hallgatói szolgáltatások nyújtása. 

 (7) A HÖK jelen szabályzat keretei közt autonómiával rendelkezik, csak jelen szabályzat 

rendelkezései szerint utasítható. Feladatait önállóan, a jelen alapszabályban meghatározottak 

szerint látja el. Feladatainak teljesítése és jogköreinek gyakorlása során kizárólag az 

Alapszabályban, az Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatában, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles 

eljárni, azzal, hogy a jelen szabályzatban nem rögzített eljárása esetén jogkörének 

gyakorlásában és feladatainak teljesítésében korlátozni nem lehet. 

(8) A KRE BTK HÖK a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban foglaltak szerint a 

működéséhez biztosított forrásokkal önállóan gazdálkodik. 
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(9) A KRE BTK HÖK munkanyelve magyar. 

(10) A HÖK szervezetének, szerveinek és tisztségviselőinek illetékessége – ha szabályzat 

másként nem rendeli – csak a KRE BTK hallgatóira és ügyeire terjed ki. 

 

II. fejezet – A KRE BTK HÖK jogai és feladatai 

3. § 

 

(1) A KRE BTK HÖK: 

a) megalkotja saját szabályzatait, 

b) megválasztja tisztségviselőit, 

c) meghatározza tisztségviselőinek feladatait, 

d) ellátja az Egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, különösen a tanulmányi és szociális 

ügyek terén 

e) közreműködik a hallgatók részére biztosított források (támogatások) felosztásában   

f) közreműködik a Kar hallgatóinak szakmai, tudományos, sport és kulturális 

tevékenységének szervezésében  

g) dönt a jogszabályok, valamint a Kar szabályzatai által hatáskörébe utalt kérdésekben, 

h) tárgyal a Kar vezetésével a hallgatókat és a hallgatói szervezeteket érintő kérdésekről, 

i) közreműködik az oktatás és az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói 

véleményezésében 

j) észrevételeket és javaslatokat tesz a Kar működésével kapcsolatban, 

k) előkészíti a Kari Tanács hallgatói képviselőcsoportjának munkáját, indokolt esetben 

egységes álláspontot alakíthat ki, 

l) gyakorolja jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban a hallgatói önkormányzat 

részére meghatározott jogosítványokat, 

m) Kapcsolatot tart az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal. 

n) Kapcsolatot tart más intézmények hallgatói szervezeteivel, testületeivel. 

 

III. fejezet – A KRE BTK HÖK szervezeti felépítése 

A HÖK tagsága 

4. § 

(1) A KRE BTK HÖK tagja a Kar minden beiratkozott hallgatója. 

(2) A tagság megszűnik 

a) A hallgató jogviszonyának megszűnésével. Megválasztott tisztségviselők esetén a 

tagság folytatólagos marad, amennyiben a jogviszony megszűnésének évében újabb 

képzésre iratkozik be a BTK-n. Az átmeneti időszakban a tagság felfüggesztettnek 

minősül (kivéve az Elnökségi tisztség, valamint a Felügyelő Bizottság tagsága); 

b) a BTK-ról történő kizárással; 

c) a tag halálával. 

 (3) A tagság felfüggesztésre kerül 

a) passziválás esetén; 

b) abban a félévben, amelyben a Hallgató ellen fegyelmi tárgyalást folytatott a BTK. 
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A KRE BTK HÖK szervezeti felépítése 

5. § 

A KRE BTK HÖK döntéshozó szervei: 

(1) Küldöttgyűlés; 

(2) Vezetőség; 

 a) Elnökség (elnök, tanulmányi alelnök, gazdasági alelnök) 

 b) kari Juttatási Bizottság ügyvivője 

 c) kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője 

 d) Elnök által kinevezett tisztségviselők 

 

IV. fejezet – A Küldöttgyűlés 

A Küldöttgyűlés tagsága 

6. § 

 (1) A HÖK legfőbb döntéshozó szervei a Küldöttgyűlés és az Elnökség, melyek gyakorolják 

az Nftv. által a hallgatói önkormányzatok számára megállapított jogokat. 

(2) A Küldöttgyűlés elnöke a kari HÖK elnöke, akit a Küldöttgyűlés választ. 

(3) A Küldöttgyűlés tagjait azok a hallgatók választják, akik a BTK-n létesítettek hallgatói 

jogviszonyt az Egyetemmel.
1
 A Küldöttgyűlés megválasztása során a Választási szabályokban 

leírtak a mérvadók. 

(4) A Küldöttgyűlés a megválasztott képviselőkből, valamint az Elnök, a Tanulmányi 

Alelnök, a Gazdasági Alelnök, a Juttatási Bizottság ügyvivőjének és a Tudományos és 

Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjének személyéből áll. 

(5) A Küldöttgyűlés tag mandátumáról lemondhat, mely szándékát egy, az Elnöknek címzett 

(papír alapú, vagy elektronikus) levél tartalmazza. A Küldöttgyűlés dönt a megüresedett 

helyre szóló időközi választás kiírásáról. Az érintett szavazókörletet az Elnöknek, vagy az 

általa megbízott személynek kell értesítenie a megüresedésről. Amennyiben időközi választás 

útján tölti be valaki a megüresedett helyet, úgy megbízatása csak addig szólhat, ameddig a 

korábbi rendes választáson elnyert mandátumok érvényben vannak. 

(6) A Küldöttgyűlés tagjainak megbízatása egy évre szól. Jogaikat az Alapszabály 7. §-ának 

megkötéseivel gyakorolhatják. 

(7) A Küldöttgyűlés tagjait a KRE BTK HÖK Elnöke bízza meg. 

 

 

                                                           
1
 A hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzésen résztvevő hallgatók, amennyiben a másik szakjuk a BTK által 

gondozott képzésük jogán, szintúgy gyakorolhatják választó és választhatósági jogukat. 
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A Küldöttgyűlés hatásköre, joga és feladata 

7. § 

 (1) Szervezeti és működési ügyek: 

a) meghatározza működési rendjét, 

b) elfogadja a KRE BTK HÖK alapszabályát, 

c) véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a KRE BTK, valamint a KRE BTK HÖK 

működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 

(2) Személyi ügyek: 

a) megválasztja a KRE BTK HÖK elnökét, 

b) a KRE BTK HÖK elnök javaslatára megválasztja a KRE BTK HÖK alelnökeit, 

valamint a kari Juttatási Bizottság ügyvivőjét és a Tudományos és Oktatáspolitikai 

Bizottság ügyvivőjét, 

c) megválasztja a KRE BTK HÖK Felügyelő Bizottságának tagjait.  

d) az elnök javaslatára megválasztja a Kari tanács tagjait; 

e) amennyiben a részönkormányzat elnökének mandátuma az Alapszabályban foglalt 

okoknál fogva idő előtt szűnik meg, vagy a tisztújító választás az elnök mandátumának 

megszűnéséig nem ér véget, ügyvivő elnököt nevez ki a részönkormányzat feladatainak 

ellátására.
2
 

f) dönt az elnök visszahívása tárgyában, szükség esetén ügyvivő elnököt nevez ki a  KRE 

BTK HÖK élére  

 

(3) Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlése az 

Elnök által gyakorolja mindazon jogokat, amelyek az Nftv. alapján a hallgatói 

önkormányzatot megilletik. 

 

A Küldöttgyűlés ülései 

8. § 

 (1) A Küldöttgyűlés jogait ülésen, illetve elektronikus szavazás útján gyakorolja.  

(2) A KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés köteles bármely tagja részéről és a tanácskozási joggal 

meghívottak részéről felvetett üggyel érdemben foglalkozni, megvizsgálni napirendre 

tűzésének lehetőségét, napirendre vétel esetén érdemben megvitatni és konstruktív döntést 

hozni. 

(3) A Küldöttgyűlés minden szemeszterben legalább kétszer ülésezik. Az ülést a KRE BTK 

HÖK elnöke, vagy az általa megbízott személy hívhatja össze. Rendkívüli ülést kell 

összehívni, ha a KRE BTK HÖK elnöke, valamely alelnöke, vagy a képviselők legalább 1/3-

a+1 fő ezt indítványozza. 

(4) A Küldöttgyűlés ülését az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal kell összehívni. Az 

elektronikusan vagy írásban megküldött meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 

(5) Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő megjelent. Határozatképtelenség 

esetén a Küldöttgyűlést ismét össze kell hívni, legalább három, legfeljebb tizenöt nappal az 

eredeti időpont után. Az ismételten összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számától 

függetlenül határozatképes. 

                                                           
2
 Ebben az esetben a Választási Bizottság a választásokra vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni! 
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(6) Az ülést az Elnök, távollétében a Tanulmányi alelnök vagy az Elnök által megbízott 

személy vezeti. Az ülés nyilvános, kivéve ha a Küldöttgyűlés a zárt ülésről dönt. 

(7) Zárt ülésen csak a szavazati jogú tagok, az állandó meghívottak, szükség esetén az ügy 

tárgyalásában érintettek vehetnek részt. A zárt ülés anyagait (kivéve, ha kinevezési ügyet 

tárgyalt a Küldöttgyűlés) a KRE BTK HÖK öt évre titkosíthatja. 

(8) A Küldöttgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza (jelenlévő képviselők 50%-a + 1 

fő), kivéve ha jelen szabályzat nem rendelkezik másként. 

(9) A Küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezetőt a levezető 

elnök terjeszti fel és a Küldöttgyűlés választja. A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlés által 

választott hitelesítők, a levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvvezető ellenjegyzése után a 

Küldöttgyűlés határozataival az erre célra fenntartott iktatóba kell helyezni.  

(10) A KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés munkáját az ülésen elfogadott napirend szerint végzi, 

melyre az ülés megnyitása után az KRE BTK HÖK elnöke tesz javaslatot. A napirendet a 

Küldöttgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával fogadja el. Napirendi pontként fel 

kell venni azt a kérdést is, amelyet a Küldöttgyűlés valamely tagja javasol, amennyiben azt a 

testület egyszerű többséggel elfogadja. 

(11) A határozathozatal szavazás útján történik. Minden szavazati jogú tag egy szavazattal 

rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazás esetén a KRE BTK HÖK elnök 

szavazata - távolléte esetén az ülést vezető alelnök szavazata - dönt. Titkos szavazáson történő 

szavazategyenlőség esetén, az ülést vezető a napirendi pontot újfent vitára bocsátja. Ezt 

követően a titkos szavazást meg kell ismételni. Újabb szavazategyenlőség esetén a napirendi 

pontot 8 napon belül kell újra tárgyalni. 

(12) Titkos szavazást kell elrendelni személyi ügyekben, illetve bármely kérdésben, 

amennyiben a titkos szavazás elrendelését az elnök vagy a Küldöttgyűlés bármely tagja kéri 

és azzal az egyszerű többség egyetért. 

(13) Az Alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben a KRE BTK HÖK 

Küldöttgyűlésének döntése, illetve az ügyben meghozott határozata alapján kell eljárni. A 

KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés döntése nem ütközhet jogszabályba. Az KRE BTK HÖK 

Küldöttgyűlés döntései ellen kizárólag jogszabály,- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a 

döntésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Elnökéhez lehet fordulni. 

(14) A Küldöttgyűlés üléseiről szóló jegyzőkönyvet nyilvánossá kell tenni a Hallgatóság 

számára, kivéve ha a Küldöttgyűlés másként nem rendelkezik. 

 

Határozathozatal 

9. § 

(1) A KRE BTK HÖK Küldöttgyűlése határozatait: 

a) egyszerű többséggel (jelenlévők szavazatának több mint a fele),  

b) abszolút többséggel (az összes szavazat több mint fele), valamint 

c) minősített többséggel (az összes szavazat több mint kétharmada) hozza. 

 

(2) Abszolút többség szükséges minden személyi ügy elfogadásához, így különösen a KRE 

BTK HÖK tisztségviselőinek, ügyvivőinek, a Kari Tanács, a Kari Bizottságok hallgatói 

tagjainak, valamint a KRE BTK HÖK Választási Bizottságának és a Felügyelő Bizottság 

tagjainak megválasztásához. 
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Amennyiben nem teljesül az abszolút többség sem a megválasztás, sem a visszahívás 

tekintetében, úgy minden tisztségviselő funkciójában marad mindaddig, ameddig 

megbízatásuk le nem jár, illetve míg a Küldöttgyűlés másként nem rendelkezik. 

(3) Minősített többség szükséges az alapszabály és a szabályzatok elfogadásához és 

módosításához. 

(4) Minden más kérdésben egyszerű többséggel határoz a Küldöttgyűlés. 

(5) Az Elnök elrendelhet elektronikus szavazást, melynek ügyrendje a Szenátus elektronikus 

szavazását követi. 

 

 

V. fejezet – A KRE BTK HÖK Vezetősége 

 

A Vezetőség 

10. § 

(1) A KRE BTK HÖK vezetősége irányítja és koordinálja a KRE BTK HÖK működését, 

annak operatív testületeként végrehajtója a Küldöttgyűlésnek, valamint közvetlen 

kapcsolattartó a Karvezetés és a KRE BTK HÖK között. 

(2) Meghatározza működési rendjét. 

(3) Előkészíti a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés döntéshozó tevékenységét. 

(4) Lebonyolítja a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés döntéseinek, határozatainak és a 

projektjeinek végrehajtását. 

(5) A Vezetőség tagjait részben a Küldöttgyűlés választja, részben az Elnök általi megbízás 

útján végzik feladataikat. 

(6) A Vezetőség megválasztott tagjai (vezető tisztségviselők) a KRE BTK HÖK 

 a) Elnöke; 

 b) Tanulmányi alelnöke; 

 c) Gazdasági alelnöke; 

 d) a kari Juttatási Bizottság ügyvivője; 

 e) a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője. 

(7) A Vezetőség a megválasztott tisztségviselőkön kívül az Elnök általi megbízás útján 

kinevezett megbízottakkal és referensekkel egészül ki, akik feladatait az Elnök határozza meg 

minden szemeszter elején, de legkésőbb az első tanítási hónap 25. napjáig. Amennyiben az 

Elnök nem rendelkezik külön feladataikról, a korábbi utasítás marad érvényben. A megbízás 

útján kinevezett tisztségviselők addig maradnak funkciójukban, ameddig az Elnök is, kivéve, 

ha írásban le nem mondanak, illetve ameddig az Elnök visszavonja megbízásukat. 

(8) A Vezetőség legalább havi rendszerességgel ülésezik. 

(9) A Vezetőség ülésein szavazati joggal csak az Elnökség tagjai, a kari Juttatási Bizottság 

ügyvivője és a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője, tanácskozási joggal 

a megbízás útján kinevezett tagok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke vehet 

részt, valamint bárki, akit az Elnökség indokoltnak lát meghívni az ülésekre. A Vezetőség 

üléseiről minden esetben értesíteni kell a Felügyelő Bizottság elnökét is. 
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(10) A Vezetőség üléseire a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés üléseire vonatkozó szabályok az 

irányadók azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az Elnökség indokoltnak látja az attól való 

eltérést a konstruktív munkavégzés végett, úgy más ügyrendet is alkalmazhat. 

(11) A Vezetőség üléséről jegyzőkönyv készül, melynek hitelesítését a jelenlévők közül két 

tag látja el, valamint rá kerül az Elnök és az ad hoc jelleggel megválasztott 

Jegyzőkönyvvezető kézjegye is. 

(12) A Vezetőség üléseiről készült jegyzőkönyvet az erre a célra fenntartott iktatóban kell 

elhelyezni. A jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, ugyanakkor bármely szavazati joggal 

rendelkező Küldöttgyűlési tag számára be kell mutatni, amennyiben az írásban kérvényezi az 

Elnöknél. 

 

Az Elnökség 

11. § 

(1) A KRE BTK HÖK Elnöksége a KRE BTK HÖK legfőbb irányító szerve. Irányítja és 

koordinálja a KRE BTK HÖK Vezetőségét, képviseli a Vezetőség és a Küldöttgyűlés 

álláspontját a Karvezetés között. 

(2) Az Elnökség vezetője az Elnök, tagjai további a Tanulmányi alelnök és a Gazdasági 

alelnök. 

(3) Az Elnökség maga alakítja ki saját működési rendjét. 

 

Az Elnök 

12. § 

(1) A Küldöttgyűlés, az Elnökség, a Vezetőség és a KRE BTK HÖK képviseletére az elnök 

jogosult. 

(2) Az elnök szervezi és irányítja a KRE BTK HÖK munkáját. Ennek során összehívja, 

előkészíti és levezeti a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés, a KRE BTK HÖK Elnökség és a 

Vezetőség üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére, valamint irányítja a KRE BTK HÖK 

döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenységét. 

(3) Az elnök gondoskodik a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés, valamint a KRE BTK HÖK 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a végrehajtás előkészítéséről. 

(4) Az elnök felügyeli a KRE BTK HÖK irodai bázisának működését és alkalmazottainak 

munkáját. 

(5) Az elnök irányítja és szervezi a KRE BTK HÖK gazdálkodását, felelős a KRE BTK HÖK 

rendelkezésére bocsátott források jogszerű és szabályszerű felhasználásáért. 

(6) Az elnök a tevékenységéért felelősséggel tartozik. 

(7) A KRE BTK HÖK elnök a KRE BTK HÖK Alapszabályban meghatározott feladatai 

ellátása során, továbbá a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben 

önállóan is eljárhat. A KRE BTK HÖK Alapszabály rendelkezéseinek pontosítása érdekében 

utasítást adhat ki, illetve ügyviteli szabályt utasításban megállapíthat, amely az érintettekre 

nézve kötelező erejű. 
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(8) A KRE BTK HÖK elnöke jogosult és köteles minden olyan kérdésben képviselni a 

szervezetet, amelyet az Alapszabály más szervezet, vagy személy hatáskörébe nem utal. 

Alapszabályban nem meghatározott feladatok teljesítése során tevékenysége nem lehet 

jogszabálysértő, illetve nem lehet ellentétes a Károli Gáspár református Egyetem Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltakkal. 

(9) Az KRE BTK HÖK elnöke jogosult: 

a) javaslatot tenni a KRE BTK HÖK tanulmányi alelnökének, gazdasági alelnökének, 

a kari Juttatási Bizottság ügyvivőjének, valamint a kari Tudományos és 

Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjének személyére, 

b) az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában jogosult megbízás útján további 

tagokat kinevezni a Vezetőségbe, 

c) létrehozni szakbizottságokat a Vezetőségen belül, melynek feladatait és működési 

kereteiket ő maga határozza meg, 

d) javaslatot tenni bármely küldöttgyűlési tag valamely, a KRE BTK HÖK 

Küldöttgyűlés feladatkörébe tartozó feladattal való megbízására, 

e) tanácskozási joggal részt venni a bizottságok ülésein 

f) észrevétellel, vagy jelzéssel élni az Egyetem bármely döntési jogkörrel felruházott 

fórumán, hallgatók, vagy hallgatói szervezetek érdekeit érintő, sértő vagy 

veszélyeztető működéssel, vagy döntéssel kapcsolatban, 

g) javaslatot tenni a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlése, az Elnökség, illetve a Vezetőség 

által hozott határozatok törvényességi felülvizsgálatára, ha  az jogszabállyal, egyetemi 

szabályzattal ellentétes, 

h) nyilatkozatot tenni a KRE BTK HÖK nevében, 

i) a KRE BTK HÖK költségvetésére és gazdálkodási alapelveire előterjesztést tenni, 

j) a feladat- és jogkörébe tartozó ügyekben segítő személyt vagy személyeket felkérni, 

megbízni, 

l) kiírni a tisztújító választásokat 

m) személyi javaslatot tenni a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés, valamint a KRE BTK 

HÖK Elnökség hatáskörébe utalt egyéb személyi ügyekben, 

n) a közéleti ösztöndíjak megállapítására, 

o) képviselni a KRE BTK HÖK-öt az egyetemi és egyéb fórumokon, 

p) az Alapszabályban meghatározottak szerint utasítást kiadni. 

q) saját, az Egyetem címerével ellátott pecsét használata „„Károli Gáspár Református 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Hallgatói Önkormányzat Elnök - * ANNO * 

1855” felirattal.” 

e) minden javaslat, indítvány elsődleges véleményezésére, 

(10) Az elnök határoz minden olyan kérdésben, melyekről jelen Alapszabály külön nem 

rendelkezik. 
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(11) Az elnöki határozatokat iktatószámmal kell ellátni, rögzíteni az irattárban, melyről az 

elnök vagy az elnök által megbízott személy gondoskodik. 

A Tanulmányi Alelnök 

13. § 

(1) A KRE BTK HÖK tanulmányi alelnöke az Elnök és a Gazdasági Alelnök mellett az 

Elnökség tagja és a szervezet általános alelnöke is egyben. Az elnök távollétében vagy 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel jár el. A tanulmányi alelnök a tevékenységéért – 

felelősséggel tartozik. 

(2) A tanulmányi alelnököt a Küldöttgyűlés választja az Elnök javaslatára. 

(3) Szavazati joggal vehet részt a küldöttgyűlés, a vezetőség és az Elnökség ülésén. 

(4) Amennyiben nem delegált tagja az EHÖK Választmányának, annak ülésein tanácskozási 

joggal részt vehet. Az Elnök írásos jelzése alapján átadhatja szavazati jogát az EHÖK 

Választmányának ülésein. 

(5) A Tanulmányi Alelnök joga 

 a) a Küldöttgyűlés, a vezetőség és az Elnökség elé önálló javaslatok terjesztése, 

 b) az Elnök által alárendelt bizottságok munkájának ellenőrzése, 

 c) szavazati joggal részt venni a kari Tanulmányi Bizottság munkájában, 

d) tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben a KRE BTK HÖK 

képviselete 

e) a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság felügyelete, 

f) saját, az Egyetem címerével ellátott pecsét használata „Károli Gáspár Református 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi alelnök - * 

ANNO * 1855” felirattal. 

g) határozathozatal saját kompetenciaterületeinek ügyeiben. 

(6) Tisztsége alapján tagja 

 a) a KRE BTK Kari Tanácsának 

 b) a KRE BTK Tanulmányi Bizottságának 

 c) a KRE BTK Minőségellenőrző Bizottságának 

 d) a KRE BTK Kreditátviteli Bizottságának 

(7) Amennyiben a Tanulmányi Alelnök eseti jelleggel nem tudja ellátni feladatait, úgy 

elsősorban az Elnökség, másodsorban a vezetőség tagjait megbízhatja feladatai ellátásával, 

amelyről az Elnököt köteles tájékoztatni és jóváhagyását kérni. 

 

A Gazdasági alelnök 

14. § 
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(1) A KRE BTK HÖK gazdasági alelnöke az Elnök és a Tanulmányi Alelnök mellett az 

Elnökség tagja. Az elnök és a tanulmányi alelnök együttes távolléte vagy akadályoztatása 

esetén a szervezet teljes jogkörű vezetője. 

(2) A Gazdasági Alelnököt a Küldöttgyűlés választja az Elnök javaslatára. 

(3) Szavazati joggal vehet részt a küldöttgyűlés, a vezetőség és az Elnökség ülésén. 

(4) Amennyiben nem delegált tagja az EHÖK Választmányának, annak ülésein tanácskozási 

joggal részt vehet. Az Elnök írásos jelzése alapján átadhatja szavazati jogát az EHÖK 

Választmányának ülésein. 

(5) A Gazdasági Alelnök joga 

 a) a Küldöttgyűlés, a vezetőség és az Elnökség elé önálló javaslatok terjesztése, 

 b) az Elnök által alárendelt bizottságok munkájának ellenőrzése, 

 c) a kari Juttatási Bizottság felügyelete, 

d) a KRE BTK HÖK gazdálkodásának, gazdálkodási ügyvitelének irányítása és 

felügyelete; 

e) az Egyetemi a KRE BTK HÖK-öt érintő költségvetési testületeinek munkájában 

való részvétel, 

f) az egyetemi és kari szabályzatokban megállapított módon részvétel a hallgatók 

juttatásaival kapcsolatos ügyek intézésében, 

g) a KRE BTK HÖK költségvetési javaslatának elkészítése az Elnökkel 

együttműködve, 

h) a KRE BTK HÖK által szervezett programok pénzügyi ellenőrzése, 

i) saját, az Egyetem címerével ellátott pecsét használata „Károli Gáspár Református 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Hallgatói Önkormányzat Gazdasági alelnök - * 

ANNO * 1855” felirattal. 

j) határozathozatal saját kompetenciaterületeinek ügyeiben. 

(6) Tisztsége alapján tagja 

 a) a KRE BTK Kari Tanácsának 

b) minden ösztöndíj ügyét tárgyaló és jóváhagyó kari vagy egyetemi bizottságnak 

(Károli Ösztöndíj, Köztársasági ösztöndíj stb.) kivéve az egyetemi Szociális 

Bizottságot, hacsak az EHÖK Választmánya másként nem rendelkezik. 

(7) Amennyiben a Gazdasági Alelnök eseti jelleggel nem tudja ellátni feladatait, úgy 

elsősorban az Elnökség, másodsorban a vezetőség tagjait megbízhatja feladatai ellátásával, 

amelyről az Elnököt köteles tájékoztatni és jóváhagyását kérni. 

 

A kari Juttatási Bizottság 

15. § 

(1) A kari Juttatási Bizottság (JuBi) a KRE BTK HÖK állandó bizottsága. 
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(2) A kari Juttatási Bizottság a KRE BTK HÖK gazdasági alelnökének felügyeletével 

működik. 

(3) Vezetője a Bizottság ügyvivője, akit a Küldöttgyűlés választ az Elnök javaslatára. 

 a) A Bizottság ügyvivője a Vezetőség szavazatjogú tagja. 

 b) A Bizottság ügyvivője tisztsége alapján tagja a Kari Tanácsnak. 

(4) A kari Juttatási Bizottság tagjait az Elnök bízza meg a Gazdasági Alelnök és a Bizottság 

ügyvivője javaslata alapján. 

(5) A Juttatási Bizottság szemeszterenként legalább egyszer ülésezik, melyre meg kell hívni a 

KRE BTK HÖK Elnökét és gazdasági Alelnökét. 

(6) A kari Juttatási Bizottság feladata 

 a) a hallgatók szociális támogatási rendszerének kialakítása, működtetése, 

 b) a hallgatók szociális kérelmének elsőfokú elbírálása, 

 c) a rendkívüli szociális kérelmek elbírálása, elnöki jóváhagyásra történő előkészítése 

d) az egyetemi és kari tanácsi képviselők munkájának szociális ügyekben és 

irányelvekben történő segítése. 

(7) A Bizottság munkájában részt vehet a KRE BTK HÖK Elnöke, Gazdasági Alelnöke és 

Tanulmányi Alelnöke. 

(8) A Juttatási Bizottság által előkészített anyagokat az Elnök hagyja jóvá, illetve ezt a jogát 

átruházhatja a Gazdasági Alelnökre. 

(9) Az Elnök vagy Gazdasági Alelnök utasítására a Bizottság részt vehet a kari ösztöndíjak, 

pályázatok elbírálásában a KRE BTK HÖK-öt képviselve. 

 

A kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője 

16. § 

(1) A kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság (TOB) a KRE BTK HÖK állandó 

bizottsága. 

(2) A kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság a KRE BTK HÖK tanulmányi 

alelnökének felügyeletével működik. 

(3) Vezetője a Bizottság ügyvivője, akit a Küldöttgyűlés választ az Elnök javaslatára. 

 a) A Bizottság ügyvivője a Vezetőség szavazatjogú tagja. 

 b) A Bizottság ügyvivője tisztsége alapján tagja a Kari Tanácsnak. 

(4) A kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság tagjait az Elnök bízza meg a Tanulmányi 

Alelnök és a Bizottság ügyvivője javaslata alapján. 

(5) A Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság szemeszterenként legalább egyszer ülésezik, 

melyre meg kell hívni a KRE BTK HÖK Elnökét és Tanulmányi Alelnökét. 

(6) A kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság feladata 
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a) a KRE BTK HÖK tudományos és szakmai programjainak előkészítése és 

lebonyolítása 

b) egyetemi és kari tudományos és szakmai programok koordinálása amennyiben erre 

felkérést kap a szervezet, 

c) hazai és nemzetközi pályázatok figyelése, ezekről a hallgatók megfelelő 

tájékoztatása, 

d) a kari Karrierirodával történő kapcsolattartás és együttműködés 

e) együttműködés a nemzetközi dékánhelyettessel, valamint a kari erasmus-

koordinátorokkal az Erasmus-pályázatok ügyében; 

f) részt venni az intézeti/tanszéki Erasmus-pályázatok elbírálásában a koordinátorok 

előzetes tájékoztatása alapján, 

g) együttműködés a tudományos dékánhelyettessel, valamint a kari TDK-

koordinátorokkal a TDK megszervezése ügyében, 

h) részt venni az intézeti/tanszéki TDK-dolgozatok elbírálásában a koordinátorok 

előzetes tájékoztatása alapján, 

i) az egyetemi és kari tanácsi képviselők munkájának tanulmányi ügyekben és 

irányelvekben történő segítése, 

j) a KRE BTK HÖK szakmai anyagainak előkészítése, beleértve a hallgatóknak szóló 

tanulmányi és egyéb tájékoztatókat, 

k) a hallgatókat érintő oktatáspolitikai kérdésekben történő állásfoglalás, 

l) hallgatói megkeresések alapján tanulmányi ügyekben tájékoztatás, tanácsadás, 

m) kapcsolattartás a Tanulmányi Osztály munkatársaival hallgatókat érintő ügyekben, 

n) az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése rendszerének kidolgozása, részvétel az 

illetékes kari bizottság előkészítő munkájában, állásfoglalás a kiértékelésben. 

(7) A Bizottság munkájában részt vehet a KRE BTK HÖK Elnöke, Gazdasági Alelnöke és 

Tanulmányi Alelnöke. 

(8) A Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság által előkészített anyagokat az Elnök hagyja 

jóvá, illetve ezt a jogát átruházhatja a Tanulmányi Alelnökre. 

 

A KRE BTK HÖK elnöki megbízottjai és referensei 

17. § 

(1) A KRE BTK HÖK elnöki megbízottjait és referenseit az elnök bízza meg. A megbízásnak 

időkorlátja nincs, de nem tarthat tovább, mint ameddig a kinevező elnök mandátumában van. 

(2) Elnöki megbízottnak tekintendő a meghatározott időre kinevezett tisztségviselő. 

(3) Az elnöki megbízottak részletes feladatait és kötelességeit a KRE BTK HÖK elnöke 

határozza meg. 

(4) Részt vesznek a Vezetőség munkájában, de szavazati joggal nem rendelkeznek sem a 

Vezetőségben, sem a Küldöttgyűlésben. 
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(5) Referensnek tekintendő az a tisztségviselő, aki a vezetőség valamely állandó (kari Juttatási 

vagy Tudományos és Oktatáspolitikai) vagy ad hoc jelleggel, nem meghatározott időre 

létrehozott bizottság munkájában vesz részt. 

(6) A KRE BTK HÖK Elnöke nem köteles megbízottakat és referenseket kinevezni. 

 

VI. fejezet – A Felügyelő Bizottság 

18. § 

(1) A KRE BTK HÖK Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) a KRE BTK HÖK 

valamennyi testülete munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 2 tagú testület. 

(2) Az FB tagjainak megválasztását a KRE BTK HÖK elnöke évente köteles kiírni.  

(3) Az FB tagjait a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja 1 évre. 

 

19. § 

 (1) A KRE BTK HÖK FB: 

a) ellenőrzi, hogy a KRE BTK HÖK, valamint testületeinek és tisztségviselőinek 

tevékenysége a KRE BTK HÖK szabályzataiban foglaltakkal összhangban van-e, valamint 

hogy tevékenységük nem ellentétes-e jogszabállyal vagy az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzatával, 

b) tanévenként törvényességi ellenőrzés keretében megvizsgálja a KRE BTK HÖK és a 

részönkormányzatok működését, amelynek eredményéről a vizsgálatot követően beszámol 

a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlésének, 

d) jelenti a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlésének visszaélés vagy mulasztás gyanúját 

e) elvégzi a vezető tisztségviselőkkel (a Vezetőség tagjaival) kapcsolatban felmerülő 

összeférhetetlenségi indítványok vizsgálatát, 

i) az Alapszabály vonatkozó paragrafusaiban foglaltak szerint javaslatot tesz a 

tisztségviselők, ügyvivők, a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlés delegált tagjainak, 

részönkormányzat elnökségi tagjának, illetve a hallgatói képviselő visszahívásával 

kapcsolatban, 

k) javaslattal élhet és eljárhat minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály, egyéb 

szabályzat, a KRE BTK HÖK elnöke, a KRE BTK HÖK Küldöttgyűlése, vagy a KRE 

BTK HÖK Elnöksége a hatáskörébe utal. 

 

20. § 

(1) A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet a vezetőség ülésein. 

(2) A KRE BTK HÖK FB határozata ellen az érintett hallgató a KRE BTK HÖK 

Küldöttgyűléséhez nyújthat be fellebbezést a határozatról való tudomásszerzéstől számított 15 

napon belül. 

 

 

VII. fejezet – A Választási Bizottság 
21. § 

 

(1) A KRE BTK HÖK Választási Bizottsága (VB) illetékes a szervezet választásainak 

előkészítésében, lebonyolításában és felügyeletében. 

(2) A VB nem állandóan működő bizottság, de bármikor összehívható a VB Elnöke, a KRE 

BTK HÖK Elnöke vagy a Felügyelő Bizottság Elnöke által. 
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(3) A VB három tagú, maguk közül választják meg a Bizottság elnökét. 

(4) A VB működésének és ügyrendjének kialakításában a Választási Szabályok vonatkozó 

részei a mérvadóak. 

 

 

VIII. fejezet – A Kari Tanács hallgatói tagjai 

22. § 

(1) A Kari Tanács hallgatói tagjait a Küldöttgyűlés választja részben adott tisztséggel együtt, 

részben közvetlen megbízatással. 

(2) A Kari tanácsnak tisztségéből fakadóan tagja a KRE BTK HÖK Elnöke, Tanulmányi 

Alelnöke, Gazdasági Alelnöke, a Juttatási Bizottság ügyvivője és a Tudományos és 

Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője. 

(3) A további tagokat a Küldöttgyűlés delegálja az Elnök javaslata alapján. 

(4) A Kari Tanács tagsági megbízását az Elnök adja át a Küldöttgyűlés vonatkozó határozata 

alapján. 

(5) Amennyiben valamely Kari Tanács tag mandátuma megszűnik vagy szünetel a KRE BTK 

HÖK-ben, úgy erről az Elnök értesíti a Küldöttgyűlés tagjait és eseti megbízással maga hív 

meg a Kari Tanácsra hallgatói képviselőt, de a soron következő Küldöttgyűlés ülésen köteles 

napirendre tűzni a tagság kérdését. 

 

IX. fejezet – Választási szabályok 

23. § 

(1) A vonatkozó törvényi szabályozás keretében a KRE BTK HÖK hallgatói jogosultak 

önálló önkormányzati választásokat tartani. 

(2) Az önkormányzati választások során a KRE BTK HÖK minden hallgatója választó és 

választható. 

(3) A választások általánosak, egyenlők és titkosak. Ezt a Választási Bizottság felügyeli, a 

felügyelő Bizottság és az Önkormányzat Elnöke ellenőrzi. 

(4) A választójog gyakorlása a hallgató joga és egyben kötelessége. 

(5) A Küldöttgyűlés tagjait a KRE BTK hallgatói közvetlenül, az Elnököt, a Tanulmányi 

Alelnököt, a Gazdasági Alelnököt, a Juttatási Bizottság ügyvivőjét és a Tudományos és 

Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjét közvetve, a Küldöttgyűlés által választják. 

(6) A Választások kiírása a Szabályzat vonatkozó rendelkezései alapján történik. 

 

A Küldöttgyűlés választása 

24. § 
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(1) Rendes Küldöttgyűlés-választást az előző rendes választáshoz képest évente kell tartani az 

azt megelőző rendes választás lezárásához képest. A választást minden esetben úgy kell kiírni, 

hogy a választás –a választási szabályoknak értelmében- mindenképp lezáruljon és az 

eredmények hatályossá váljanak még az előző mandátumok lejárásig, ami egy éves 

időtartamra szól. A Küldöttgyűlés-választás eredményeinek hatályosulásáig az előző 

mandátumok vannak érvényben. Amennyiben valamely különleges körülmény miatt a 

Választás nem zárul le az előző választás eredményéhez képest egy éven belüli időszakban 

(egy év alatt a folyó év és az azt megelőző év azonos hónapja és napszáma közti időszakot 

értjük), a korábbi mandátumok mindaddig érvényben maradnak, míg nem hatályosul az új 

eredmény, de legfeljebb még egy hónapig. 

(2) Részválasztás abban az esetben történik, amennyiben a képviselőknek csak legfeljebb 1/3-

ada vesztette el mandátumát. Ebben az esetben csak adott szavazókörletben kell kiírni 

választást, amennyiben a Küldöttgyűlés erről határoz. 

(3) Rendes Küldöttgyűlés-választást kell tartani, amennyiben a Küldöttgyűlés saját jogán 

feloszlatta magát. 

a) A megválasztott tisztségviselők (5 fő) mandátumát a feloszlatás nem érinti, 

mandátumban maradnak, de az új Küldöttgyűlésnek megerősítő, vagy visszahívó 

határozatot kell hozni a tisztségviselők mellett vagy ellen. 

b) A rendkívüli Küldöttgyűlés-választást a feloszlatás után egy hónapon belül ki kell 

írni és le kell bonyolítani. 

(4) A Küldöttgyűlés-választás szavazókörletek alapján történik. Szavazókörletnek minősülnek 

a(z) 

 a) nappali munkarendű alapképzési szakok évfolyamai (szakonként max. 3) 

 b) nappali munkarendű mesterképzési szakok évfolyamai (szakonként min. 2, max. 3.) 

 c) nappali munkarendű osztatlan tanárképzési szak évfolyamai (max. 6) 

 d) az összes levelező képzésben résztvevő hallgatók alkotta csoport (max. 1) 

 e) az összes nem graduális képzésben résztvevő hallgatók alkotta csoport (max. 1) 

 

(5) Mandátumeloszlás az alábbiak szerint történik az a), b) és c) pontokban meghatározott 

körletekben: minden szak minden évfolyama legalább 1, legfeljebb 3 mandátummal 

rendelkeznek. 

- Egy mandátummal rendelkezik azon körlet, ahol a hallgatók száma nem haladja meg 

a 99 főt. 

- Két mandátummal rendelkezik azon körlet, ahol a hallgatók száma 100 vagy annál 

több hallgató, de legfeljebb 149 fő. 

- Három mandátummal rendelkezik azon körlet, ahol a hallgatók száma 150 vagy 

annál több fő. 

(6) Mandátumeloszlás az alábbiak szerint történik a d) és e) pontokban meghatározott 

körletekben: 

 - Egy mandátummal rendelkezik a Kar összes levelezős hallgatója. 
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- Egy mandátummal rendelkezik a Kar összes, nem graduális képzésben résztvevő 

hallgatója. 

(7) Legalább egy képviselővel kell rendelkeznie az a), b) és c) pontokban meghatározott 

körleteknek. Amennyiben a jelöltállítási időszak vége előtt 24 órával a megnevezett 

körletekből egy hallgató sem jelentkezik képviselőnek, úgy az Elnök maga jelöl Hallgatót az 

adott körletből. 

(8) Amennyiben a d) és e) pontokban meghatározott körletekből nem érkezik jelölés, majd 

nem történik választás, a Küldöttgyűlés-választás érvényesnek tekinthető. 

(9) A mandátumelosztást a Választási Bizottság végzi az Elnök felügyeletével a Tanulmányi 

Osztály által küldött adatok alapján. 

(10) A mandátumok megállapítása után a Választási Bizottság nyilvánosságra hozza az 

adatokat, majd ez alapján írható ki a tényleges választás.  

(11) A képviselő-választások időbeli rendje: 

 - Jelöltállítás (min. 2, max. 5 munkanap) 

 - Szavazás (min. 3, max. 5 munkanap) 

- Eredmény megállapítása, kihirdetése (a szavazás lezárulása után legfeljebb 7 

munkanapon belül) 

(12) Jelöltállítás történhet 

a) önjelöléssel, mely tartalmazza a jelölt írásos nyilatkozatát arról, hogy vállalja a 

részvételt a választásokon; 

b) mások általi jelöléssel, melynek tartalmaznia kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogy 

vállalja a részvételt a választásokon. Mindenki csak a saját szavazókörletéből jelölhet 

képviselőnek hallgatót. 

(13) A hivatalos jelöltállítási időszak lezárulása után a Választási Bizottság jegyzéket készít 

az induló hallgatókról, melyet nyilvánosságra hoz. A jegyzék alapján elkészíti a 

szavazólapokat. 

(14) A szavazólapokon fel kell tüntetni a szavazási körletet, a Választások időtartamát, a 

jelöltek neveit, illetve a szavazólapon olyan helyet, ahol egyértelműen jelezheti a szavazó 

szándékát (karika, vagy négyzetforma). Fel kell tüntetni, hogy a jelölőterületen milyen módon 

jelezheti szándékát, illetve, hogy bármilyen más változtatás a lapon, érvénytelen szavazatot 

jelent. 

(15) A Választási Bizottság köteles folyamatos tájékoztatást adni az Elnökség részére a 

Választások aktuális állásáról. 

(16) A Választási Bizottság részére a Vezetőség az Elnök jóváhagyásával biztosítja 

működésének feltételeit, a KRE BTK HÖK csatornáinak használatát. Segíti a Karvezetés és a 

tájékoztatási fórumok kezelői, valamint a Választási Bizottság tagjai közti kommunikációt. 

(17) A Választás menete: A Választási Bizottság az összesítés után köteles kihirdetni a 

Hallgatók számára a választások pontos menetét, melyet a Választási Bizottság határoz meg 

az alábbiak alapján: 

- A KRE BTK összes épületében ki kell jelölni helyiséget, ahol a szavazás történik. 



17 
 

- A Választás időtartama alatt ezekben a helyiségekben ki kell helyezni szavazóurnát. 

- A szavazóurna legalább két méterre kell elhelyezkednie a Választási Bizottság 

(illetve az általa kijelölt bizottságok) a helyiségben elfoglalt helyétől. 

- A szavazóurna mellett kell biztosítani helyet, ahol a titkos szavazás megtörténhet. 

- A szavazni kívánó hallgatónak a Választási Bizottság (illetve az általa kijelölt 

bizottságok) elé kell járulnia, ahol a hallgatónak igazolnia kell magát, aláírnia a 

választási listát. Ezután veheti át a szavazólapot, melyre a Választási Bizottság 

pecsétjét kell nyomni. Amely szavazólapon nincs pecsét, a szavazat érvénytelennek 

minősül. A szavazólapot tintával kell kitölteni. 

- A Választási Bizottság szabadon dönt arról, hogy mely épületben, hány napig tart 

fent szavazást, de legalább 3 munkanapon kell történnie szavazásnak a Karon és 

minden épületben legalább 1 napig köteles szavazást tartani. 

-  A Választási Bizottság (illetve az általa kijelölt bizottságok) minden választási 

napon köteles jegyzőkönyvet készíteni az adott napi választásokról. Az adott napi 

szavazás megnyitásakor ellenőrzi, hogy minden, a fent rögzített feltételek teljesülnek-e 

az adott szavazóhelyen. A jegyzőkönyvnek rögzítenie kell minden olyan eseményt és 

körülményt, ami közvetlenül a választásokhoz kapcsolódik a pontos időpontokkal 

feltüntetve. 

- A Választások során egy alkalommal, amennyiben a Hallgató maga jelzi, rontott 

szavazólap helyett újat kaphat. A jegyzőkönyvben ezt jelezni kell. 

(18) A Választási Bizottság végezhet részösszesítést, de kizárólag az Elnökség és a Felügyelő 

Bizottság valamely tagjának jelenlétében. Az urnából kivett szavazólapokat lezárt borítékba 

kell helyezni és gondosan elzárni. 

(19) A szavazás végleges lezárása után az összes urnát egy helyiségbe kell vinni, ahol a 

végszámolást végzi a Választási Bizottság, illetve az általa kijelölt Szavazatszámláló 

Bizottság. A végszámolás során, amennyiben történt korábban részösszesítés, azokat a 

szavazólapokat ismét elő kell venni, a lezárt boríték felnyitható. A végszámolás során minden 

egyes szavazókörlet eredményeit összesíteni kell, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(20) Az összesítés során a Választási Bizottság jegyzéket készít a szabályosan megválasztott 

képviselőkről, amelyről tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot és az Elnököt. 

(21) Az Elnök kihirdeti az eredményeket. A kihirdetéstől számított 24 órán belül bármely 

szavazó fellebbezést nyújthat be írásban a KRE BTK HÖK Elnökének. Az Elnök értesíti a 

Felügyelő Bizottságot, amely megvizsgálja a Választásokat a jegyzőkönyvek és a szavazatok 

alapján. Amennyiben a Felügyelő Bizottság jóváhagyja a fellebbezést részletes indoklással, a 

Választásokat meg kell ismételni. 

(22) Az eredményekről az Elnök köteles hét munkanapon belül tájékoztatni a Kar Dékánját és 

az Egyetem Főtitkárát. 

(23) Érvényesség: Minden szavazókörlet külön egységként értelmezendő. A 26. § (4) 

bekezdésében foglalt szavazókörletek közül az a), b) és c) pontban jelölt körletekben érvényes 

a szavazás, ha az adott szavazókörletben jogosult hallgatók legalább 25%-a szavazott. A d) és 

e) pontokban foglalt szavazás érvényes, ha legalább egy szavazatot leadtak mindkét körletben, 

amennyiben a két körlet indított képviselőt. Szavazategyenlőség esetén sorsolással dönt a 

Választási Bizottság a mandátumról. 



18 
 

(24) Amennyiben valamely szavazókörletben nem volt eredményes a szavazás, úgy a 

Választási Bizottságnak csak azokban a körletekben kell új szavazást kiírnia. A második 

forduló a résztvevők számától függetlenül érvényes és eredményes. 

 

 

Az Elnök választása 

25. § 

 

(1) A KRE BTK HÖK Elnökét a Küldöttgyűlés választja. A KRE BTK HÖK Elnöke lehet a 

Kar bármely nappali tagozatos hallgatója, aki gyakorolhatja szavazati jogát. 

(2) A KRE BTK HÖK Elnökét a Küldöttgyűlés két éves időtartamra választja. 

(3) Amennyiben a KRE BTK HÖK Elnöke mandátuma lejárta előtt lemond, vagy bármilyen 

körülmény okán nem töltheti be a tisztségét, úgy a Küldöttgyűlés ügyvivő elnököt nevez ki 

addig, míg a mandátum le nem telik, illetve vissza nem hívja az Elnökség többi tagját. 

(4) A Küldöttgyűlés fél évvel meghosszabbíthatja az Elnök mandátumát. Ebben az esetben a 

hosszabbítás vonatkozik a Tanulmányi Alelnökre, Gazdasági Alelnökre, a Juttatási Bizottság 

ügyvivőjére és a Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjére is. 

(5) Az Elnököt a Küldöttgyűlés a tisztújító ülésén, abszolút többséggel választja. 

(6) Az Elnökválasztás napirendi pontját tartalmazó ülésről legalább egy hónappal korábban 

köteles az Elnök tájékoztatni a Küldöttgyűlés képviselőit és a Választási Bizottságot. Az 

ülésnek meg kell előznie a korábbi Elnök mandátumának lejártát. 

(7) A Választási Bizottság az értesítéstől számított hét munkanapon belül közzéteszi az Elnöki 

pozícióra történő pályázati kiírást, melyet megküld a Küldöttgyűlés képviselőinek és az 

Elnöknek, melyet utóbbi hagy jóvá. 

(8) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásának határidejét (mely 

legkésőbb az ülés előtt két héttel lehet). 

(9) A pályázathoz mellékelni kell legalább 150 hallgató támogató aláírását, melynek 

hitelességét a Felügyelő Bizottság bármikor ellenőrizheti. Amennyiben kiderül, hogy az 

aláírások legalább 1 nem hiteles, úgy a pályázó kizárásra kerül, nem indulhat az elnöki 

pozícióért. 

(10) A pályázati időszak lezárulása után a Választási Bizottság összesíti a jelöltek listáját, 

majd megküldi a Küldöttgyűlés képviselőinek és az Elnöknek. 

(11) A pályázati időszak lezárulása után az elnöki pozícióért induló hallgatóknak meg kell 

nevezniük azokat a személyeket, akiket Tanulmányi Alelnökké, Gazdasági Alelnökké, a kari 

Juttatási Bizottság ügyvivőjévé, valamint a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság 

ügyvivőjévé jelölnek a tisztújító küldöttgyűlési ülésen. Ezt a Választási Bizottsághoz kell 

benyújtani. A jelöltek személye legkésőbb az Elnökválasztást tartó ülés napirendjei előtt 

megváltoztatható indoklással. 
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(12) Minden jelöltnek tiszteletben kell tartania a többi jelölt személyét. A Választás 

tisztaságáért a Választási Bizottság és a Felügyelő Bizottság vállal felelősséget. 

(13) Minden további körülményt a Választási Bizottság az Elnök jóváhagyásával szabályoz az 

egyenlőség elvén. Minden jelöltet ugyanolyan jogok illetnek meg. 

(14) A Küldöttgyűlés ülésén az Elnököt titkosan választják a tagok. A szavazólapokat a 

Választási Bizottság készíti el és felügyeli a szavazás menetét. 

(15) A szavazólapon fel kell sorolni betűrendben a jelöltek neveit, mellette jelölőterületet 

(karika vagy négyzetforma) kialakítani. Minden szavazólapon csak egy jelöltre lehet voksot 

leadni. Erre a Választási Bizottságnak kötelessége felhívni a figyelmet! 

(16) Az ülésre meg kell hívni az összes jelöltet, akik ha felszólalni kívánnak, lehetőséget kell 

rá adni. 

(17) A szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az eredményeket. 

Ezt a Választási Bizottság átadja a levezető elnöknek, aki kihirdeti az eredményt megjelölve 

benne a hatályosítást, mely legkésőbb az elnök mandátumának lejárta utáni nap. 

(18) Amennyiben nem születik minősített többség egy jelölt esetében sem, az Elnökválasztás 

érvénytelen. A Küldöttgyűlés következő ülésén egyszerű többséggel választja az Elnököt 

ugyanazon szabályok alapján. 

 

A Tanulmányi Alelnök, a Gazdasági Alelnök, a kari Juttatási Bizottság ügyvivőjének és 

a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjének választása 

26. § 

(1) A KRE BTK HÖK Tanulmányi Alelnökét, Gazdasági Alelnökét, a kari Juttatási Bizottság 

ügyvivőjét és a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjét a Küldöttgyűlés 

választja. Ezeket a tisztségeket a Kar bármely nappali tagozatos hallgatója betöltheti, aki 

gyakorolhatja szavazati jogát. 

(2) A KRE BTK HÖK Tanulmányi Alelnökét, Gazdasági Alelnökét, a kari Juttatási Bizottság 

ügyvivőjét és a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjét a Küldöttgyűlés két 

éves időtartamra választja.  

(4) A KRE BTK HÖK Tanulmányi Alelnökét, Gazdasági Alelnökét, a kari Juttatási Bizottság 

ügyvivőjét és a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivőjét a Küldöttgyűlés a 

tisztújító ülésén választja titkosan.  

(5) A fent megnevezett tisztségek megválasztása listás alapon történik. A szavazólapon mind 

a négy tisztségviselőnek szerepelnie kell. 

(6) A fent megnevezett tisztségek abszolút többséggel kerülnek megválasztásra. 

(7) Az ülésre meg kell hívni az összes jelöltet, akik ha felszólalni kívánnak, lehetőséget kell rá 

adni. 
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(8) A szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az eredményeket. Ezt 

a Választási Bizottság átadja a levezető elnöknek, aki kihirdeti az eredményt megjelölve 

benne a hatályosítást, mely legkésőbb az elnök mandátumának lejárta utáni nap. 

(9) Amennyiben nem születik abszolút többség egy jelölt esetében sem, a tisztújítás 

érvénytelen. A Küldöttgyűlés következő ülésén egyszerű többséggel választja a fent 

megnevezett tisztségeket ugyanazon szabályok alapján. 

 

A Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

27. § 

(1) A KRE BTK HÖK Választási Bizottságának tagjait a Küldöttgyűlés választja. A KRE 

BTK HÖK Választási Bizottságának tagja lehet a Kar bármely nappali tagozatos hallgatója, 

aki gyakorolhatja szavazati jogát és nem áll fenn összeférhetetlenség. 

(2) A KRE BTK HÖK Választási Bizottságának tagjait a Küldöttgyűlés egy éves időtartamra 

választja. 

(3) A Választási Bizottság tagságára történő jelöléseket a Kar bármely hallgatója leadhatja az 

Elnöknek önjelölés vagy jelöltállítás során. A Felügyelő Bizottság kezeli és felügyeli a 

Választási Bizottság mandátumát és illetékességét. 

(4) Amennyiben a Választási Bizottság tagságára nem érkezik jelölés, úgy az Elnök tesz 

javaslatot rá. 

(5) A Választási Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés titkosan választja meg abszolút többséggel. 

(6) A Választási Bizottság tagjainak megválasztását, a korábbi Bizottság felügyeli. 

Amennyiben mandátumuk lemondás miatt szűnt meg, vagy a az ülésen nem vesz részt a 

Bizottság legalább egy tagja, úgy az Elnök felügyeli a megválasztást. 

(7) A Választási Bizottság tagjainak mandátuma nem lehet pontosan ugyanabban az 

időintervallumban hatályos, mint a KRE BTK HÖK egyéb tisztségviselőinek. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 

28. § 

(1) A KRE BTK HÖK Felügyelő Bizottságának tagjait a Küldöttgyűlés választja. A KRE 

BTK HÖK Felügyelő Bizottságának tagja lehet a Kar bármely nappali tagozatos hallgatója, 

aki gyakorolhatja szavazati jogát és nem áll fenn összeférhetetlenség. 

(2) A KRE BTK HÖK Felügyelő Bizottságának tagjait a Küldöttgyűlés egy éves időtartamra 

választja. 

(3) A Felügyelő Bizottság tagságára történő jelöléseket a Kar bármely hallgatója leadhatja az 

Elnöknek önjelölés vagy jelöltállítás során. Az Elnök kezeli és felügyeli a Felügyelő Bizottság 

mandátumát és illetékességét. 
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(4) Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagságára nem érkezik jelölés, úgy az Elnök tesz 

javaslatot rá. 

(5) A Felügyelő Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés titkosan választja meg egyszerű többséggel. 

 

 

Összeférhetetlenségi szabályok 

29. § 

(1) A KRE BTK HÖK Küldöttgyűlésének nem lehet tagja a Választási Bizottság és a 

Felügyelő Bizottság tagja. 

(2) A KRE BTK HÖK Elnöke, Tanulmányi Alelnöke, Gazdasági Alelnöke, a kari Juttatási 

Bizottság ügyvivője, a kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője nem 

vállalhat tisztséget a Választási Bizottságban és a Felügyelő Bizottságban. 

(3) A Küldöttgyűlés képviselőjelöltjei nem vehetnek részt szavazatszedésben és számlálásban. 

(4) A Vezetőség bármely tagja, amennyiben nem jelölt a Küldöttgyűlés Választásokon, részt 

vehet a Választás lebonyolításában. 

(5) Minden választás előtt a Választási Bizottság köteles ellenőrizni az összeférhetetlenséget 

és haladéktalanul jelezni az Elnök és a Felügyelő Bizottság felé az esetleges fennállást. 

(6) A KRE BTK HÖK valamennyi tisztségviselője nem lehet egyszerre más felsőoktatási 

intézmény Hallgatói Önkormányzatának tisztségviselője. 

 

 

Visszahívás 

30. § 

(1) A KRE BTK HÖK Elnökének visszahívását a Küldöttgyűlés 2/3-a írásban 

kezdeményezheti a Felügyelő Bizottságnál, ha 

 a) az Elnök egybefüggően 90 napig nem vesz részt a Testület munkájában, 

 b) tisztségviselői minőségéből eredő kötelességét súlyosan megsérti, 

 c) munkája során súlyos szabálytalanságot és jogsértést követ el. 

(2) A visszahívás napirendjét a Küldöttgyűlés következő ülésén napirendre kell tűzni. A 

visszahívás akkor jogerős, ha a Küldöttgyűlés minősített többséggel szavaz róla.  

(3) A Felügyelő Bizottság köteles 10 napon belül írásbeli állásfoglalást készíteni a visszahívás 

tekintetében megvizsgálva a körülményeket. A határidő elmulasztása nem akadálya az eljárás 

lefolytatásának.  

(4) Amennyiben a Küldöttgyűlés érvényesen szavaz a visszahívásról, úgy hét munkanapon 

belül köteles az Elnök átadja feladatait a Tanulmányi Alelnöknek. Amennyiben a Tanulmányi 
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Alelnök nincs mandátumában vagy akadályoztatva van, úgy a Gazdasági Alelnök veszi át a 

Szervezet irányítását. Amennyiben ő sem képes ellátni ezt a feladatot, a Küldöttgyűlés 

azonnali hatállyal kinevez egy Ügyvivő Elnököt és a Választási Bizottság a lehető 

legrövidebb időn belül kiírja az elnökválasztást. 

(5) Amennyiben a visszahívás érvénytelen vagy eredménytelen, újabb ilyen eljárás nem 

indítható a folyó szemeszterben. 

(6) A Tanulmányi Alelnök, a Gazdasági Alelnök ellen közvetlenül beadható bizalmatlansági 

indítvány ugyanolyan szabályok alapján, mint az Elnökre. 

(7) A kari Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság ügyvivője és a kari Juttatási Bizottság 

ellen közvetlenül bizalmatlansági indítvány nem adható be, de a Küldöttgyűlés jelzéssel élhet 

az Elnök felé. 

(8) A Választási Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjai ellen közvetlenül bizalmatlansági 

indítvány nem adható be, de a Küldöttgyűlés jelzéssel élhet az Elnök felé. 

 

X. fejezet – Zárórendelkezések 

31. § 

(1) A KRE BTK HÖK nevében okiratot a KRE BTK HÖK Elnöke jogosult aláírni. 

Amennyiben e tevékenységében akadályoztatott, a Tanulmányi Alelnök, vagy az általa 

megbízott más Vezetőségi tag. 

(2) Jelen Alapszabály az Nftv.-vel összhangban áll. 

(3) Jelen Alapszabályt a Küldöttgyűlés módosíthatja a vonatkozó szabályozás alapján. Az 

Alapszabály az EHÖK Alapszabályának melléklete, az EHÖK Választmányának kell 

jóváhagynia. 

 

Budapest, 2017. május 3. 
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