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P R E A M B U L U M
1
 

 

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

felsőoktatásról  szóló,  többször  módosított 2005. évi  CXXXIX. törvény  vonatkozó  rendelkezései  

alapján,  a  KRE  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata,  továbbá  a  hatályos  egyetemi  és  kari  

szabályzatok  figyelembevételével – a  következőket  határozzák: 

 

 

I.   F E J E Z E T 

- ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK - 

 

1. §. 

A  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  (a továbbiakban: Egyetem) Bölcsészet-tudományi  Kar  (a 

továbbiakban: Kar) hallgatóinak  érdekképviseleti  és  irányító  szerve  a  Károli  Gáspár  Református  

Egyetem  Bölcsészettudományi  Kar  Hallgatói  és Doktorandusz  Önkormányzata (a  továbbiakban: 

Önkormányzat  vagy  HÖK). 

 

2. §. 

 A  testület  hivatalos  rövidítése: KRE  BTK  HÖK. 

 

3. §. 

Nemzetközi  megnevezése: 

- Students´  and  Doktorands’  Self-Goverment  of  the  Károli  Gáspár  Reformed  

University  Faculty  of  Humanities  (angol) 

 

4. §. 

A  testület  székhelye:  Budapest Reviczky utca 4. 

 

5. §. 

A  testület  pecsétje  az  Egyetem  címerével  ellátott  körpecsét „Károli  Gáspár  Református  Egyetem  

Bölcsészettudományi  Kar  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzata  –  Budapest 1855”  felirattal. 

 

6. §. 

Az  Önkormányzat  közvetlen  jogutódja  a  KRE  BTK  Hallgatói  Önkormányzati  Tanácsának. 

 

                                                 
1
 Az EHÖK szabályzat II. számú mellékleteként a 308/2009. (XII. 09.) számú szenátusi határozat alapján 

hatályos 2009. december 10. napjától. 



II.   F E J E Z E T 

- AZ ÖNKORMÁNYZAT  TAGSÁGA - 

 

7. §. 

A  HÖK  tagja  a  Kar  minden  beiratkozott  hallgatója. 

 

8. §. 

A  tagok  jogai  különösen: 

A HÖK  tagjai 

(1) választójoggal bírnak a Közgyűlés képviselőinek  megválasztásában; 

(2) választójoggal  bírnak  az  Elnök  és  Elnökség  megválasztásában; 

(3) jogosultak  az  Önkormányzat  szerveinek  működését  figyelemmel  kísérni,  annak  

életében  részt  venni; 

(4) javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehetnek, kritikát  gyakorolhatnak; 

(5) betekintési  joggal  bírnak  a  hivatalos  fórumokon,  tanácskozásokon  készült  

jegyzőkönyvekbe; 

(6) az Egyetemmel valamint tanulmányaikkal  kapcsolatos  ügyekben  segítséget  kérhetnek  

az  Önkormányzat  illetékes  szervétől; 

(7) jogosultak a jogszabályokba foglalt kedvezményes vagy ingyenes  szolgáltatások  

igénybevételére; 

(8) jogosultak az  Önkormányzat  kulturális,  sport  és  egyéb  rendezvényeit  látogatni; 

(9) jogosultak rászorultság és a vonatkozó rendelkezések alapján szociális és  egyéb 

támogatásokat igénybe venni. 

 

10. §. 

A  tagság  megszűnik 

(1) a diploma  megszerzésével, amennyiben a hallgató a Kar bármely képzésén, bármely 

szakjára az oklevél megszerzésének évében nem ad be újabb felvételi kérelmet; 

(2) amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak alapján beadott felvételi kérelem a Kar részéről 

elutasításra kerül – a hivatalos értesítés kézhezvételének napjától; 

(3) a Karról történő  kizárással; 

(4) egyoldalú nyilatkozattal történő hallgatói jogviszony megszüntetésével; 

(5)  a  tag  halálával. 

 

11. §. 

A  tagság  felfüggesztésre  kerül 

(1) évkihagyás; 

(2) évismétlés  esetén. 



III.   F E J E Z E T 

- AZ  ÖNKORMÁNYZAT  CÉLJA  ÉS  FELADATAI - 

 

12. §. 

Az  Önkormányzat  feladata   különösen 

(1) saját  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  megalkotása, módosítása, a  kari  tanács  

felé  történő  bemutatása; 

(2) a  Karra  beiratkozott,  az  Egyetemmel  hallgatói  jogviszonyban  álló  hallgatók  

érdekképviseletének  ellátása  valamennyi  őket  érintő –felsőoktatási – kérdésben  minden  

kari,  egyetemi,  regionális  ill.  országos  testületben; 

(3) A  hallgatók  folyamatos  tájékoztatása  a  HÖK  tevékenységéről,  a  Kar  életével  

kapcsolatos  kérdésekről,  pályázatokról,  ösztöndíj-  és  állás-lehetőségekről; 

a./ A  tájékoztatás  technikai  hátterét az  Önkormányzat  biztosítja. 

(4) a  hallgatók  egyetemmel  kapcsolatos  ügyeiben  történő  segítségnyújtás; 

(5) a  hallgatók  számára  kedvezményes  vagy  ingyenes  szolgáltatások  igénybevételének  

szervezése,  biztosítása; 

(6) a hallgatói  képviselők  és  tisztségviselők  számára  a  munkához szükséges  információs  

és  infrastrukturális  háttér  biztosítása; 

(7) a  hallgatók  szakmai  és  egyéb  közösségi  tevékenységének  támogatása; 

(8) a  hallgatói  öntevékeny  csoportok  munkájának  támogatása; 

(9) a  hallgatók  színvonalas  ösztöndíjas  képzésének  támogatása; 

(10) a hazai  és  nemzetközi  hallgatói  szervezetekkel  történő  kapcsolat-teremtés  ill. 

együttműködés; 

(11) a szükséges  anyagi  feltételek  megléte  esetén  kulturális,  sport,  szociális  szervezeti  

egységek  létrehozása,  irányítása; 

(12) az  egyetem  szellemiségével  összeegyeztethető  vállalkozások  létrehozása,  

működtetése. 

a./ A  vállalkozásokból  származó  bevételeit  az  Önkormányzat  saját  feladatainak  

ellátására  fordítja. 

 

13. §. 

Az  Önkormányzat  feletti  törvényességi  felügyeletet 

(1) első  fokon  a  Kar  dékánja; 

(2) másodfokon  az  Egyetem  rektora  gyakorolja. 

  



14. §. 

Az  Önkormányzat   

(1) önállóan és 

(2) az  Egyetem  ill.  Kar  más  szerveivel  együttműködve  látja  el  feladatait. 

 

15. §. 

Az  Önkormányzat  működéséhez  és  a  jelen  szabályzatban  meghatározott  feladatok  maradéktalan  

elvégzéséhez  a  szükséges  anyagi  és  tárgyi  feltételeket  az  intézmény  vezetése  biztosítja,  

melynek  jogszerű  felhasználását  az  intézmény  vezetője  ellenőrzi. 

 

 

IV.  F E J E Z E T 

- AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETE - 

 

16. §. 

A  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzat  legfőbb  testületei: 

(1) Közgyűlés; 

(2) Elnökség. 

 

17. §. 

A  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzat  egyéb  végrehajtó  szervei: 

(1) Bizottságok; 

(2) Referatúrák; 

(3) Frakciók. 

 

18. §. 

A  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzat  vezetője  az  Elnök. 

 

19. §. 

Az  Önkormányzat  testületei,  szervei  és  tisztségviselői   

(1) az  e  szabályzatban  meghatározott  módon  gyakorolják  a  kari  hallgatói  önkormányzat  

számára  jogszabályban,  egyetemi  vagy  kari  szabályzatban  meghatározott  feladat-  és  

hatásköröket; 

(2) döntenek  a  jelen  szabályzatban  hatáskörükbe  utalt  ügyekben; 

(3) ellátják  a  hallgatók  érdekképviseletét  és  érdekvédelmét; 

(4) az  Önkormányzat  céljaival  összeegyeztethető  egyéb  tevékenységeket  folytathatnak. 

 



1. 

A  K Ö Z G Y Ű L É S 

 

20. §. 

A  Közgyűlés  a  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzat  legfőbb döntéshozó  szerve,  amely  

gyakorolja  a  Ftv.  által  a  hallgatói  önkormányzatok  számára  megállapított  jogokat. 

 

21. §. 

A  Közgyűlés  legfeljebb  56  főből  áll,  miszerint 

(1) választott képviselők (a vonatkozó választási  rendelkezések  alapján  max.  48 fő), 

(2) Elnökség  tagjai  (8 fő), 

 

22. §. 

A  Közgyűlés  tagjait  (képviselők)  a  hallgatók  közvetlenül,  a  választási  eljárás  vonatkozó  

rendelkezései  alapján  választják. 

 

23. §. 

A  Közgyűlésbe  minden  olyan  hallgató  választható,  aki  egyben  választójoggal  bír. 

 

24. §. 

A  Közgyűlés  képviselőinek  mandátuma  a  megválasztásukat  követő  két  éves  időtartamra  szól. 

 

25. §. 

A  közgyűlési  képviselő  mandátuma  megszűnik 

(1) a  HÖK  Elnökének  címzett,  írásban  történő  lemondással; 

(2) az  új  Közgyűlés  megalakulásával; 

(3) az  önkormányzati  tagság  bármely  okból  történő  megszűnésével  ill.  felfüggesztésével. 

 

26. §. 

(1) A  végzős  hallgatók  mandátumait  az  önkormányzati  tagság  megszűnésével  a  

Választási  Bizottság  megszünteti; 

(2) A  feljövő  elsőévesek  számára  a  vonatkozó  választási  rendelkezések  alapján  a  

Választási  Bizottság  minden  tanév  elején   

a./  megállapítja  az  évfolyam  mandátumszámát; 

b./  kiírja  a  képviselőválasztásokat. 

 

 



27. §. 

(1) A  Közgyűlés  tagjait  a  választások  eredménye  alapján  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg. 

(2) A  Közgyűlés  képviselőinek  mandátumigazolása  megbízólevél  átadásával  történik. 

 

 

28. §. 

A  Közgyűlés  joga  különösen: 

(1) az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  elfogadása  ill.  

módosítása; 

(2) az  Önkormányzat  egyéb  szabályzatainak  elfogadása  ill.  módosítása; 

(3) az  Önkormányzat  szociális  rendszerének  elfogadása  ill  módosítása; 

(4) az  Önkormányzat  ösztöndíjrendszerének  elfogadása  ill.  módosítása; 

(5) az  Önkormányzat  költségvetésének  elfogadása  ill.  módosítása; 

(6) az  Elnök  rendes  valamint  rendkívüli  beszámolójának  elfogadása; 

(7) az  Elnök  elleni  bizalmatlansági  indítvány  kezdeményezése 

a./   különösen  súlyos  visszaélés  esetén  a  képviselők  legalább  ⅜-ának  

egybehangzó,  írásban  benyújtott  és  részletes  indoklást  tartalmazó  kérelme  

alapján; 

b./  az  Elnök  elleni  bizalmatlansági  indítvány –  annak  kollektivitása  miatt – az  

Elnökség  minden  tagjára  egyenlőképpen  vonatkozik,  függetlenül  a  személyektől; 

(8) meghatározott  választási  rend  alapján  képviselők  választása  és  delegálása  az  

egyetemi  és  a  kari  vezető  testületekbe,  bizottságokba; 

(9)     a./  a  Felügyelő  Bizottság  (FB) elnökének  és  tagjainak  megválasztása  és  

visszahívása; 

    b./  a Szenátus és Kari  Tanács Hallgatói  Frakciói tagjainak megválasztása  és  

visszahívása; 

(10)   döntés  az  Önkormányzat  szuverenitását  valamint  integritását  érintő  kérdésekben  

(csatlakozás,  egyesülés,  feloszlatás) 

a./ Önfeloszlatásról  szóló  döntést  az  Önkormányzat  csak  akkor  hozhat,  ha 

 aa./  megszűnik  a  KRE  BTK; 

 ab./  megszűnik  a  KRE; 

 ac./  a struktúrát  alapvetően  és  lényegében  érintő   szervezeti  

         átalakítás  történik. 

(11)   egyetértési  jog  gyakorlása  a  Ftv.,  valamint  az  egyetemi  és  kari  szabályzatok  

alapján; 

(12)   véleményezési  jog  gyakorlása  a Ftv.,  valamint  az  egyetemi  és  kari  szabályzatok  

alapján; 



(13)   döntés-előkészítő valamint javaslattételi joggal  felruházott  ad  hoc  bizottságok  

létrehozása  az  Önkormányzat  hatáskörébe  tartozó  ügyekben; 

(14)   az Önkormányzat  Elnökének  6  hónapot  meghaladó  mandátumának  71. §. (2)-(3) 

bek.  alapján  történő  megszűnése  esetén  a  választói  akaratból  adódó,  fennmaradó 

elnöki  mandátum  átruházása  a  Tanulmányi  Alelnökre; 

(15)   saját  testületi  mandátumának  megszüntetése  (feloszlása). 

 

29. §. 

A  Közgyűlés  saját  hatáskörébe  rendelhet  a  28. §.-ban  nem  érintett  feladatokat. 

 

30. §. 

A  Közgyűlés  a  saját  hatáskörbe  tartozó kérdésekben  döntési,  egyetértési  valamint  véleményezési  

jogkörét –  rendkívüli  esetben – átruházhatja  az 

(1) Elnökségre; 

(2) Elnökre.  

 

31. §. 

A  Közgyűlés  szemeszterenként   legalább  egy  rendes  ülést  tart. 

 

32. §. 

A  Közgyűlés  üléseit  az  Elnök  hívja  össze. 

(1) Rendkívüli  Közgyűlés  összehívása  szükséges 

a./ a  képviselők  ⅜-ának  előzetes,  egybehangzó  írásbeli  kérelme  alapján,  melynek  

tartalmaznia  kell  a   napirendi  javaslatot; 

b./ az  Elnökség  ⅝-ának  előzetes,  egybehangzó  írásbeli  kérelme  alapján, melynek  

tartalmaznia  kell  a   napirendi  javaslatot; 

(2) A  Közgyűlés  összehívása  írásban,  napirendi  tájékoztatással,  legalább  8  nappal  az  

ülés  időpontja  előtt  történik. 

 

33. §. 

A  Közgyűlés   vezetője  az  Elnök,  vagy  az  általa  megbízott  személy. 

 

34. §. 

A  Közgyűlést  csak  az  összes  képviselő  50%-a + 1  fő  egyidejű  jelenléte  esetén  lehet  megnyitni. 

 

35. §. 

A  Közgyűlés  megnyitását  mandátumvizsgálat   és  mandátumszámlálás  előzi  meg. 



(1) a  mandátumvizsgálatot  a  Mandátumvizsgáló  Bizottság  a  vonatkozó  rendelkezések  

alapján  végzi; 

(2) a  bizottság  3  főből  áll; 

(3) a  bizottság  elnökét  és  tagjait  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg  az  adott  Közgyűlésre. 

 

36. §. 

Amennyiben  a  Közgyűlés – az  elégtelen  részvétel  miatt – nem  kerül  megnyitásra,  8  napon  belül  

a  32. §.  alapján  újat  kell  összehívni. 

 

37. §. 

A  36. §.  alapján  összehívott  Közgyűlés  megnyitásánál  a  34. §.  alkalmazandó. 

 

38. §. 

A  Közgyűlés  határozatképes, ha 

(1) az  összes  képviselő  50%-a + 1 fő  jelen  van  és 

(2) az  adott  szavazási  formulának  megfelelő  számú  képviselő  jelen  van. 

 

39. §. 

A  szabályosan  megnyitott  Közgyűlés  tanácskozásképes  marad,  ha  a  résztvevő  képviselők  száma  

folyamatosan  meghaladja   

(1) az  összes  képviselő  33%-át  és 

(2) az  adott  Közgyűlésen  résztvevő  hallgatók  50%-át. 

 

40. §. 

Amennyiben  a  Közgyűlés  megnyitásra  került,  de  az  ülés  során határozatképtelenné  vált,  

határozatot  nem  hozhat; 

(1) Határozathozatal  szükségessége  esetén  a  levezető elnök  legfeljebb  30  perces  szünetet  

rendel  el,  majd  ezt  követően  megállapítja  a  határozatképességet  ill.  

határozatképtelenséget; 

(2) Újbóli  határozatképtelenség  esetén  a  levezető  elnök  a  Közgyűlést  berekeszti,  s  8  

napon  belül  a  32. §.  alapján  újat  hív  össze; 

(3) A  (3)  bek.  alapján  összehívott  Közgyűlést a  34. §. alkalmazásával  lehet  megnyitni. 

 

41. §. 

Ha  a  Közgyűlés  az  egymást  követő  harmadik  összehívás  során  is  határozat-képtelen,  az  Elnök  

a  napirenden  szereplő  kérdésekben  a  Közgyűlésnek  fenntartott  jogokat  

(1) saját  hatás  körébe  utalja;  vagy 



(2) az  Elnökség  hatáskörébe  utalhatja. 

 

42. §. 

A  41. §.  alapján  az  Elnök  ill.  Elnökség  döntése  a  közgyűlési  határozatokkal  egyenértékű. 

 

43. §. 

 

A Közgyűlés döntései. 

(1) a  Közgyűlés  döntéseit  általában  egyszerű  többségi  szavazással  (jelenlévő  képviselők  

50% + 1  fő) hozza; 

(2) a  Közgyűlés a  28. §. (5); (9);  (11) és (15)  bek-ben  foglaltakról  abszolút  többségi  

szavazással (összes  képviselő  50% + 1 fő) dönt – az  FB  Elnök  személyének  

kivételével; 

(3) a  Közgyűlés  minősített  többségi  szavazással  (a  jelenlévő  képviselők 2/3-a +1 fő) 

határoz a 28. §. (1); (2); (3); (4); (10) és (14)  bek-ben  foglaltakról,  valamint  a  

Felügyelő  Bizottság  elnöki  tisztségéről; 

(4) a  28. §. (7) bek-ről  a  Közgyűlés  minősített  abszolút  többségi  szavazással  (az  összes  

képviselő  2/3-a + 1 fő)  határoz;   

(5) a  Közgyűlés  személyi  kérdésekben  titkosan  szavaz  az  (1);  (3)  és  (4)  bek-ek  

figyelembevételével; 

(6) a  Közgyűlésen  név  szerinti  szavazás  kezdeményezhető.  Név  szerinti  szavazást  kell  

elrendelni: 

a./ a  jelenlévő  képviselők  legalább  25%-ának  egybehangzó  kérése  alapján, 

b./  az  Elnökség  bármely  3  tagjának  egybehangzó   kérése  alapján, 

c./  az  Elnök  kérése  alapján. 

 

44. §. 

Szavazategyenlőség  esetén  a  levezető  elnök  szavazata  dönt. 

 

45. §. 

A  Közgyűlés  ülései  nyíltak,  de  a  képviselők  határozata  alapján  zárttá  tehetők. 

 

46. §. 

A  Közgyűlés  üléseiről  részletes  jegyzőkönyvet  kell  készíteni; 

(1) a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  jogosult 

a./  a  levezető  elnök  vagy  a  HÖK  Elnöke 



b./  a levezető  elnök  által, a  Közgyűlés  tagjai   közül  javasolt,  a  Közgyűlés  által  

választott  2  hitelesítő; 

(2) a  jegyzőkönyv  hitelesítés  nélkül  nem  érvényes,  kivonatolásra  nem  használható. 

 

2. 

AZ    E L N Ö K S É G 

 

47. §. 

Az  Elnökség  az  Önkormányzat  legfőbb  végrehajtó  szerve  és  operatív  vezető  testülete. 

 

48. §. 

Az  Elnökség  tagjai 

(1) Elnök; 

(2) Tanulmányi  Alelnök; 

(3) Gazdasági  Alelnök; 

(4) Kulturális  és  Sport  Bizottság  Ügyvivője; 

(5) Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  Ügyvivője; 

(6) Célprémium  Koordinációs  Bizottság  Ügyvivője; 

(7) Szociális  Bizottság  Ügyvivője; 

(8) Hallgatói  Iroda  Vezetője;   mindösszesen  9  fő. 

 

49. §. 

Az  Elnökség  ülésein  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek 

(1) az  Önkormányzat  lapjának  főszerkesztője; 

(2) Felügyelő  Bizottság  Elnöke; 

(3) Választási  Bizottság  Elnöke; 

(4) Elnöki  titkárság  vezetője; 

(5) az  ülés  napirendjében  érintett  bizottság(ok)  tagjai; 

(6) az  Elnök  által  meghívott  személyek. 

 

50. §. 

Az Elnökség  48. §.(2)-(8)  bek-ben  szereplő  tagjait  az  Elnök – írásban,  megbízólevél  átadásával – 

nevezi  ki. 

 

51. §. 

Az  Elnökség  tagjainak  kinevezése  annak  visszavonásáig  érvényes. 

 



52. §. 

Az  Elnökség  tagjainak  mandátuma  megszűnik 

(1) a  HÖK  Elnökének  címzett,  írásban  történő  lemondással; 

(2) az  új  Közgyűlés  megalakulásával; 

(3) az  önkormányzati  tagság  bármely  okból  történő  megszűnésével  ill.  felfüggesztésével; 

(4) a  kinevezés  visszavonásával. 

 

53. §. 

Az Elnökség mandátuma egyidejűleg megszűnik  az  Elnök  mandátumának  lejártával. 

(1) Az  Elnök  mandátumának  71. §. (2); (3); (4) bek. alapján  történő  megszűnése  esetén  

az  Elnökség  hivatalban  marad  az  új  elnök  hivatalba  lépéséig. 

(2) A  Közgyűlés  43. §. (3) bek.  alapján  hozott  döntése  alapján  kinevezett  Elnök saját 

határozatban dönt a hivatalban lévő Elnökség  mandátumáról. 

 

54. §. 

Az  Elnökség  tagjaival  szemben  a  48. §. (1) bek.  kivételével  bizalmatlansági  eljárás  nem  

kezdeményezhető. 

 

55. §. 

Az  Elnökség  joga  különösen 

(1) a  Közgyűlés  határozatainak  végrehajtása; 

(2) jelen  Szabályzatban  meghatározott  módon,  az  Elnök  vezetésével  az  Önkormányzat  

tevékenységének  irányítása; 

(3) az  Önkormányzat  bizottságai,  referatúrái  és  frakciói  tevékenységének  irányítása; 

(4) mindazon  hatáskörök  gyakorlása,  melyeket  jelen  Szabályzat  számára  megállapít  

vagy  átruház; 

(5) az  Elnök kezdeményezése  alapján  véleményalkotás  ill.  döntéshozatal  a  megjelölt  

kérdésekben; 

(6) önálló  javaslat  benyújtása  a  Közgyűlés  felé; 

(7) véleményezési  jog  a  Közgyűlésnek  fenntartott  kérdésekben; 

(8) önálló  jelöltállítás  a  Közgyűlés  felé  a  28. §. (8) bek-ben foglalt  személyi  

kérdésekben; 

(9) saját  hatáskörének  ill.  feladatainak  átruházása  az  (1)–(3) bek-ben  foglaltak  

kivételével – beszámolási  kötelezettség  mellett 

a./  az  Elnökre; 

b./  egyéb  tisztségviselőre; 

c./  állandó  vagy  ad  hoc  bizottságra. 



 

56. §. 

Az  Elnökség  tagjainak  feladata  különösen 

(1) jelen szabályzatban és más  szabályzatokban  meghatározott  hatáskörükben  hivatali  

feladataik  ellátása; 

(2) munkájuk  során  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség  döntéseinek  képviselete  és  

maradéktalan  végrehajtása; 

(3) az Önkormányzat tagjai  számára  fogadóórák  tartása  előzetes  tájékoztatás   alapján 

a./ szorgalmi  időszakban  heti  1  alkalommal, 

b./ vizsgaidőszakban  kétheti  1  alkalommal; 

(4) negyedévenként  beszámoló  készítése  az   Elnök  és  Elnökség  felé; 

(5) a  döntések  nyilvánossá  tételéről,  az  ügymenet  folytonosságáról  történő  

gondoskodás; 

(6) a  dokumentumok  elvárható  gondossággal  történő  kezelése; 

(7) folyamatos  kapcsolat  tartása  a  szakterületén  érdekelt  egyetemi  ill.  kari  vezetőkkel,  

oktatókkal; 

(8) a  bizottságok  döntései  végrehajtásának  felügyelete; 

(9) mandátumuk  bármily  okból  történő  megszűnte  után  együttműködés  és  a  lezárt  és  

függő  ügyek,  a  tevékenységhez  szükséges  információk  és  az  Önkormányzattal  

kapcsolatos  iratok   megfelelő  átadása  a  kinevezett  új  tisztségviselők  számára. 

 

57. §. 

Az  Elnökség  tagjai  egyidejűleg  nem  vállalhatnak  tagságot – kivéve  ha  jelen  Szabályzat  

kifejezetten  másként  nem  rendelkezik – : 

(1) a  Felügyelő  Bizottságban; 

(2) a  Választási  Bizottságban; 

(3) a  Fegyelmi  Bizottságban; 

(4) más,  részben  önálló  bizottságban. 

 

58. §. 

Az  Elnökség  havonta  legalább  egyszer  ülésezik. 

 

59. §. 

Az  Elnökség  üléseit  az  Elnök  hívja  össze. 

(1) Rendkívüli  elnökségi  ülés  összehívása  szükséges 

a./ az  Elnökség ⅜-ának  előzetes,  egybehangzó  írásbeli  kérelme   alapján,  melynek  

tartalmaznia  kell  a   napirendi  javaslatot; 



b./ a  Tanulmányi Alelnök  vagy  a  Gazdasági  Alelnök  írásbeli  kérelme  alapján, 

melynek  tartalmaznia  kell  a   napirendi  javaslatot;  

(2) Az  Elnökség  összehívása  írásban,  napirendi  tájékoztatással,  legalább  3 munkanappal  

az  ülés  időpontja  előtt  történik. 

 

60. §. 

Az  Elnökség  üléseinek  vezetője  a  HÖK  Elnöke,  akadályoztatása  esetén  a  HÖK  Tanulmányi  

Alelnöke. 

(1) Az  Elnök  és  Tanulmányi  Alelnök  együttes  távolléte  esetén  az  Elnökség  nem  

ülésezhet. 

 

61. §. 

Az  Elnökség  határozatképes,  ha  jelen  van  a  tagok  legalább  2/3-a. 

 

62. §. 

Amennyiben  az  Elnökség  ülése – az  elégtelen  részvétel  miatt – nem  kerül  megnyitásra,  48  órán  

belül  a  59. §. (2)  bek. alapján  újat  kell  összehívni. 

 

63. §. 

A  62. §.  alapján  összehívott  elnökségi  ülés  a  megjelentek  számától  függetlenül  határozatképes. 

 

64. §. 

Az Elnökség döntései. 

(1) Az  Elnökség döntéseit  általában  egyszerű  többségi  szavazással  (jelenlévő  képviselők  

50% + 1  fő) hozza;  

(2) az  Elnökség  személyi  kérdésekben  titkosan  szavaz; 

(3) a  Közgyűlésen  név  szerinti  szavazás  kezdeményezhető. 

a./ Név  szerinti  szavazást  kell  elrendelni  a  jelenlévő  tagok bármelyikének  kérése  

alapján. 

 

65. §. 

Szavazategyenlőség  esetén  a  levezető  elnök  szavazata  dönt. 

 

66. §. 

Az  Elnökség  ülései  zártak,  azokon  csak  a  48-49. §-ban  jelzett  személyek  vehetnek  részt.  

 

67. §. 



Az  Elnökség  üléseiről  részletes  jegyzőkönyvet  kell  készíteni; 

(1) a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  jogosult 

 a./  a  levezető  elnök  vagy  a  HÖK  Elnöke, 

 b./  a levezető  elnök  által, az  Elnökség  tagjai   közül  javasolt,  az  Elnökség  által  

választott  2  hitelesítő; 

(2) a  jegyzőkönyv  hitelesítés  nélkül  nem  érvényes,  kivonatolásra  nem  használható. 

 

3. 

AZ   E L N Ö K 

 

68. §. 

Az  Elnök  a  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  Bölcsészettudományi  Kara  Hallgatói  és  

Doktorandusz  Önkormányzatának  vezetője. 

 

69. §. 

Az  Elnököt  a  vonatkozó  rendelkezések  alapján  közvetlenül  az  Önkormányzat  tagjai  választják. 

 

70. §. 

Az  Elnök  mandátuma   a  megválasztását  követő  2  évre  szól. 

 

71. §. 

Az  Elnök  mandátuma  megszűnik 

(1) a  mandátum  lejártával; 

(2) lemondással; 

(3) az  önkormányzati  tagság  bármilyen  okból  történő megszűnésével  vagy  

felfüggesztésével; 

(4) a  Közgyűlés  43. §. (4)-(5) bek.  szerinti  döntésével. 

 

72. § 

Az  Elnök  joga  különösen 

(1) a  Közgyűlés  és  Elnökség  döntéseinek  végrehajtása; 

(2) a  Közgyűlés  és  Elnökség  üléseinek  kitűzése,  az  időpont  módosítása; 

(3) a  Közgyűlés  és  Elnökség  üléseinek  vezetése,  akadályoztatása  esetén  levezető  elnök  

kijelölése  és  megbízása; 

(4) az  egyetemi  és  kari  tanácskozásokon  a  KRE  BTK  HÖK  teljes  jogú  képviselete; 

(5) az  önálló  bizottságok  munkájának  koordinálása; 

(6) az  Elnöknek  alárendelt  bizottságok  és  testületek  (közvetlen)  irányítása; 



(7) önálló  indítványozási  jog  a  Közgyűlés  és  Elnökség  ülésein; 

(8) a  közgyűlési  képviselők  mandátumának  igazolása;  

(9) az  Elnökség,  a  bizottságok,  a  referatúrák,  a  szerkesztőség és a titkárság  tagjainak  

kinevezése  és  felmentése; 

(10)   megbízólevelek  aláírása  és  átadása; 

(11)   jegyzőkönyvek  hitelesítése; 

(12)   az  Önkormányzat  hivatalos  okiratainak  kizárólagos  aláírása  ill.  ellenjegyzése; 

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

Egyetem Bölcsészettudományi  Kar  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzata  –  

Elnök”  felirattal; 

(14)   jogszerűtlen rendelkezések, döntések, kiutalások vélelmezése esetén azok  

felfüggesztése; 

(15)   közgyűlési  képviselő-választások  kiírása,  időpontjának  módosítása; 

(16)   a  közgyűlési  választások  felügyelete; 

(17)   bizottságok,  referatúrák,  frakciók  munkájának  ellenőrzése; 

(18)   ’ad  hoc’  bizottságok  létrehozása  és  ellenőrzése; 

(19)   a KRE  BTK  HÖK  kizárólagos  hivatalos  képviselete  intézményen  kívüli  szervezetek  

esetében; 

(20)   regionális,  országos  és nemzetközi  felsőoktatási  szervezetekkel,  felsőfokú  oktatási  

intézményekkel  való  kapcsolatfelvétel,  illetve  a  meglévő kapcsolatok  ápolása; 

(21)   az  Önkormányzat  jogszerűtlenül  ill.  szabályzatellenesen  működő  szerveinek  

feloszlatása; 

(22)   mindenféle  javaslat,  indítvány  elsődleges  véleményezése; 

(23)   fellebbezések  esetén  másodfokú  döntés  meghozatala. 

 

73. §. 

Az  Elnök  határoz  minden  olyan  kérdésben,  melyekről  jelen  Szabályzat  külön  nem  rendelkezik. 

 

74. §. 

Az  elnöki  határozatokat  iktatószámmal  kell  ellátni,  s  rögzíteni  kell  a  HÖK  irattárában. 

 

75. §. 

Az  elnöki  határozatokat – kizárólag  azok  szabályzatellenessége  esetén – a  Közgyűlés  minősített  

többségi  szavazással  megsemmisítheti. 

 

  



76. §. 

Az  Önkormányzat  hivatalos  pecsétjének  használatára  kizárólag  az  Elnök  jogosult,  valamint  

aki(k)nek  használatát  írásban  engedélyezi. 

 

77. §. 

Az  Elnök  szemeszterenként  beszámolót  készít  az  Önkormányzat  munkájáról  a  Közgyűlés  felé. 

 

4. 

A   T A N U L M Á N Y I    A L E L N Ö K 

 

78. §. 

A  Tanulmányi  Alelnök  a  HÖK  Elnökének  általános helyettese. 

 

79. §. 

Az  Elnök  akadályoztatása  esetén  az  Önkormányzat  irányítója. 

 

80. A.  §. 

Az  Elnök  akadályoztatása  esetén  joga  különösen  a  72. §.  (1);  (3);  (4);  (5);  (11);  (12);  (14);  

(17)  és  (21)  bek-ben  foglaltak  gyakorlása. 

 

80. B. §. 

A  Közgyűlés  43. §. (3) bek.  alapján  a  Tanulmányi  Alelnök megbízatása  automatikusan  

megszűnik. 

 

80. C. §. 

A  80. B. §.  alapján  megszűnt  tisztség  betöltése  a  72. §. (9) bek  alapján  történik. 

 

81. §. 

Általános  joga  különösen 

(1) a  Közgyűlés  és  Elnökség  elé  önálló  javaslatok  terjesztése; 

(2) az  alárendelt  bizottságok  munkájának  ellenőrzése; 

(3) a  Tanulmányi  Bizottság  vezetése; 

(4) tanulmányi  és  hallgatói  jogviszonnyal  kapcsolatos  ügyekben  az  Önkormányzat  

képviselete; 

(5) tisztsége  alapján  tagja 

a./  a  Kar  Tanulmányi  Bizottságának, 

b./  a Köztársasági  Ösztöndíj – pályázatokat  véleményező  bizottságnak, 



c./  a  gyakornoki  megbízásokat  véleményező  bizottságnak;   

(6) tanulmányi  ügyekben  elvi  állásfoglalások  megfogalmazása,  különös  tekintettel  azokra  

a  kérdésekre,  amelyekben  az  Önkormányzat  egyetértési  jogot  gyakorol; 

(7) az  Egyetem  és  a  Kar  tanulmányi,  valamint  hallgatói  támogatásokkal  kapcsolatos  

szabályzatainak  folyamatos  felülvizsgálata, a szükséges  módosító  indítványokra  

vonatkozó  javaslattétel; 

(8) az  egyetemi  és  kari  szabályzatokban  megállapított  módon  részvétel  a  hallgatók  

tandíjával  kapcsolatos  ügyek  intézésében; 

(9) az  Önkormányzat  képviselete  a  hallgatókat  ért  jogsérelmekkel  kapcsolatban  az  FB  

Elnökével  közösen; 

(10) az  Elnök  jogszerűtlen  döntésének  vélelmezése  esetén  az  Elnökség  azonnali  

összehívása; 

(11) az Elnök mandátumának 71. §. (2); (3); (4) bek. alapján  történő  megszűnése  esetén  az 

új elnök  megválasztásáig  az  elnöki  jogkör  teljes körű  gyakorlása  a  68-77. §.  alapján. 

 

5. 

A  G A Z D A S Á G I   A L E L N Ö K 

 

82. §. 

A  Gazdasági  Alelnök  a  HÖK  Elnökének  gazdasági  és  pénzügyi  helyettese. 

 

83. §. 

Az  Elnök  és  a  Tanulmányi  Alelnök  együttes  akadályoztatása  esetén  az  Önkormányzat  

irányítója. 

 

84. §. 

Az  Elnök és  Tanulmányi  Alelnök együttes  akadályoztatása  esetén  joga  különösen  a  72. §. (1);  

(3);  (4);  (5);  (11);  (12);  (14);  (17)  és (21)  bek-ben  foglaltak  gyakorlása. 

 

85. §. 

Általános  joga  különösen 

(1) a  Közgyűlés  és  Elnökség  elé  önálló  javaslatok  terjesztése; 

(2) az  alárendelt  bizottságok  munkájának  ellenőrzése; 

(3) a  Gazdasági  Bizottság  vezetése; 

(4) az Önkormányzat gazdálkodásának, gazdálkodási ügyvitelének irányítása  és  felügyelete; 

(5) tisztsége  alapján  tagja 

a./ az Egyetem és a Kar gazdasági  ügyekkel  foglalkozó  bizottságainak; 



(6) gazdasági  ügyekben  az  Önkormányzat  képviselete; 

(7) az  Egyetem  és  a  Kar  költségvetési  testületeinek  munkájában  való  részvétel  az  

Önkormányzat  költségvetésével  kapcsolatban; 

(8) az  egyetemi  és  kari  szabályzatokban  megállapított  módon  részvétel  a  hallgatók  

juttatásaival  kapcsolatos  ügyek  intézésében; 

(9) az  Önkormányzat  költségvetési  javaslatának  elkészítése és előterjesztése; 

(10) az  Önkormányzat  által  szervezett  programok  pénzügyi  ellenőrzése; 

(11) az  Elnök  jogszerűtlen  döntésének  vélelmezése  esetén  az  Elnökség  azonnali  

összehívása; 

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

Egyetem  Bölcsészettudományi  Kar  Hallgatói  és  Doktorandusz  Önkormányzata  –  

Gazdasági  Alelnök”  felirattal; 

(13) az  Elnök  mandátumának  71. §.  (2);  (3);  (4) bek.  alapján  történő  megszűnése  esetén  

az  új elnök  megválasztásáig  az  elnöki  jogkör  teljes  körű  gyakorlása  a  68-77. §.  

alapján,  amennyiben  a  Tanulmányi  Alelnök  a  megbízást  visszautasítja  vagy  lemond. 

 

86. §. 

A  Gazdasági  Alelnök  feladata  különösen 

(1) a  Közgyűlés  által  elfogadott  költségvetés  szabályszerű  végrehajtása; 

(2) az  Önkormányzat  vállalkozásainak  a  Kar  jellegével  és  a  Szabályzatban  foglalt  

rendelkezésekkel  való  összeegyeztethetőségének  betartása; 

(3) az  Önkormányzat  vállalkozásainak  felügyelete; 

(4) az  Önkormányzat  szabályszerű  pénz-  és  vagyonkezelése; 

(5) jelen  Szabályzat  mellékletében  szereplő  Gazdálkodási  Szabályzat  előírásainak  

betartása  és  betartatása. 

 

6. 

- A Z   ÖNKORMÁNYZAT  BIZOTTSÁGAI - 

 

87. §. 

Az  Önkormányzat  szakfeladatokat  ellátó  végrehajtó  szervei  a  bizottságok. 

 

88. §. 

A  bizottságok  fajtái  működésük  időtartama  szerint: 

(1) állandó  bizottságok; 

(2) ’ad  hoc’  bizottságok. 

 



89. §. 

A  bizottságok  fajtái  irányításuk  minősége  szerint: 

(1) önálló  bizottságok; 

(2) részben  önálló  bizottságok 

a./  az  Elnök  felügyeletével  működő  bizottságok, 

a./  a  Tanulmányi  Alelnök  felügyeletével  működő  bizottságok, 

b./  a  Gazdasági  Alelnök  felügyeletével  működő  bizottságok; 

(3) nem  önálló  bizottságok 

a./  az  Elnök  közvetlen  irányításával  működő  bizottságok, 

b./  a Tanulmányi Alelnök  közvetlen  irányításával  működő bizottságok, 

c./  a  Gazdasági  Alelnök közvetlen  irányításával  működő bizottságok. 

 

90. §. 

Az  Önkormányzat  önállóan  működő  bizottságai: 

(1) Felügyelő  Bizottság  [rövidítése:  FB]; 

(2) Választási  Bizottság  [VB]; 

 

91. §. 

Az  Elnök  felügyeletével  működő  részben  önálló  bizottságok: 

 (1) Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság  [TKB]. 

 

92. A. §. 

A  Tanulmányi  Alelnök  felügyeletével  működő  részben  önálló  bizottságok: 

(1) Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  [TOB]; 

(2) Kulturális  és  Sport  Bizottság  [KSB]. 

 

92. B. §. 

A  Gazdasági  Alelnök  felügyeletével  működő  részben  önálló  bizottságok: 

(1) Szociális  Bizottság  [SzB]; 

(2) Célprémium  Koordinációs  Bizottság  [CEKOB]. 

 

93. §. 

Az  Elnök  közvetlen  irányításával  működő  nem  önálló  bizottságok: 

(1) Fegyelmi  Bizottság  [FEB]; 

(2) Fellebbviteli  Bizottság  [FVB]; 

(3) Hallgatói  Véleményezést  Koordináló  Bizottság  [HVEKOB]; 

(4) Kreditátviteli  Bizottság  [KÁB]; 



 

94. §. 

A  Tanulmányi  Alelnök  közvetlen  irányításával  működő  nem  önálló  bizottságok: 

(1) Tanulmányi  Bizottság [TB]. 

 

95. §. 

A  Gazdasági  Alelnök  közvetlen  irányításával  működő  nem  önálló  bizottságok: 

(1) Gazdasági  Bizottság  [GB]. 

 

96. §. 

A  bizottságok  tagjait az  illetékes  bizottsági  vezető  ill.  alelnök  javaslata,  a  90. §. (1) bek-ben  

szereplő  Felügyelő  Bizottság  tagjai  esetében  a  Közgyűlés  döntése  alapján  az  Elnök – írásban,  

megbízólevél  átadásával – nevezi  ki. 

 

97. §. 

A  bizottságok  tagjainak  felmentésére  az  Elnök  jogosult  az  illetékes  bizottság  vezetője  ill.  

alelnök javaslata,  valamint – kötelező  erővel – a  90. §. (1) bek-ben  szereplő  Felügyelő  Bizottság  

esetében  a  Közgyűlés határozata  alapján. 

 

98. §. 

A  bizottságok  tagjainak  kinevezése  esetén  nem  kizáró  ok,  ha  a  kinevezendő  személy  

közgyűlési  képviselő,  kivéve a  90. §-ban  felsorolt  önálló  bizottságok  tagjai  esetében. 

 

99. §. 

A  bizottsági  tagság  megszűnik 

(1) a  HÖK  Elnökének  címzett,  írásban  történő  lemondással; 

(2) a  bizottság  megszűnésével; 

(3) az  önkormányzati  tagság  bármely  okból  történő  megszűnésével  ill.  felfüggesztésével, 

(4) felmentéssel. 

 

100. §. 

A  90-92. §-ban  felsorolt  önálló  és  részben  önálló  bizottságok  vezetői  negyedévente  kötelesek  

beszámolni  az  Elnökségnek,   illetve  –  külön  kérés  alapján  –  a  Közgyűlésnek. 

 

101. §. 

A  bizottságok  a  Szabályzatban  meghatározott  módon  működnek. 



(1) A   89. §. (2) bek-ben felsorolt bizottságok feladat- és hatáskörét  - megfelelő indoklással 

– a HÖK Elnöke egyedi határozattal, legfeljebb 24 hónapra, más illetékes bizottságra 

ruházhatja; mely határozatot közgyűlési határozattal esetenként további, legfeljebb 18 

hónappal meghosszabbítható. 

(2) Az (1) bek alapján  meghozott feladat- és hatáskör-átruházási döntéseket a HÖK Elnöke 

indoklás nélkül, azonnali hatállyal, az adott bizottság vezetőjének egyidejű kinevezésével 

megszüntetheti. 

 

102. §. 

A  bizottságok  vezetői a  bizottsági  ülésről  előzeteses,  írásbeli  tájékoztatást  adnak  a  bizottságok  

tagjai  számára. 

(1) Egyedi,  eltérő   rendelkezés  nélkül  a  meghívók  kiküldése  az  adott  ülés  előtt  

legalább  48  órával  történik. 

 

103. §. 

A  bizottsági  ülések  határozatképesek 

(1)  egyedi , eltérő   rendelkezés  nélkül,  ha  jelen  van  a  bizottsági  tagok  legalább  50%-a + 

1 fő. 

 

104. §. 

A  bizottságok  ülései  zártak,  de  a  bizottság  tagjain  kívül  azokon  részt  vehetnek 

(1) az  Önkormányzat  Elnöke; 

(2) az  illetékes  alelnök; 

(3) az  FB  tagjai; 

(4) a  bizottság  által  meghívott  személy(ek). 

 

105. §. 

A  bizottságok  döntéseiket – eltérő  rendelkezés  hiányában – egyszerű  többségi  szavazással  hozzák. 

 

106. §. 

Szavazategyenlőség  esetén  a  bizottság   vezetőjének  szavazata  dönt. 

  



 

6. 1. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNÁLLÓ  BIZOTTSÁGAI 

 

6. 1. 1. 

A  Felügyelő  Bizottság 

 

107. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: FB)  az  Önkormányzat  önállóan  működő,  állandó  

bizottsága. 

 

108. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  vezetője  az  FB  Elnöke. 

 

109. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  tagjait  és  elnökét  a  Közgyűlés  választja – legfeljebb 2  éves  időtartamra – 

ill.  hívja  vissza  a  28. §. (9)  bek.  alapján  a  43. §. (2) és (5)  bek.  alkalmazásával. 

 

110. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  létszáma  3  fő. 

 

111. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  Elnöke  az  adott  szemeszter  végén  írásos  beszámolót  készít  a  Közgyűlés  

számára  a  végzett  munkáról. 

 

112. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  ülésezhet. 

 

113. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  üléseit – szemeszterenként  legalább 5  alkalommal – az  FB  Elnökének  

előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

114. §. 

A  Felügyelő  Bizottság állásfoglalásait legalább  két  tag  egybehangzó döntése,  név szerinti  

szavazása  alapján  hozza. 

 

 



115. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  feladatai  különösen 

(1) ellenőrzés; 

(2) jóváhagyás. 

 

116. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  az  ellenőrzés  során  a  feladatait  érintő  tényeket  tár  fel,  mérlegel,  

szükség  esetén  a  tények  alapján  személyi  felelősséget,  valamint  foganatosítandó  intézkedéseket  

állapít  meg. 

 

117. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  az  ellenőrzés  folyamata  során  megvizsgálja: 

(1) az  Önkormányzat  működésének  szabályozottságát; 

(2) a  jogszabályok  és  más  általános  érvényű  rendelkezések,  belső  szabályzatok,  

határozatok,  utasítások,  döntések  perszonális  és  testületi betartását; 

(3) az  Önkormányzat  szervei,  testületei  által  hozott  döntések,  határozatok  jogszerűségét; 

(4) az  Önkormányzat  működésének  szabályszerűségét – különös  tekintettel  a  bizonylati  

fegyelem,  az  iratkezelés  és  munkarend  betartására; 

(5) a  feladatok  határozatoknak  megfelelő  teljesítését,  különös  tekintettel  a  végzett  

munka  minőségére,  a  határidők  betartására; 

(6) a  feladatok  finanszírozottságának  mértékét,  indokoltságát. 

 

118. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  ellenőrzésének  kezdeményezése  történhet 

(1) felkérés  alapján  –  az  Önkormányzat  bármely  tagja  írásban,  pontos  

tárgymegjelöléssel; 

(2) bejelentés  alapján  –  az  Önkormányzat  bármely  tagja írásban olyan  jelenségre  hívja  

fel  a  figyelmet,  melynek  alapján  az  FB  indokoltnak  találja  vizsgálat  indítását; 

(3) megbízás  alapján  –  a  Kar  dékánja  vagy  a  HÖK  Elnöke  írásos  kérelmére; 

(4) saját  döntés  alapján  –  az FB azt saját  feladatkörében  indokoltnak  tartja. 

 

 

119. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  a  117-118.  §. alapján  elrendelt  vizsgálatairól  „Ellenőrzési  jelentést”  

készít,  mely  tartalmazza 

(1) a  tényállást; 

(2) az  ellenőrzés  kezdeményezésének  módját; 



(3) az  ellenőrzés  időpontját; 

(4) az  ellenőrzés  eredményét  képező  megállapításokat; 

(5) személyi  felelősség  esetleges  megállapítását; 

(6) esetlegesen  szükségesnek  tartott  további  intézkedések  megfogalmazását; 

(7) az  esetleges  intézkedések  végrehajtására  vonatkozó  utasítást. 

 

 

120. §. 

Az  „Ellenőrzési  jelentés”  tartalmát  a  döntés  meghozatalától  számított  8  napon  belül  az  FB  

Elnöke  írásban  megküldi  

(1) a  vizsgálat  kezdeményezőjének; 

(2) az  Önkormányzat  Elnökének; 

(3) az  ellenőrzésben  érintett  személy(ek)nek; 

(4) – külön  eseti  kérelem  alapján –  a  Közgyűlésnek. 

 

121. §. 

A  Felügyelő  Bizottság az  „Ellenőrzési  jelentés”-ben  megfogalmazott szabálysértés  megállapítása  

esetén   

(1) az  intézkedésért  felelősként  megjelölt  személy(eke)t  a szükségesnek  tartott  

intézkedések  végrehajtására  kötelezheti; 

(2) különösen  súlyos  esetben  az  intézkedésért  felelősként  megjelölt  személy(eke)t – a  

48. §.-ban  felsoroltak  kivételével – a  munkavégzés  részeitől  vagy  egészétől  

eltilthatja,  egyben  kezdeményezi  a  HÖK  Elnökénél  az  illetékes  bizottságból  történő  

felmentést; 

(3) fegyelmi  eljárást  kezdeményezhet  a  HÖK  Elnökénél. 

 

122. §. 

A  121. §.  alapján  érintett,  felelősként  megjelölt  személy(ek)  írásban  jogorvoslattal  fordulhat(nak)  

a  HÖK  Elnöke  felé,  aki – az  Elnökség  e  tárgyban  hozott  döntése  figyelembevételével – 

másodfokon  jogerősen  határoz. 

 

123. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  a  jóváhagyás   eljárás  során  az  Önkormányzat  szervei  és  testületei által  

meghozott  döntéseket  jogharmonizációs  és  jogkompatibilitási   szempontok  alapján  vizsgálja. 

 

 

 



124. §. 

Jóváhagyási  eljárás  kezdeményezésére  a  forma  betartása  mellett  a  118. §.  (1)-(4)  bek-ben  

szereplő  személyek  jogosultak. 

 

125. §. 

A  123. §. alapján  vizsgált  döntések  szabályszerűségének  megállapítása  esetén  az  FB  a  

döntéseket  jóváhagyja,  erről  „Jóváhagyási  határozatot”  hoz. 

 

126. §. 

A  „Jóváhagyási  határozat”  tartalmát  a  döntés  meghozatalától  számított  8  napon  belül  az  FB  

Elnöke  írásban  megküldi  

(1) az  Önkormányzat  Elnökének; 

(2) a  vizsgálat  kezdeményezőjének; 

(3) – külön  eseti  kérelem  alapján –   a  Közgyűlésnek. 

 

127. §. 

A  123. §.  alapján  vizsgált  döntések  jogszabály-ellenességének  megállapítása  esetén  az  FB  

„Jegyzék”-et  készít,  melynek  részletesen  tartalmaznia  kell   

(1) a  kifogásolt  részeket; 

(2) a  vizsgálat  során  felhasznált  jogszabályokat; 

(3) a  jogszabály-ellenesség  tényét,  indoklását; 

(4) a  jogszabály-ellenesség  megszüntetésére  vonatkozó  javaslatokat. 

 

128. §. 

A  „Jegyzék”  tartalmát  a  döntés  meghozatalától  számított  48  órán  belül  az  FB  Elnöke  írásban  

megküldi  

(1) a  Közgyűlésnek; 

(2) a  vizsgálat  kezdeményezőjének; 

(3) az  Önkormányzat  Elnökének. 

 

129. §. 

A  127. §-ban  fennálló  jogszabály-ellenesség  megállapítása  esetén  az  FB   

(1) az  érintett  döntés  részeit  vagy  egészét  felfüggesztheti; 

(2) az  Önkormányzat  Elnökénél  kezdeményezi  a  jogszabály-ellenes  részek  

megváltoztatását. 



a./  A  HÖK  Elnöke  a  kézhezvételtől  számított  48  órán  belül  a  jogszabály-ellenes  

szabályozást  meghozó  testület  összehívásáról  dönt,  s  az  FB  „Jegyzék”  alapján  

kezdeményezi  a  jogszabály-ellenesség  megszüntetését. 

b./  Az  illetékes  testület  a  Szabályzatban  foglaltak  alapján  dönt  a  változtatásról. 

c./  Amennyiben  az  illetékes  testület  a   kérdésben  nem  dönt,  vagy  ellentétes  az  

FB  döntésével,  azt  a  HÖK  Elnöke  48  órán  belül  a  Közgyűlés  elé  terjeszti. 

d./  A Közgyűlés  a  c./  pontban  szereplő kérdésben  minősített  többségi  szavazással  

határoz. 

e./  A  d./  pont  alapján  hozott  közgyűlési  határozat  kötelező  erejű. 

 

130. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  joga  különösen 

(1) az  Önkormányzat  irataiba  történő betekintés; 

(2) a  vizsgálatokhoz  szükséges  dokumentumokról  fénymásolat  készítése; 

(3) a  Közgyűlés  és  Elnökség  ülésein  való  részvétel; 

(4) a  bizottságok,  referatúrák,  frakciók  munkájának  figyelemmel  kísérése. 

 

131. §. 

Az  Önkormányzat  tisztségviselői  kötelesek  a  vizsgált  ügyekkel  kapcsolatban  adatokat  

szolgáltatni,  iratokat  bemutatni,  a  feltett  kérdésekről  nyilatkozatot  tenni. 

 

132. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  kötelessége  különösen 

(1) felkérés,  megbízás  alapján  kezdeményezett  vizsgálatok  lefolytatása; 

(2) megbízás,  bejelentés  esetén  a  megbízást  vagy  bejelentés  megfogalmazó  személy(ek)  

anonimitásának  biztosítása; 

(3) az általánosan megfogalmazott  adatvédelemmel  kapcsolatos  rendelkezések  betartása; 

(4) bármilyen  vizsgálat  végén  a  tárgynak  megfelelő  írásos  dokumentum  kiadása 

(„Ellenőrzési  jelentés”, „Jóváhagyási  határozat”,  „Jegyzék”); 

(5) a  Szabályzatban  megnevezett  személyek,  testületek  határidőn  belüli  tájékoztatása; 

(6) a  Kar  bármely  polgárának  kérésére  a  Szabályzat  rendelkezéseinek  értelmezése. 

 

133. §. 

A  Felügyelő  Bizottság  hatáskörét  és  feladatait  nem  ruházhatja  át. 

 

 

 



134. §. 

A nem  szabályozott  kérdésekben  a  Felügyelő  Bizottság  ügyrendje  az  irányadó,  melyet  az  FB  a  

hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  és  jóváhagyásra  megküldi  a  HÖK  

Elnökének. 

(1) Az  FB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 1.  2. 

A  Választási  Bizottság 

 

135. §. 

A  Választási  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: VB)  az  Önkormányzat  önállóan  működő,  állandó  

bizottsága. 

 

136. §. 

A  Választási  Bizottság  vezetője  az  VB  Elnöke. 

 

 

 

137. §. 

A  Választási  Bizottság  tagjait  és  elnökét  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  

időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

138. §. 

A  Választási  Bizottság  létszáma  3  fő. 

 

139. §. 

A  Választási  Bizottság  Elnöke  az  adott  szemeszter  végén  írásos  beszámolót  készít  a  Közgyűlés  

számára  a  végzett  munkáról. 

 

140. §. 

A  Választási  Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  ülésezhet. 

 

141. §. 

A  Választási  Bizottság  üléseit – esetenként – az  VB  Elnökének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  

alapján  tartja. 

 

 



142. §. 

A  Választási  Bizottság állásfoglalásait legalább  két  tag  egybehangzó döntése,  név szerinti  

szavazása  alapján  hozza. 

 

143. §. 

A  Választási  Bizottság  feladata  különösen 

(1) a  mandátumok  számának  meghatározása,  megszüntetése;  

(2) a rendes közgyűlési képviselő-választások előkészítése, koordinálása, lebonyolítása,  

ellenőrzése; 

(3) az  időközi  közgyűlési  képviselő-választások  előkészítése,  koordinálása,  lebonyolítása,  

ellenőrzése; 

(4) az  elnökválasztás  előkészítése,  koordinálása,  lebonyolítása,  ellenőrzése; 

(5) a  választások  idejére  Szavazatszámláló  Bizottságok  alakítása. 

 

144. §. 

A  Választási  Bizottság  a  Szabályzat  választási  rendelkezései  alapján  jár  el. 

 

 

145. §. 

A  Választási  Bizottság  hatáskörét  és  feladatait  nem  ruházhatja  át. 

 

146. §. 

A nem  szabályozott  kérdésekben  a  Választási  Bizottság  ügyrendje  az  irányadó,  melyet  a  VB  a  

hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  és  jóváhagyásra  megküldi  a  HÖK  

Elnökének. 

(1) A  VB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

147. §. – 158. §. 

hatályát vesztette 

  



6. 2. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  RÉSZBEN  ÖNÁLLÓ  BIZOTTSÁGAI 

 

6. 2. 1. 

Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság 

 

159. §. 

A  Tájékoztatási  és  Kommunikációs   Bizottság  (hivatalos  rövidítése: TKB)  az  Önkormányzat  

részben  önállóan  működő,  állandó  bizottsága. 

 (1)  A  TKB  az  Önkormányzat  Elnökének  felügyeletével  működik. 

 

160. §. 

A  Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság  vezetője – ügyvivői  besorolásban – a  Hallgatói  

Iroda  Vezetője. 

 

161. §. 

A  Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság   tagjait  és  vezetőjét  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg – 

legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

162. §. 

A  Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság  létszáma  legfeljebb  4  fő,  de  szükség  esetén  

bővíthető.  Hivatalból  tagjai:  

(1) A  Hallgatói  Iroda  vezetője; 

(2) az  Elnöki  Titkárság  vezetője; 

 

163. §. 

A  Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság  vezetője  az  adott  szemeszter  végén  írásos  

beszámolót  készít  a  Közgyűlés  számára  a  végzett  munkáról. 

 

164. §. 

A Tájékoztatási  és Kommunikációs  Bizottság  határozatképes,  ha  jelen  van  a  tagok  legalább  fele. 

 

165. §. 

A Tájékoztatási  és  Kommunikációs   Bizottság  üléseit – esetenként,  de  hetente  legalább  egy  

alkalommal – a  TKB  vezetőjének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

 



166. §. 

A Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  

alapján  hozza. 

 

167. §. 

A Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság  feladata  különösen 

(1) a  hallgatók  folyamatos  tájékoztatása az  Önkormányzat  tevékenységéről az  illetékes  

testületekkel,  szervekkel  együttműködve; 

(2) az Egyetem és Kar illetékes testületei felé az információáramlás  szervezése; 

(3) kapcsolatok  kialakítása  és  fenntartása  az  írott  és  elektronikus  médiumokkal; 

(4) munkakapcsolat fenntartása a HÖK  hivatalos lapjának  főszerkesztőjével; 

(5) az  Önkormányzaton  belüli  információáramlás  biztosítása; 

(6) a  Közgyűlés,  Elnökség,  bizottságok  ülései  esetében  a  technikai  háttér  biztosítása  

(hangosítás,  hangrögzítés,  vitaanyag,  eszközök,  stb…); 

(7) az  Önkormányzat  kiadványainak  előkészítése,  terjesztése.   

 

168. §. 

A Tájékoztatási  és  Kommunikációs  Bizottság hatáskörét  és  feladatait  indokolt  esetben  

átruházhatja. 

 

169. §. 

A  bizottság  hatáskörébe  tartozó  pénzügyi  kiutalásokat  minden  esetben  felelősségvállalóként  

aláírja  a   HÖK  Elnöke.  Ezen  jogát írásban, visszavonásig átruházhatja a Gazdasági Alelnökre. 

 

170. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Tájékoztatási  és  Kommunikációs Bizottság ügyrendje  az  

irányadó,  melyet  a  TKB  a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra 

benyújtja  a  HÖK  Elnökének. 

(1) A  TKB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 2. 2. 

A  Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság 

 

171. §. 

A  Tudományos  és  Oktatáspolitikai   Bizottság  (hivatalos  rövidítése: TOB)  az  Önkormányzat  

részben  önállóan  működő,  állandó  bizottsága. 

 (1)  A  TOB  a  Tanulmányi  Alelnök  felügyeletével  működik. 



 

172. §. 

A  Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  vezetője  az  TOB  Ügyvivője. 

 

173. §. 

A  Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság   tagjait  és  ügyvivőjét  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg – 

legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

174. §. 

A  Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  létszáma  legfeljebb  5  fő. 

 

175. §. 

A  Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  Ügyvivője   

(1) tisztsége  alapján  tagja  a  Kar  Tudományos  Diákköri  Bizottságának; 

(2) az  adott  szemeszter  végén  írásos  beszámolót  készít  a  Közgyűlés  számára  a  végzett  

munkáról. 

 

176. §. 

A Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  határozatképes,  ha  jelen  van  a  tagok  legalább  fele. 

 

177. §. 

A Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  üléseit – esetenként,  de  havonta  legalább  két  

alkalommal – a  TOB  Elnökének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

178. §. 

A Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  

alapján  hozza. 

 

179. §. 

A Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság  feladata  különösen 

(1) hazai és  nemzetközi  konferenciák  szervezése,  koordinálása, lebonyolítása; 

(2) az  Önkormányzat  hivatalos  vendégeinek,  meghívott  delegációinak  

munkaprogramjának  és  itt-tartózkodásának  szervezése,  koordinálása; 

(3) hazai  és  nemzetközi  pályázatok  figyelése,  ezekről  a  hallgatók  megfelelő  

tájékoztatása; 

(4) külföldi  ösztöndíjak  felkutatása,  a  hallgatók  tájékoztatása,  pályáztatás  elősegítése; 

(5) a  pályázatokat  elnyerő  hallgatók  kiutazásának  segítése; 



(6) a  külügyekért  felelős  dékán-helyettessel  és  a  Rektori  Hivatal  pályázati  referenseivel  

történő  kapcsolattartás  és  együttműködés; 

(7) az  ’Erasmus’  és  ’CEEPUS’  hallgatók  fogadása,  beilleszkedésük  elősegítése; 

(8) a  felvételi  előkészítők  szervezése,  meghirdetése,  koordinálása  és  lebonyolítása; 

(9) a  hallgatókat  érintő  oktatáspolitikai  kérdésekben  történő  állásfoglalás; 

(10) a  hallgatók  tudományos  munkájának  elősegítése,  támogatása; 

(11) Tudományos  Ösztöndíj  pályázatok  kiírása,  pályázati  feltételek  meghatározása,  

megteremtése,  meghirdetése,  koordinálása,  lebonyolítása; 

(12) az  OTDK-val  és   kari  TDK-val  kapcsolatos  ügyekben  hallgatói  képviselet  és  

együttműködés  az  illetékes  kari  elnökkel; 

(13) OTDK-n  és  TDK-n  résztvevő  hallgatók  munkájának  támogatása; 

(14) az  egyetemi  és  kari  tanácsi  képviselők   munkájának  támogatása  tudományos  és  

oktatáspolitikai  kérdésekben. 

 

180. §. 

A Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság hatáskörét  és  feladatait  indokolt  esetben  

átruházhatja. 

 

181. §. 

A  bizottság  hatáskörébe  tartozó  pénzügyi  kiutalásokat  minden  esetben  felelősségvállalóként  

aláírja  a   HÖK  Elnöke.  Ezen  jogát írásban, visszavonásig átruházhatja a Gazdasági Alelnökre. 

 

182. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Tudományos  és  Oktatáspolitikai  Bizottság ügyrendje  az  

irányadó,  melyet  a  TOB  a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra 

benyújtja  a  Tanulmányi  Alelnöknek. 

(1) A  TOB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 2. 3. 

A  Kulturális  és  Sport  Bizottság 

 

183. §. 

A  Kulturális és  Sport  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: KSB)  az  Önkormányzat  részben  önállóan  

működő,  állandó  bizottsága. 

 (1)  A  KSB  a  Tanulmányi  Alelnök  felügyeletével  működik. 

 

 



184. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság  vezetője  a  KSB  Ügyvivője. 

 

185. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság  tagjait  és  ügyvivőjét  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  

éves  időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

186. §. 

A  Kulturális  és  Sport  Bizottság  létszáma  legfeljebb  5  fő. 

 

187. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság  Ügyvivője  az  adott  szemeszter  végén  írásos  beszámolót  készít  a  

Közgyűlés  számára  a  végzett  munkáról. 

 

188. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság  határozatképes,  ha  jelen  van  a  tagok  legalább  fele. 

 

189. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság üléseit – esetenként,  de  havonta  legalább  két  alkalommal  –  a  

KSB  Elnökének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

190. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság  döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  alapján  

hozza. 

 

191. §. 

A Kulturális és  Sport  Bizottság  feladata  különösen 

(1) a  hallgatók  kulturális  és  sporttevékenységének  elősegítése; 

(2) a  hallgatók  számára  megfelelő  színvonalú,  igényes  kulturális  és  sportprogramok  

szervezése,  koordinálása,  lebonyolítása; 

(3) az  Önkormányzat  állandó  központi  rendezvényeinek  (Gólyatábor,  Gólyabál,  Felező,  

stb.)  szervezése,  koordinálása,  lebonyolítása; 

(4) a  hallgatók  egyetemi  sportolási  lehetőségeinek  bővítése; 

(5) az  Egyetem  sportlétesítményeinek  vezetőivel  történő  kapcsolattartás; 

(6) kulturális  és  sporttevékenység  támogatását  elősegítő  pályázatok  kiírása,  meghirdetése,  

koordinálása,  lebonyolítása; 

(7) az  illetékességébe  tartozó  pályázatok,  kérelmek  elbírálása; 



(8) az  egyetemi  és  kari  tanácsi  képviselők  támogatása  a  kulturális  és  sporttal  

kapcsolatos  ügyek  tekintetében. 

 

192. §. 

A Kulturális  és  Sport  Bizottság  hatáskörét  és  feladatait  indokolt  esetben  átruházhatja. 

 

193. §. 

A  bizottság  hatáskörébe  tartozó  pénzügyi  kiutalásokat  minden  esetben  felelősségvállalóként  

aláírja  a   HÖK  Elnöke.  Ezen  jogát írásban, visszavonásig átruházhatja a Gazdasági Alelnökre. 

 

 

 

194. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Kulturális és  Sport  Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  

a  KSB  a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra benyújtja  a  

Tanulmányi  Alelnöknek. 

(1) A  KSB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 2. 4. 

A  Szociális  Bizottság 

 

195. §. 

A  Szociális  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: SzB)  az  Önkormányzat  részben  önállóan  működő,  

állandó  bizottsága. 

 (1)  A  SzB  a  Gazdasági  Alelnök  felügyeletével  működik. 

 

196. §. 

A Szociális  Bizottság  vezetője  az  SzB  Ügyvivője. 

 

197. §. 

A  Szociális  Bizottság  tagjait  és  ügyvivőjét  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  

időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

198. §. 

A  Szociális  Bizottság  létszáma  legfeljebb  5  fő. 

 

 



199. §. 

A Szociális  Bizottság  Ügyvivője  az  adott  szemeszter  végén  írásos  beszámolót  készít  a  

Közgyűlés  számára  a  végzett  munkáról. 

 

200. §. 

A Szociális  Bizottság  határozatképes,  ha  jelen  van  a  tagok  legalább  fele. 

 

201. §. 

A Szociális  Bizottság üléseit – esetenként, de legalább hetente egy alkalommal – az  SzB  Elnökének  

előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

 

202. §. 

A Szociális  Bizottság  döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  alapján  hozza. 

 

203. §. 

A Szociális  Bizottság  feladata  különösen 

(1) a  hallgatók  szociális  támogatási  rendszerének  kialakítása,  működtetése; 

(2) saját  hatáskörében  a  hallgatói  szociális  kérelmek  elsőfokú  elbírálása; 

(3) rendszeres  szociális  támogatás  pályázati  kritériumainak  elfogadása,  a  hallgatók  

tájékoztatása; 

(4) a  rendkívüli  szociális  támogatási  kérelmek  8  napon  belül  történő  elbírálása, 

(5) az  egyetemi  és  kari  tanácsi  képviselők  munkájának  szociális  ügyekben  és  

irányelvekben  történő  segítése. 

 

204. §. 

A Szociális  Bizottság  hatáskörét  és  feladatait  indokolt  esetben  átruházhatja. 

 

205. § 

A  bizottság  hatáskörébe  tartozó  pénzügyi  kiutalásokat  minden  esetben  felelősségvállalóként  

aláírja  a   HÖK  Elnöke.  Ezen  jogát írásban, visszavonásig átruházhatja a Gazdasági Alelnökre. 

 

206. §. 

A  Szociális  Bizottság  az  Önkormányzat  Szociális  Szabályzata  alapján  jár  el. 

 

 

 



207. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Szociális  Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  az  SzB  a  

hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra benyújtja  a  Gazdasági  

Alelnöknek. 

(1) Az  SzB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

 

6. 2. 5. 

A  Célprémium  Koordinációs  Bizottság 

 

208. §. 

A  Célprémium  Koordinációs  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: CEKOB)  az  Önkormányzat  részben  

önállóan  működő,  állandó  bizottsága. 

 (1)  A  CEKOB  a  Gazdasági  Alelnök  felügyeletével  működik. 

 

209. §. 

A Célprémium  Koordinációs  Bizottság  vezetője  a  CEKOB  Ügyvivője. 

 

210. §. 

A Célprémium  Koordinációs  Bizottság  tagjait  és  ügyvivőjét  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg – 

legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

211. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  létszáma  5  fő. 

(1) A  bizottságnak  hivatalból  tagjai   

b./  HÖK  Elnöke; 

a./  Gazdasági  Alelnök. 

 

212. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  Ügyvivője  az  adott  szemeszter  végén  írásos  beszámolót  

készít  a  Közgyűlés  számára  a  végzett  munkáról. 

 

213. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  határozatképes,  ha  jelen  van  a  tagok  legalább  fele. 

 

 

 



214. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság üléseit – esetenként, de legalább havonta egy alkalommal – a  

CEKOB  ügyvivőjének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

215. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  

alapján  hozza. 

 

216. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  feladata  különösen 

(1) Az  Önkormányzat  tagjainak  jutalmazása  az  intézményi  oktatáshoz  kapcsolódó  

kimagasló  tanulmányi,  sport  és  művészeti  tevékenységért,  közéleti  munkáért  

[144/1996 (IX.. 17.) Korm.r. 3. §.], 

(2) Az  Önkormányzat  tisztségviselőinek  díjazása,  jutalmazása  a  HÖK  testületeiben,  

szerveiben  végzett  rendszeres  munkáért,  eseti  megbízásért; 

(3) Az  Önkormányzat  tisztségviselői  részére  a  hivatalos  rendezvények,  konferenciák,  

utazások,  kiküldetések  teljes,  indokolható  költségtérítése; 

(4) Részleges  ill.  teljes  útiköltség-térítés  a  Kar  vagy  Egyetem  nevében  hivatalos  

versenyeken,  konferenciákon  induló  hallgatók  számára  a  részvétel  ténye  alapján. 

 

217. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  hatáskörét  és  feladatait  indokolt  esetben  átruházhatja. 

 

218. §. 

A  bizottság  hatáskörébe  tartozó  pénzügyi  kiutalásokat  minden  esetben  felelősségvállalóként  

aláírja  a   HÖK  Elnöke.  Ezen  jogát írásban, visszavonásig átruházhatja a Gazdasági Alelnökre. 

 

219. §. 

A Célprémium  Koordinációs Bizottság  az  Önkormányzat  Célprémium  Juttatási  Szabályzata  

alapján  jár  el. 

 

220. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Célprémium  Koordinációs Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  

melyet  a  CEKOB  a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra 

benyújtja  a  Gazdasági  Alelnöknek. 

(1) A  CEKOB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 



6. 3. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  NEM  ÖNÁLLÓ  BIZOTTSÁGAI 

 

6. 3. 1. 

A  Fegyelmi  Bizottság 

 

221. §. 

A  Fegyelmi  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: FEB)  az  Önkormányzat  nem  önállóan  működő,  

állandó  bizottsága. 

 

222. §. 

A Fegyelmi  Bizottság  vezetője  a  HÖK  Elnöke. 

 

223. §. 

A Fegyelmi  Bizottság  tagjait a HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  hívja  

vissza.  

 

224. §. 

A Fegyelmi  Bizottság  létszáma  3  fő. 

(1) A  bizottságnak  hivatalból  tagja  a  HÖK  Elnöke 

 

225. §. 

A  Fegyelmi  Bizottság  Elnöke  tisztsége alapján  tagjai  a  Kar  ill.  Egyetem  fegyelmi  testületeinek. 

 

226. §. 

A Fegyelmi  Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  határozatképes. 

 

 

227. §. 

A Fegyelmi Bizottság üléseit – esetenként – a  HÖK  Elnökének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  

alapján  tartja. 

 

228. §. 

A Fegyelmi Bizottság  döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  alapján  hozza. 

 

 

 



229. §. 

A Fegyelmi  Bizottság   

(1) eljár  az  Önkormányzat  tisztségviselőinek  fegyelmi  ügyeiben; 

(2) előzetesen állást foglal a Kar ill. Egyetem polgárainak  fegyelmi  ügyeiben,  s  azt  

képviseli  az  egyetemi  ill. kari  fegyelmi  üléseken. 

 

230. §. 

A Fegyelmi  Bizottság  hatáskörét  nem  ruházhatja  át.  

 

231. §. 

A Fegyelmi  Bizottság  az  Önkormányzat  Fegyelmi  Szabályzata  alapján  jár  el. 

 

232. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Fegyelmi  Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  a  FEB a  

hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra benyújtja  az  Elnökségnek. 

(1) A  FEB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

 

6. 3. 2. 

A  Fellebbviteli  Bizottság 

 

233. §. 

A  Fellebbviteli  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: FVB)  az  Önkormányzat  nem  önállóan  működő,  

állandó  bizottsága. 

 

234. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  vezetője  a  HÖK  Elnöke. 

 

235. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  tagjait a HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  

hívja  vissza.  

236. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  létszámáról  a  Kari  Szabályzat  rendelkezik. 

(1) A  bizottságnak  hivatalból  tagja  a  HÖK  Elnöke 

 

 

 



237. §. 

A  Fellebbviteli  Bizottság  tagja  tisztségük  által  tagjai  a  Kar  ill.  Egyetem  fellebbviteli  

testületeinek. 

238. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  határozatképes. 

 

239. §. 

A Fellebbviteli Bizottság üléseit – esetenként – a  HÖK  Elnökének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  

alapján  tartja. 

 

240. §. 

A Fellebbviteli Bizottság  döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  alapján  hozza. 

 

241. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  előzetes  állásfoglalást  alakít  ki  a  Kar  ill.  Egyetem  polgárainak  

fellebbezései  alapján,  s  azt  képviseli  az  egyetemi  ill.  kari  fellebbviteli  üléseken. 

 

242. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  hatáskörét  nem  ruházhatja  át.  

 

243. §. 

A Fellebbviteli  Bizottság  az  Egyetem  ill.  Kar  vonatkozó  szabályzatai  alapján  jár  el. 

 

244. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Fellebbviteli  Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  az  

FVB a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra  benyújtja  az  

Elnökségnek. 

(1) Az  FVB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 3. 3. 

A  Kreditátviteli  Bizottság 

 

245. §. 

A  Kreditátviteli  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: KÁB)  az  Önkormányzat  nem  önállóan  működő,  

állandó  bizottsága. 

 

 



246. §. 

A Kreditátviteli  Bizottság  vezetője  a  HÖK  Elnöke. 

 

247. §. 

A Kreditátviteli  Bizottság  tagjait a HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  

hívja  vissza.  

 

248. §. 

A Kreditátviteli  Bizottság  létszámát  a  Kari  Szabályzat  határozza  meg. 

(1) A  bizottságnak  hivatalból  tagja  a  HÖK  Elnöke 

 

249. §. 

A  Kreditátviteli  Bizottság  tagjai  tisztségük  által  tagjai  a  Kar  ill.  Egyetem  kreditátviteli  

testületeinek. 

 

250. §. 

A Kreditátviteli Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  határozatképes. 

 

251. §. 

A Kreditátviteli  Bizottság üléseit – esetenként – a  HÖK  Elnökének  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  

alapján  tartja. 

 

252. §. 

A Kreditátviteli Bizottság  állásfoglalásait  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  alapján  

hozza. 

 

253. §. 

A Kreditátviteli Bizottság előzetes  állásfoglalást  alakít  ki  a  hallgatók  átjelentkezési  kérelmei  

alapján,  s  azt  képviseli  az  egyetemi  ill.  kari  kreditátviteli  üléseken. 

 

254. §. 

A Kreditátviteli  Bizottság  hatáskörét  nem  ruházhatja  át.  

 

255. §. 

A Kreditátviteli  Bizottság  az  Egyetem  ill.  Kar  vonatkozó  szabályzatai  alapján  jár  el. 

 

 



256. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Kreditátviteli  Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  a  

KÁB a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra benyújtja  az  

Elnökségnek. 

(1) A  KÁB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 3. 4. 

A  Hallgatói  Véleményezést  Koordináló  Bizottság 

 

257. §. 

A  Hallgatói  Véleményezést  Koordináló   Bizottság  (hivatalos  rövidítése: HVEKOB)  az  

Önkormányzat  nem  önállóan  működő,  állandó  bizottsága. 

 

258. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság  vezetője  a  HÖK  Elnöke. 

 

259. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló  Bizottság  tagjait a HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  

éves  időtartamra – ill.  hívja  vissza.  

 

 

260. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság  létszáma  3  fő. 

(1) A  bizottságnak  hivatalból  tagja  a  HÖK  Elnöke 

 

261. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  

határozatképes. 

 

262. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság üléseit – esetenként – a  HÖK  Elnökének  

előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

263. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság  állásfoglalásait  minősített  többségi,  név szerinti  

szavazása  alapján  hozza. 

 



264. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság  feladata  az  oktatók  hallgatói  véleményezésének  

előkészítése,  lebonyolítása,  összegzése  az  adatvédelmi  rendelkezések  figyelembevételével. 

 

265. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság  hatáskörét  nem  ruházhatja  át.  

 

266. §. 

A Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság működése  során az  SzMSz  mellékletét  képező  

Oktatók  Hallgatói  Véleményezési  Szabályzata  alapján  jár  el. 

 

267. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Hallgatói  Véleményezést  Koordináló Bizottság ügyrendje  az  

irányadó,  melyet  a  HVEKOB a  hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  

jóváhagyásra benyújtja  az  Elnökségnek. 

(1) A  HVEKOB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 3. 5. 

A  Tanulmányi  Bizottság 

 

268. §. 

A  Tanulmányi  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: TB)  az  Önkormányzat  nem  önállóan  működő,  

állandó  bizottsága. 

 

269. §. 

A Tanulmányi  Bizottság  vezetője  a  Tanulmányi  Alelnök. 

 

270. §. 

A Tanulmányi  Bizottság  tagjait a HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  

hívja  vissza.  

 

271. §. 

A Tanulmányi  Bizottság  létszámáról  a  Kari  Szabályzat  rendelkezik. 

(2) A  bizottságnak  hivatalból  tagja  a  Tanulmányi  Alelnök. 

 

272. §. 

A  Tanulmányi  Bizottság  tagjai  tisztségük  által  tagjai  a  Kar Tanulmányi  Bizottságának. 



 

273. §. 

A Tanulmányi  Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  határozatképes. 

 

274. §. 

A Tanulmányi Bizottság üléseit – esetenként – a  Tanulmányi  Alelnöknek  előzetes,  írásbeli  

rendelkezése  alapján  tartja. 

 

275. §. 

A Tanulmányi Bizottság  döntéseit  minősített  többségi, név szerinti  szavazása  alapján  hozza. 

 

276. §. 

A Tanulmányi  Bizottság   

(1) eljár  a  Kar,  az  Egyetem  ill.  a  HÖK  testületei  részéről  a  hallgatókat  ért   jogsérelmi  

ügyeiben  (ösztöndíjelvonás,  juttatásképesség  elvonása,  szociális  és  egyéb  

támogatásokból  való  kizárás,  stb); 

(2) előzetesen  állást  foglal  a  hallgatók  tanulmányi  ügyeiben,  s  azt  képviseli  az  

egyetemi  ill. kari  fegyelmi  üléseken. 

 

277. §. 

A Tanulmányi  Bizottság  hatáskörét  nem  ruházhatja  át.  

 

278. §. 

A Tanulmányi  Bizottság   a  Kar  Tanulmányi  és  Vizsgaszabályzata  alapján  jár  el. 

 

279. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Tanulmányi  Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  a  TB a  

hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra benyújtja  az  Önkormányzat  

Elnökének. 

(1) A  TB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 3. 6. 

A  Gazdasági  Bizottság 

 

280. §. 

A  Gazdasági  Bizottság  (hivatalos  rövidítése: GB)  az  Önkormányzat  nem  önállóan  működő,  

állandó  bizottsága. 



 

281. §. 

A  Gazdasági  Bizottság  vezetője  a  Gazdasági  Alelnök. 

 

282. §. 

A Gazdasági  Bizottság  tagjait a HÖK  Elnöke  bízza  meg – legfeljebb 2  éves  időtartamra – ill.  

hívja  vissza.  

 

283. §. 

A Gazdasági  Bizottság  létszáma  3  fő. 

(1) A  bizottságnak  hivatalból  tagja  a  Gazdasági  Alelnök. 

 

284. §. 

A Gazdasági  Bizottság  kizárólag  a  tagok  együttes  jelenléte  esetén  határozatképes. 

 

285. §. 

A Gazdasági  Bizottság üléseit – esetenként,  de  hetenként  legalább  egy  alkalommal – a  Gazdasági  

Alelnök  előzetes,  írásbeli  rendelkezése  alapján  tartja. 

 

286. §. 

A Gazdasági Bizottság  döntéseit  minősített  többségi,  név szerinti  szavazása  alapján  hozza. 

 

287. §. 

A Gazdasági  Bizottság  feladata 

(1) az  Oktatási  Minisztérium  által  biztosított  hallgatói  normatíva  elosztási  tervének  

elkészítése; 

(2) eljárás  a  tanulmányi  ösztöndíjrendszer  alapján; 

(3) az  Önkormányzat  költségvetési  tervének  elkészítése, 

(4) az  elfogadott  költségvetés  végrehajtásának  ellenőrzése; 

(5) az  Önkormányzat  jogszerű  és  szakszerű  gazdálkodásának  felügyelete. 

 

288. §. 

A  Gazdasági  Bizottság  hatáskörét  nem  ruházhatja  át.  

 

289. §. 

A Gazdasági  Bizottság  az  Önkormányzat  jelen  Szabályzatának  mellékletét  képező Gazdálkodási  

Szabályzat  alapján  jár  el. 



 

290. §. 

A   nem  szabályozott  kérdésekben  a Gazdasági Bizottság ügyrendje  az  irányadó,  melyet  a  GB a  

hivatalba  lépését  követő  30  napon   belül  fogad  el,  s  jóváhagyásra benyújtja  az  Önkormányzat  

Elnökének. 

(1) A  GB  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzat  általános rendelkezéseivel. 

 

6. 4. 

AZ  ’AD  HOC’  BIZOTTSÁGOK 

 

291. §. 

’Ad  hoc’  bizottságot  ill.  albizottságot  annak  fajtája  és  működésének  ideje,  módja  alapján  létre  

hozhat 

(1) az  Önkormányzat  Elnöke; 

(2) a  Közgyűlés; 

(3) az  önálló  és  részben  önálló  bizottságok  hatáskörük  alapján. 

 

292. §. 

Az  ’ad  hoc’  bizottságok  tagjait  és  vezetőit  az  Önkormányzat  Elnöke  nevezi  ki  határozott  időre. 

 

293. §. 

Az  ’ad  hoc’  bizottságok  feladat-  ill.  hatáskörét,  működésének  idejét  és  módját  azok  létrehozója  

határozza  meg. 

 

7. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  REFERATÚRÁI 

 

294. §. – 295. § 

hatályát vesztette 

 

7.1. 

KOLLÉGIUMI REFERENS 

296.§. 

A kari kollégiumi hallgatók ügyeit az önkormányzatban a kollégiumi referens képviseli. 

 

 

 



297.§. 

A kollégiumi referens feladata: 

(1) a  Kollégium  hallgatóinak  közvetlen  érdekképviselete  az  intézmény  felé; 

(2) a  Kollégium  hallgatóinak  képviselete  az  Önkormányzaton  belül; 

(3) a  Kollégium  hallgatókat  érintő  ügyeiben  történő  állásfoglalás;  

(4) a  kollégiumi  felvételi  eljárásban  való  részvétel  és  döntés; 

(5) a  Kollégium  rendezvényeinek  szervezésében,  lebonyolításában való részvétel; 

(6) a  hallgatók  kollégiumi  kérdésekkel  kapcsolatos  folyamatos  tájékoztatása; 

(7) a  Kollégium  igazgatójával  történő  kapcsolattartás  és  együttműködés; 

(8) esetenként,  de szemeszterenként  legalább  két  alkalommal kollégiumi  Közgyűlések  

előkészítése  és  lebonyolítása. 

 

8. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  FRAKCIÓI 

 

8. 1. 

A SZENÁTUS  BTK  HALLGATÓI  FRAKCIÓJA 

 

298. §. 

A  kari  hallgatók  érdekeinek  képviseletét  a Szenátusban a Szenátus  Bölcsészettudományi  Kar  

Hallgatói  Frakciója  látja  el. 

 

299. §. 

A  Szenátus  Hallgatói  Frakciójának  létszámáról  az  EHÖK  Alapszabálya  rendelkezik. 

 

300. §. 

A  Szenátus  BTK  Hallgatói  Frakciójának  tagjait az Elnök bízza meg. 

 

8. 2. 

A  KARI  TANÁCS  HALLGATÓI  FRAKCIÓJA 

 

301. §. 

A  kari  hallgatók  érdekeinek  képviseletét  a  BTK  Kari Tanácsában  a  Kari  Tanács Hallgatói  

Frakciója  (továbbiakban  KT  Frakció) látja  el. 

 

302. §. 

A  KT  Frakciójának  létszámáról  a  Kar  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  rendelkezik. 



 

303. §. 

A  KT  Frakciójának  képviselőit  a  Közgyűlés  a  vonatkozó  rendelkezések  alapján  választja. 

 

304. §. 

A  KT  Frakciójának  vezetője  hivatalból  a  HÖK  Elnöke,  melyet  rendkívüli  esetben  eseti  

megbízólevél  átadásával  átruházhat. 

 

 

 

 

305. §. 

A  KT  Frakciója  saját  ügyrendje  alapján  köteles  a  napirenden  szereplő  egyetemi  tanácsi  

ügyekről  előzetesen  kialakítani  álláspontját. 

(1) A  KT  Frakciója  saját  ügyrendjét  hivatalba  lépésétől  számított  30  napon  belül  

elkészíti,  s  azt  bemutatja  az  Elnökségnek; 

(2) A  KT  Frakció  ügyrendje  nem  lehet  ellentétes  a  Szabályzattal. 

 

8. 3. 

AZ  ELEKTORI GYŰLÉS  HALLGATÓI  FRAKCIÓJA 

 

306. §. 

A  kari  hallgatók  érdekeinek  képviseletét  az EHÖK Elektori Gyűlésében az Elektori Gyűlés  

Bölcsészettudományi  Kari  Hallgatói  Frakciója  látja  el. 

 

307. §. 

Az Elektori Gyűlésbe delegált elektorokat az Elnök bízza meg két éves időtartamra. 

 

9. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA  ÉS  SZERKESZTŐSÉGE 

 

308. §. 

Az  Önkormányzat  a  hallgatók  felé  történő  elvárható  kommunikáció  megvalósítása  céljából  

hivatalos  rendszeresen  megjelenő  kari  kiadványt  (továbbiakban  HÖK  lapja)  alapíthat,  s – a  Kar  

vezetőinek  egyetértésével – adhat  ki. Az alapított lap szabályait a 309-315.§-ok tartalmazzák. 

 

 



309. §. 

A  HÖK  lapjának  felelős  kiadója  az  Önkormányzat  Elnöke. 

 

310. §. 

Az  Önkormányzat  a  308. §.-ban  foglaltak  szakszerű  végrehajtására  Szerkesztőséget  működtet. 

 

311. §. 

A  Szerkesztőség  tagjait  és  a  főszerkesztőt   az  Önkormányzat  Elnöke  nevez  ki – legfeljebb  2  

éves  időtartamra – ill. ment  fel.  

312. §. 

A  Szerkesztőség  létszáma  4  fő,  

(1) hivatalból  tagja  a  főszerkesztő. 

 

313. §. 

A  főszerkesztő  eseti  megbízással  külső  személyeket  is  megbízhat  szerkesztőségi  munkával,  

annak  pontos  körülírásával. 

 

314. §. 

A  Szerkesztőség  vezetője  a  főszerkesztő, aki  

(1) vezeti  és  felügyeli  a  szerkesztők  munkáját; 

(2) felelős  a  nyomdakész  tördelés  elkészítéséért; 

(3) felelős  a  lap  megfelelő  színvonaláért; 

(4) felelős  a  megjelentetett  híranyag  valóságtartalmáért; 

(5) felelős  az  önkormányzati  hivatalos  híranyag  megjelentetéséért; 

(6) kapcsolatot  tart  a  technikai  háttér  biztosítása  érdekében  a  Tájékoztatási  és  

Kommunikációs  Bizottság  vezetőjével; 

(7) felelős  az  esetleges  reklámbevételek  valamint  a  vonatkozó  költségvetési  tételek 

megfelelő elszámolásáért. 

 

315. §. 

A  Szerkesztőség  feladata 

(1) cikkek  megírása; 

(2) a  lap  profiljának  meghatározása  egyetértésben  az  Elnökséggel; 

(3) a  lap  külső  megjelenésének  megtervezése; 

(4) a  lap  nyomdakész  előkészítése; 

(5) a  lap  terjesztésének  megszervezése; 



(6) az  érintett  személyek  személyiségi  jogainak  tiszteletben  tartása,  az  adatvédelmi  

rendelkezések  betartása. 

 

316. §. 

hatályát vesztette 

 

10. 

A  HALLGATÓI  IRODA 

 

317. §. 

Az  Önkormányzat  feladatainak  ellátására  Hallgatói  Irodát  működtet. 

 

318. §. 

A  Hallgatói  Iroda  a  Kar  önálló  szervezeti  egysége,  melynek  megfelelő  színvonalú  működéséhez  

a  Kar  vezetése  tárgyi  és  anyagi  feltételeket  biztosít. 

 

319. §. 

A  Hallgatói  Irodát  az  Irodavezető  irányítja,  akit  a  HÖK  Elnöke  nevez  ki – legfeljebb  2  éves  

időtartamra –  ill.  ment  fel. 

 

320. §. 

A  Hallgatói  Iroda  szervezeti  egységébe  tartozó  személyek 

(1) adminisztrátor(ok); 

(2) rendszergazda 

a./   A  rendszergazdát a HÖK  Elnöke  bízza  meg  határozott  időre. 

b./  A  rendszergazda  feladatait  az  Irodavezető  határozza  meg,  de  különösen  

felelős  a  telepített  számítógépes  hálózat  szakszerű  üzemeltetéséért. 

c./  A  rendszergazda  köteles  mandátumának  megszűnésekor  az  új  

rendszergazdának  a  lezárt  és  függő  ügyeket  megfelelően  átadni. 

 

321. §. 

A  Hallgatói  Iroda  szervezeti  és  működési  rendjét  az  Elnökség  állásfoglalásának  

figyelembevételével  a  HÖK  Elnöke  határozza  meg. 

 

322. §. 

A  Hallgatói  Iroda  Vezetőjének  feladata  különösen 



(1) a Hallgatói  Iroda  zökkenőmentes  működésének  szervezése  és  irányítása   a  321. §.  és  

az  Irodai  Szabályzat  alapján; 

(2) a  Hallgatói  Iroda  rendjének  fenntartása  és  hallgatókkal  történő  betartatása; 

(3) a  Hallgatói  Iroda  műszaki,  informatikai  eszközeinek  és  használati  tárgyainak  

működőképes  biztosítása; 

(4) az  Önkormányzat  szerveinek,  testületeinek  működéséhez  szükséges  irodaszerek  és  

egyéb  használati  eszközök  igény  és  lehetőség  szerinti  biztosítása; 

(5) a  Hallgatói  Iroda  működéséhez  és  fenntartásához  biztosított  pénzügyi  keret  

megfelelő  és  hatékony  felhasználása. 

 

323. §. 

A  Hallgatói  Iroda  Vezetőjének  joga  különösen 

(1) az  operatív  munka  felügyelete,  hatékony  szabályozása; 

(2) a  322. §. (2) bek.  alapján  az  Iroda  nem  rendeltetésszerű  használata  esetén 

a./ az  illető  személy  figyelmeztetése, és 

b./ súlyosan  kirívó  esetben  az  Irodából  történő  kizárása. 

 

324. §. 

A  Hallgatói  Iroda 

(1) ingyenes  és  kedvezményes  szolgáltatásokat  nyújt  a  kar  hallgatóinak; 

(2) információs  és  infrastrukturális  hátteret  biztosít  a  hallgatói  szakmai  szervezeteknek  

és  más  hallgatói  közösségeknek; 

(3) biztosítja  az  Önkormányzat  testületeinek  és  szerveinek  munkájának  működéséhez  

szükséges  feltételeket. 

 

325. §. 

A  Hallgatói  Iroda  Vezetőjének  hatáskörébe  tartozó  pénzügyi  kiutalásokat   minden  esetben   

(1) aláírja 

 a./ a  Hallgatói Iroda Vezetője; 

(2) ellenjegyzi  miden  esetben 

 a./ a  Gazdasági  Alelnök; 

 b./ a  HÖK  Elnöke. 

 

 

 

 

 



11. 

AZ  ELNÖKI  TITKÁRSÁG 

 

326. §. 

Az  Elnöki  Titkárság  az  Önkormányzat  Elnöke  munkájának  és  feladatainak  koordinálását,  

szervezését  végzi. 

 

 

327. §. 

Az  Elnöki  Titkárság  vezetője  a  HÖK  Elnökének  személyi  titkára. 

 

328. §. 

Az  Elnöki  Titkárság  személyi  összetételéről,  működéséről,  faladatairól  a  HÖK  Elnöke  határoz. 

 

329. §. 

Az  Elnöki  titkárság  tagjait  a  HÖK  Elnöke  bízza  meg  ill.  menti  fel. 

 

 

V.  F E J E Z E T 

-  A   VÁLASZTÁSOK  - 

 

330. §. 

A  Felsőoktatásról  szóló  2005.  évi  CXXXIX.  tv.  biztosítja  a  hallgatók  számára,  hogy  

önkormányzati  képviselőiket,  tisztségviselőiket  maguk  válasszák  meg. 

 

331. §. 

Az  önkormányzati  választások  során  a  HÖK  minden  hallgatója  választó  és  választható. 

 

332. §. 

A  választások  általánosak,  egyenlőek  és  titkosak. 

(1) A  választások  általánosságát,  egyenlőségét  és  titkosságát  a  Választási  Bizottság  

felügyeli, a  Felügyelő  Bizottság  és  az  Önkormányzat  Elnöke  ellenőrzi. 

 

333. §. 

A  választójog  gyakorlása  a  hallgató  joga,  egyben  kötelessége  is. 

 

 



334. §. 

A  választások  kiírása  a  Szabályzat  vonatkozó  rendelkezései  alapján  történik. 

 

335. §. 

A  jelöltség  vállalása  összeférhetetlen  a  Felügyelő  Bizottságban,  a  Választási  Bizottságban  és  a  

Szavazatszámláló  Bizottságokban  betöltött  tagsággal. 

(1) Amennyiben  nevezett  bizottságok  bármely  tagja  jelöltséget  vállal akár  a  képviselő-,  

akár  az  elnökválasztásokon,  legkésőbb  a  jelöltség  elfogadásának  bejelentésekor  

bizottsági  tagságáról  le  kell  mondania. 

 

1. 

A  KÖZGYŰLÉS  VÁLASZTÁSA 

 

336. §. 

A  Közgyűlés  képviselőinek  megválasztására – amennyiben  a  mandátumok  keletkezése,  

megüresedése  miatt  kerül  sor –  minden  tanév  elején,  de  legkésőbb  minden  év  október  15-ig  

kerül  sor. 

 

337. §. 

A saját  döntése  alapján  feloszlatott  Közgyűlés  mandátuma  a  feloszlatás  jogerőre  emelkedésétől  

megszűnik.   

(1) Az  Elnökség  mandátumát  a  Közgyűlés  mandátumának  ily  módon  történő  

megszűnése  nem  érinti. 

 

338. §. 

A  337. §.  alapján  megszűnt  Közgyűlés  helyébe  rendkívüli  választási  eljárás  során  újat  kell  

választani. 

(1) A  rendkívüli  választások  kiírásáról  és  időpontjáról  a  megszűnés  beálltát  követő  8  

napon  belül  az  Önkormányzat  Elnöke  rendelkezik. 

(2) A  rendkívüli  választásokat  a  kiírást  követő  30  napon  belül  le  kell  bonyolítani. 

 

1. 1. 

A  MANDÁTUMOK  ELOSZTÁSA 

 

339. §. 

A  közgyűlési  képviselő-választásokat  mandátumelosztás  előzi  meg. 

 



 

340. §. 

A  Közgyűlés  mandátumainak  elosztását  a  Választási  Bizottság  végzi. 

 

341. §. 

A  mandátumelosztás  alapja  a  Kar  hallgatóinak  évfolyamonkénti  besorolása. 

 

342. §. 

A  BA.  I.,  II.,  III.,  az  MA.  I.,  II.  évfolyamokon  és  a  doktorandusz  képzésen  kiosztható  

mandátumok  számát  az  évfolyamonkénti  beiratkozott  hallgatói  létszám  határozza  meg. 

 

343. §. 

Az  1  teljes  mandátumra  jogosultság  alapja  50  fős  hallgatói  létszám  az  adott évfolyamon  és  a  

doktorandusz képzésben. 

 

344. §. 

Adott  évfolyamon  és  a  doktorandusz  képzésben  legfeljebb  8   mandátum  osztható  ki,  

függetlenül  attól,  hogy  az  évfolyam  hallgatóinak  létszáma  mennyivel  haladja  meg  a  400  főt. 

 

345. §. 

Az  évfolyamonkénti  és  a  doktorandusz  képzésbeli  mandátumelosztás  kiszámítása: 

 (1) adott  évf.  összes  hallgatói  létszám  

    50 

  ahol   X =  az  osztás  eredményének  tizedesvessző  előtti  egész  száma, 

   yz =  a  tizedesvessző  mögötti  tizedes tört  érték. 

  

(2) Az  adott  évfolyam  mandátumainak  száma  X,  de  legfeljebb  8,  amennyiben  az  yz < 

50. 

(3) Az  adott  évfolyam  mandátumainak  száma  X + 1,  de  legfeljebb  8,  amennyiben  az  

yz ≥ 50. 

 

[pl.:  ha  az  adott  évf. összes  hallgatói  létszáma  338  fő,  akkor  338/50 =  6,76;  ahol  

        X = 6  és  yz = 76,  tehát  yz  ≥ 50. 

        Az  adott  évf.  mandátumainak  száma  X + 1,  azaz  7  darab.] 

 

 

 

X , 

yz  



346. §. 

A  Közgyűlés  összes  mandátumainak  számát  a BA.  I.,  II.,  III.,  az  MA.  I.,  II.  évfolyamokon  és  

a  doktorandusz  képzésen  külön-külön  számított  mandátumainak  együttes  száma  jelenti,  mely  

legfeljebb  6 x 8 = 48  darab  lehet. 

 

347. §. 

A  Választási  Bizottság  a  mandátumelosztás  eredményét  a  választások  kiírását  követő  48  órán  

belül  nyilvánosságra  hozza. 

 

1. 2. 

A  KÉPVISELŐK  VÁLASZTÁSA 

 

348. §. 

A  Választási  Bizottság  a  mandátumelosztás  eredménye  alapján  megállapítja  az  évfolyamonként  

megválasztható  képviselők  számát,  s  azt  látható  helyen  közszemlére  teszi. 

 

349. §. 

A  képviselők  választása  során  minden  évfolyamon  csak  a  mandátum(ok)nak  megfelelő  számú  

hallgató  választható. 

 

350. §. 

A  Választási  Bizottság  munkájának  elősegítésére érdekében  minden  évfolyamon – ’ad  hoc’  

jelleggel –  Szavazatszámláló  Bizottságokat  hoz  létre,  melynek  tagjait  a  VB  Elnöke –  a  

választások  idejére –  írásban  bízza  meg. 

 

351. §. 

A  képviselő-választások  időbeni  rendje 

(1) jelöltállítás; 

(2) szavazás; 

(3) eredmény  megállapítása; 

(4) eredmény  kihirdetése. 

 

352. §. 

A  jelöltállítás  történhet 

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

választásokon  való  részvételt; 



(2) mások  általi  jelöléssel,  melynek  tartalmaznia  kell  a  jelölendő  személy  írásos  

nyilatkozatát  arról,  hogy  vállalja  a  jelöltséget,  s  ezzel  a  választásokon  való  

részvételt. 

 

353. §. 

A  jelöltállítás  időpontját  a  VB  határozza  meg  oly  módon,  hogy annak  intervalluma   legalább  4,  

legfeljebb  8  munkanap  lehet. 

 

354. §. 

A  jelöltállítás  lezárását  követően  a  VB  jegyzéket  készít  a  jelöltekről,  azt  hitelesíti,  s  a  

választás  dokumentumai  közt  megőrzi. 

 

355. §. 

A  hivatalos  képviselő-jelölt  jegyzék  alapján  a  VB  elkészíti  a  szavazáson  használandó  

szavazólapokat,  s  azt  előre  meghatározott  számban  sokszorosítja. 

(1) A  szavazólapok  számának  megállapításakor  figyelembe  kell  venni  az  adott  

évfolyam  szavazásra  jogosult  hallgatóinak  számát,  valamint  azt,  hogy  a  szavazás  

során  rontott  szavazólapok  cseréje  megoldható  legyen. 

(2) A  szavazólapokon  a  jelöltek  nevét  jól  olvashatóan,  egyenlő  formában  és  

nagyságban,  alfabetikus  sorrendben  kell  feltüntetni  a  Szabályzat  mellékletében  

szereplő  szavazólap-minta  alapján. 

 

356. §. 

A  VB  a  választások  megkezdéséig  évfolyamonként  véglegesíti  a  választói  névjegyzéket,  s   azt  

a  Szabályzat  mellékletében  szereplő  választói  névjegyzék-minta  alapján  úgy  készíti  el,  hogy  a  

feltüntetett  név  mellett  legyen  elegendő  hely  a  szavazólap  átvételének  igazolását  szolgáló  

aláírásra. 

 

357. §. 

A  szavazás  pontos  időpontját  a  VB  határozza  meg  oly  módon,  hogy  annak  intervalluma  

legalább  egymást  követő  2,  legfeljebb  3  munkanap;  és  a  szavazások  naponkénti  folyamatos  

ideje  legalább  6,  legfeljebb  10  óra. 

 

358. §. 

A  szavazás  helyszínéül  szavazóhelyiséget  kell  kijelölni,  s  a  szavazás  zavartalanságát  biztosítani. 

 

 



359. §. 

A  szavazás  ideje  alatt  a  szavazóhelyiségben  tartózkodhatnak 

(1) a  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjai; 

(2) a  Felügyelő  Bizottság  tagjai; 

(3) a  Választási  Bizottság  tagjai; 

(4) az  Önkormányzat  Elnöke; 

(5) a  szavazatok  leadásának  idejére  a  szavazásra  jogosultak. 

 

360. §. 

A  szavazás  kezdetekor  az  első  szavazó  jelenlétében  a  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjai  

megállapítják  a  szavazóláda  ürességét,  erről  írásos  jegyzék  készül,  melyet  az  első  szavazó  és a  

bizottság  tagjai  aláírnak,  s  azt  a  szavazóládába  helyezik,  majd   a  szavazóládát  lezárják,  s  azt  

lepecsételik  oly  módon,  hogy  a  pecsét   lenyomatának  látható  sérülése  nélkül  a  ládát  ne  

lehessen  kinyitni. 

 

361. §. 

A  szavazás  titkosságát  szavazófülke  kialakításával  kell  biztosítani. 

 

362. §. 

Minden  szavazatát  leadni  szándékozó  hallgatónak 

(1) hitelt  érdemlően  kell  bizonyítania  fényképes  okmánnyal  személy-azonosságát,  

(2) a  választói  névjegyzékben  aláírásával  igazolni  a  szavazólap  átvételét. 

 

363. §. 

Minden  választó  egy  szavazólapot  kap,  melyet  az  átvétel  előtt  pecséttel  lát  el   a   

Szavazatszámláló  Bizottság  egy  tagja. 

 

364. §. 

A  szavazólapot  tintával,  javítás  nélkül  kell  kitölteni. 

 

 

 

365. §. 

Az  esetlegesen  elrontott  szavazólapot  a  bizottság  a  szavazó  kérésére  egy  alkalommal  a  rontott  

szavazólap  visszavételével  kicseréli. 

 

 



366. §. 

A  kitöltött  szavazólapot  a  bizottság  tagjai  előtt  lezárt  szavazóládába  kell  helyezni. 

 

367. §. 

A  szavazólapon  a  megfelelő  helyre  egyértelműen  elhelyezett  ’X’  vagy ’+’  jellel  kell  jelezni  a  

választói  akaratot. 

 

368. §. 

A  szavazás  adott  napon  való  befejezését  követően,  amennyiben  a  választás  a  következő  napon  

is  folytatódik,  a  bizottság  a  választási  dokumentumokat,  a  szavazóládát,  a  szavazási  kellékeket  

jól  zárható  helyen  őrzi. 

 

369. §. 

A  szavazás  végleges  lezárását  követően   

(1) a  bizottság  összesíti,  jegyzőkönyvezi  és  zárolja  a  fel  nem  használt  szavazólapokat; 

(2) összesíti  a  választói  névjegyzék  alapján  a  szavazatát  leadók  számát – az  aláírások  

alapján,  azt  jegyzőkönyvbe  veszi; 

(3) ellenőrzi  a  szavazóládán  elhelyezett  pecsétnyomatok  sértetlenségét,  azt  

jegyzőkönyvezi; 

(4) a  szavazóláda  felnyitását  követően  ellenőrzi  a  szavazóláda  ürességét  dokumentáló  

jegyzék  meglétet,  azt  jegyzőkönyvbe  veszi,  elhelyezi  a  választás  dokumentumai  

között; 

(5) összeszámolja  a  szavazóládában  lévő  szavazólapokat,  azt  jegyzőkönyvbe  veszi. 

 

370. §. 

A  szavazóládában  lévő  szavazólapok  száma  nem  lehet  több,  mint  a  választói  névjegyzék  

alapján  a  369. §. (2)  bek.  alapján  regisztrált  szavazók  száma. 

 

371. §. 

Amennyiben  a  szavazóládában  lévő  szavazólapok  száma  meghaladja  a  369. §. (2) bek. alapján  

regisztrált  szavazók  számát,  úgy  a  Szavazatszámláló  Bizottság  újból  lefolytatja  a  369. §-ban  

foglalt  eljárást  a  (3) és (4)  bek.  kivételével. 

 

372. §. 

Amennyiben  a  371. §.  alapján  lefolytatott  új  eljárás  is  hasonló  eredményt  hoz,  a  szavazatok  

számlálását  fel  kell  függeszteni,  minden  dokumentumot  és  kelléket  zárolni;  a  kialakult  tényről  

a  Választási  Bizottság  Elnökét  haladéktalanul  értesíteni. 



 

373. §. 

A  Választási  Bizottság  a  tájékoztatást  követően  a  Szavazatszámláló  Bizottsággal  haladéktalanul  

összeül,  s  újból  lefolytatja  a  369. §.-ban  foglalt  eljárást  a  (3) és (4)  bek.  kivételével. 

 

374. §. 

Ha  az  újbóli  felülvizsgálat  megerősíti  az  előző  két  eljárás  eredményét,  a  VB  meg-állapítja  a  

választások  semmisségét;  arról haladéktalanul tájékoztatja a HÖK Elnökét. 

375. §. 

A semmisség –  374. §.  alapján  történő –  kimondását  követő  8  napon  belül  a  HÖK  Elnöke  

rendelkezik  a  megismétlendő  közgyűlési  választások   új  időpontjáról. 

 

376. §. 

Az  új  közgyűlési  választásokat  a  jelöltállítás  folyamata   kivételével  meg  kell  ismételni. 

 

377. §. 

Amennyiben  a  371. §.  alapján  lefolytatott  új  eljárás  eredménye  eltér  az  eredetitől,  akkor  az  

újraszámlálást  újra  el  kell  végezni,  míg  az  utolsó  két  eredmény  nem  egyezik. 

 

378. §. 

Ha  az  újraszámlálás  során  a  370. §.-ban  foglalt  kitételeknek  az  eredmény  megfelel,  a  

szavazatszámlálást  folytatni  lehet. 

 

379. §. 

A  szavazás  érvényes,  ha  azon  megjelent  a  szavazásra  jogosultak  legalább  25 %-a + 1 fő. 

 

380. §. 

Ha  a  szavazáson  a  leadott  szavazatok  száma  kevesebb, mint  a  szavazásra  jogosultak  25 %a  +  1  

fő,  a  bizottság  megállapítja  a  szavazás  érvénytelenségét,  melyről  haladéktalanul  tájékoztatja  a  

Választási  Bizottságot  és  az  Önkormányzat  Elnökét. 

 

381. §. 

A  380. §.  alapján  kimondott  érvénytelenség  esetén  az  Önkormányzat  Elnöke  kiírja  a  

megismételt  választásokat  a  szavazás  újbóli  lebonyolítására. 

 

382. §. 

Az  elégtelen  részvétel  miatt  megismételt  választás  a  megjelentek  számától  függetlenül  érvényes. 



 

383. §. 

Ha  a  szavazás  érvényes,  a  szavazatszámlálás  folytatásaként  a  szavazólapok  érvényességének  

megállapítása  történik. 

 

384. §. 

A  szavazólap  érvényes,  ha 

(1) legalább  egy  jelöltre  érvényes  szavazat  szerepel; 

(2) legfeljebb  a  megállapított  mandátumnak  megfelelő  számú  szavazat  szerepel. 

 

385. §. 

A  szavazólap  érvénytelen 

(1) ha  a  szavazólap  üres; 

(2) ha  a  megállapított  mandátumszámtól  több  szavazat  szerepel  a  szavazólapon; 

(3) ha  hiányzik  a  szavazólapról  a  pecsét; 

(4) ha  a  választói  akarat  nem  dönthető  el  egyértelműen  az  alkalmazott  jelölés  alapján; 

(5) ha  a  szavazólap  javított. 

 

386. §. 

Az  érvénytelenség  okát  a  szavazólapon  rögzíteni  kell. 

 

387. §. 

Az  érvénytelen  szavazólapokat  a  bizottság  összesíti,  arról  jegyzőkönyvet  készít,  s  az  adott  

dokumentumokat  zárolja. 

 

388. §. 

Az  érvényes  szavazólapok  szavazatait  a  bizottság  jelöltenként  összesíti. 

 

389. §. 

A  szavazás  eredményéről  a  bizottság  a  megállapított  szavazatszámok  csökkenő  sorrendjében  

listát  készít,  s  azt  átadja  a  Választási  Bizottságnak. 

 

390. §. 

A  Szavazatszámláló  Bizottság  a  szavazás  kellékeit,  jegyzőkönyveit,  dokumentumait  rendszerezi,  

lezárja,  s  átadja  a  Választási  Bizottságnak.  Ezzel  a  Szavazatszámláló  Bizottság  mandátuma  

megszűnik. 

 



391. §. 

A  Választási  Bizottság  a  szavazás  eredményét  rögzítő  lista  alapján  megállapítja  a  közgyűlési  

képviselői  mandátumhoz  jutott  személyek  névsorát. 

 

392. §. 

Közgyűlési  képviselői  mandátumot  az  szerez,  aki  a  rangsorolás  alapján  a  kiírt  

mandátumszámnak  megfelelő  helyek  egyikén  szerepel. 

 

393. §. 

Ha  az  utolsó  kiadható  helye(ke)n  két  vagy  több  jelölt  egyenlő  szavazatszámmal  szerepel,  a  

mandátumról  sorsolás  dönt,  melyet  a  Választási  Bizottság  végez. 

 

394. §. 

A  mandátumhoz  jutott  képviselőkről  a  Választási  Bizottság  jegyzéket  készít,  s  azt  átadja  az  

Önkormányzat  Elnökének. 

 

395. §. 

A  szavazás  eredménye  ellen – indokolható  esetben – kifogással  lehet  élni  a  Választási  

Bizottságnál   legkésőbb  a  választás  lezárását  követő  24.  óra  végéig. 

 

396. §. 

A  kifogásokat  a  Választási  Bizottság  24  órán  belül  megvizsgálja,  s  döntést  hoz. 

 

397. §. 

A  VB  döntése  ellen  a  kézhezvételt  követően  24  órán  belül  fellebbezés  nyújtható  be  az  

Önkormányzat  Elnökéhez. 

 

398. §. 

A  fellebbezésekről  az  Önkormányzat  Elnöke  24  órán  belül  jogerősen  határoz. 

 

399. §. 

A  jogerős  döntés  ellen  felülvizsgálati  kérelem  nyújtható  be  a  Kar  dékánjához,  amelynek  

azonban  nincs  halasztó  hatálya. 

 

 

 

 



400. §. 

A  kifogások  és  fellebbezések  elbírálását  követően  a  VB  megállapítja  a  szavazás  

eredményességét,  vagy  a  kifogásnak  ill.  fellebbezésnek  helyt  adva különösen  súlyos  visszaélés  

esetén  a  választások  eredményét  megsemmisítheti. 

 

401. §. 

A  választások  eredményességének  megállapítását  követően  a  HÖK  Elnöke  átadja  a  

megválasztott  képviselők  számára  megbízólevelüket. 

 

402. §. 

A  választások  eredményességének  kihirdetését  követő  30  napon  belül  a  Közgyűlés  megtartja  

alakuló  ülését. 

 

1. 3. 

A  DOKTORANDUSZ-KÉPVISELET  ÉS  VÁLASZTÁSA 

 

403. §. 

A  doktorandusz  képzési  formában  tanuló  hallgatók  maguk  közül  képviselőket  választhatnak  

érdekeik  képviseletére. 

 

404. §. 

A  doktorandusz  hallgatókat  érintő  minden  ügyben  a  doktorandusz  képviselet  illetékes. 

 

 

405. §. 

A  doktorandusz  képviselő(k)  választására  a  közgyűlési  képviselők  választási  szabályai  

érvényesek,  melyeken  az  adott képzési  formára  beiratkozott  hallgatók  vehetnek  részt  

évfolyamuktól  függetlenül. 

 

406. §. 

A  doktorandusz  képviselet  létszámának  kiszámítására  a  345. §.  irányadó,  de  legalább  1  fő.   

 

407. §. 

Amennyiben  a  doktorandusz  hallgatók  nem  élnek  a  választás  jogával,  a  doktorandusz  

képviseleti  jogot  a  HÖK  Elnökének  felkérése  és  megbízása  alapján  kiválasztott  doktorandusz  

hallgató  képviseli. 

 



2. 

A  HALLGATÓI  ÖNKORMÁNYZAT  ELNÖKÉNEK  VÁLASZTÁSA 

 

408. §. 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökének választására kerül sor a 43. §. (3) bek. kivételével 

(1) az  Elnök  mandátumának  lejártával; 

(2) az  Elnök  lemondásával; 

(3) az  Elnök  mandátumának  más  okból  történő  megszűnésével. 

 

409. §. 

Az  Elnök  választásának  időpontját  a  Választási  Bizottság  írja  ki  a  megüresedéstől  számított  8  

napon  belül. 

 

410. §. 

Az  elnökválasztás  időpontja 

(1) a  mandátum  lejártával  az  adott  választási  évben  október  30-ig; 

(2) lemondás,  más  okból  történő  megszűnés  esetén  a  bejelentést  követő  30  napon  belül  

rendkívüli  választás  keretében. 

 

 

411. §. 

Az  Elnököt  közvetlen,  titkos,  listás  szavazás  alapján  választják  meg. 

 

412. §. 

A  Választási  Bizottság  munkájának  elősegítésére érdekében – ’ad  hoc’  jelleggel –  Szavazatszedő  

Bizottságo(ka)t  hoz  létre,  melynek  tagjait  a  VB  Elnöke –  a  választások  idejére –  írásban  bízza  

meg. 

 

413. §. 

Az  elnökválasztás  időbeni  rendje 

(1) jelöltállítás; 

(2) szavazás; 

(3) eredmény  megállapítása; 

(4) eredmény  kihirdetése. 

 

 

 



414. §. 

Elnökjelöltet  az  Önkormányzat  legalább  100  hallgatója  írásban,  jelölőlapon  állíthat,  melyhez   

csatolni  kell  a  jelölendő  személy  írásos  nyilatkozatát  arról,  hogy  vállalja  a  jelöltséget,  s  ezzel  

a  választásokon  való  részvételt. 

 

415. §. 

A  jelöltállítás  időpontját  a  VB  határozza  meg  oly  módon,  hogy annak  intervalluma   legalább  5,  

legfeljebb  8  munkanap  lehet. 

 

416. §. 

A  jelöltállítás  lezárását  követően  a  VB  jegyzéket  készít  a  jelöltekről,  azt  hitelesíti,  s  a  

választás  dokumentumai  közt  megőrzi. 

 

417. §. 

A VB  a  jegyzék  alapján  felkéri  a  jelölteket  az  elnöki-lista  összeállítására,  melynek   az  

elnökjelölt  nevén  kívül  azt  a  7  nevet  kell  tartalmaznia,  akiket  az  Elnökség  tagjainak  kíván  

jelölni. 

 (1)  Az  elnöki-listák  benyújtási  ideje  a  felkéréstől  számított  48  óra. 

 

 

 

418. §. 

A  hivatalos  képviselő-jelölt  jegyzék és  az  elnöki-listák  alapján  a  VB  elkészíti  a  szavazáson  

használandó  szavazólapokat,  s  azt  előre  meghatározott  számban  sokszorosítja. 

(1) A  szavazólapok  számának  megállapításakor  figyelembe  kell  venni  az  Önkormányzat  

szavazásra  jogosult  hallgatóinak  számát,  valamint  azt,  hogy  a  szavazás  során  

rontott  szavazólapok  cseréje  megoldható  legyen. 

(2) A  szavazólapokon  a  jelöltek  és  a  listán  szereplők  nevét  jól  olvashatóan,  egyenlő  

formában  és  nagyságban,  alfabetikus  sorrendben  kell  feltüntetni  a  Szabályzat  

mellékletében  szereplő  szavazólap-minta  alapján. 

 

419. §. 

A  VB  a  jelöltállítás  lezárását  követően  legalább  1  választási  gyűlésen  lehetőséget  ad  az  

elnökjelöltek  bemutatkozására  az  esélyegyenlőség  biztosításával. 

 

420. §. 

A  szavazás  lebonyolítása  a  356 – 383. §., 386 – 389. §. és 395 – 400. §.  alkalmazásával  történik. 



 

421. §. 

A  szavazólap  érvényes,  ha azon  egy  jelöltre  leadott  szavazat  szerepel. 

 

422. §. 

A  szavazólap  érvénytelen 

(1) ha  a  szavazólap  üres; 

(2) ha  egynél  több  szavazat  szerepel  a  szavazólapon; 

(3) ha  hiányzik  a  szavazólapról  a  pecsét; 

(4) ha  a  választói  akarat  nem  dönthető  el  egyértelműen  a  jelölés  alapján; 

(5) ha  a  szavazólap  javított. 

 

423. §. 

Ha  a  jelöltek  közül  az  egyik  megkapta  az  érvényes  szavazatok  50% + 1  szavazatot,  a  szavazás  

eredményes. 

 

424. §. 

A  423. §.  alapján  a  VB  megállapítja  és  kihirdeti  a  szavazás  eredményét,  azaz  közli  a  

megválasztott  Elnök  nevét  és  a  győztes  listát. 

 

425. §. 

Amennyiben  egyetlen  jelölt  sem  kapta  meg  az  50% + 1  szavazatot,  a  szavazás  eredménytelen. 

 

426. §. 

A  425. §.  alapján  a  VB  az  eredmény  megállapítását  követően   

(1) közli  a  két  legtöbb  szavazatot  elért  jelölt  nevét,  akik  részt  vehetnek  az  

elnökválasztás  második  fordulóján; 

(2) kiírja  a  választások  második  fordulóját. 

 

427. §. 

A  második  forduló  előtt  a  VB  új  szavazólapokat  készít  a  Szabályzat  mellékletében  szereplő  

minta  alapján,  melyen a két legtöbb  szavazatot  elért  jelölt  és  listája  szerepel. 

 

428. §. 

A  választások  második  fordulójára  is  az  első  fordulóra  érvényes  rendelkezések  irányadók. 

 

 



429. §. 

A  második  forduló  a  szavazáson  megjelentek  számától  függetlenül  érvényes. 

 

430. §. 

A  szavazatok  összeszámolását  követően  az  a  jelölt  nyer,  aki  több  szavazatot  kapott. 

 

431. §. 

Szavazategyenlőség  esetén  új  második  fordulót  kell  rendezni  a  választási  rendelkezések  

betartásával. 

 

432. §. 

A  VB  a  430. §.  alapján  kihirdeti  a  választások  eredményét  és a  kifogások,  fellebbezések  

elbírálását  követően  megállapítja  annak  érvényességét. 

 

433. §. 

A  VB  Elnöke  az  eredményesség  megállapítását  követően  átadja  a  HÖK  megválasztott  

Elnökének  a  megbízólevelét. 

 

3. 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  TISZTSÉGVISELŐINEK  VÁLASZTÁSA 

 

434. §. 

Az  Önkormányzat  tisztségviselőit  a  hallgatók  közvetve,  a  Közgyűlésen  keresztül  választják. 

 

435. §. 

Az  Önkormányzat  tisztségviselőinek  választása  egyenlő  és  titkos. 

 

436. §. 

Az  Önkormányzat  tisztségviselőinek  választását  a  VB  koordinálja  a  HÖK  Elnökének  megbízása  

alapján. 

 

437. §. 

A  Közgyűlés  joga  jelen  Szabályzat  alapján   

(1) a  Felügyelő  Bizottság  megválasztása; 

(2) az  Egyetemi  Tanács  BTK  Hallgatói  Frakciója  megválasztása; 

(3) a  Kari  Tanács  Hallgatói  Frakciója  megválasztása. 

 



438. §. 

A  választás  során  tekintettel  kell  lenni  az  összeférhetetlenségi  rendelkezésekre. 

 

439. §. 

A  437. §.  alapján  rendezendő  választásokat  az  adott  Közgyűlés  összehívása  előtt  14  nappal  

közzé  kell  tenni. 

 

440. §. 

A  437. §.-ban  szereplő  tisztségviselői  helyekre  jelölt  állítására  jogosult  írásban,  a  jelöltnek  a 

jelölést  elfogadó  nyilatkozatával  együtt  az  adott  Közgyűlés  megnyitását  megelőző  72.  óráig   

(1) az  Önkormányzat  Elnöke; 

(2) a  Közgyűlés  bármely 17 tagja  egybehangzóan. 

 

441. §. 

Egy  képviselő  egy-egy  személyt  jelölhet  a  437. §.-ban  felsorolt  bizottságba  ill.  frakciókba. 

 

442. §. 

Az  FB  Elnökének  választásakor  a  43. §.  (3)  bek.  rendelkezései  az  irányadók. 

 

443. §. 

Az  FB  Elnökének  személyére  kiírt  szavazás  érvényes  és  eredményes 

(1) egy  jelölt  indulása  esetén,  ha  a  jelöltre  leadott  érvényes  szavazatok  száma  több,  

mint  az  összes  érvényesen  leadott  szavazatok  számának  2/3-a; 

(2) több  jelölt  indulása  esetén,  ha  egyetlen  jelöltre leadott  érvényes  szavazatok  száma  

több,  mint  az  összes  érvényesen  leadott  szavazatok  számának  2/3-a; 

 

444. §. 

Ha  a  443. §.  alapján  nem  állapítható  meg  az  eredményesség,  akkor 

(1) egy  jelölt  indulása  esetén  mindaddig  új  választási  fordulót  kell  tartani,  amíg  a  

jelölt  meg  nem  kapja  a  szükséges  szavazatmennyiséget. 

(2) Több  jelölt  indulása  esetén,  az  új  választási  fordulóban  a  két  legtöbb  szavazatot  

elért  jelölt  közül  kell  választani,  amíg  az  egyik  meg  nem  kapja  a  szükséges  

szavazatmennyiséget. 

 

 

 

 



445. §. 

Egy  Közgyűlésen  legfeljebb  4  választási  forduló  rendezhető  úgy,  hogy  az  egyes  választások  

között  legalább  30  perces  szünetnek  kell  eltelnie,  mialatt  a  VB  elkészíti  az  új  szavazólapokat,  

és  előkészíti  az  új  szavazási  fordulót. 

 

446. §. 

Amennyiben  adott  Közgyűlés  mind  a  4  fordulója  eredménytelen,  új  3  napos  jelölési  periódust  

kell  tartani,  s  a  következő  Közgyűlést  8  napon  belülre  összehívni. 

 

447. §. 

Ha  az  FB  Elnök  személyének  megválasztása  tárgyában  összehívott  harmadik  Közgyűlés  12.  

szavazási  fordulója  is  eredménytelen,  az  FB  Elnök  kinevezésére – legfeljebb  fél  éves  

időtartamra – az  Önkormányzat  Elnöke  válik  jogosulttá. 

 

448. §. 

A  437. §.-ban  szereplő  tisztségviselők  megválasztása – az  FB  Elnök  kivételével – eredményes 

(1) ha  ugyanannyi  jelölt  indulása  esetén,  mint  amennyi  a  megválasztható  tagok  száma,  

a  jelölt  megkapta  a  leadott  érvényes  szavazatok  több  mint  felét; 

(2) ha  több  jelölt  indul,  mint  amennyi  a  megválasztható  tagok  száma 

a./  a  jelölt  megkapta  a  leadott  érvényes  szavazatok  több  mint  felét  és   

b./  a  kapott  szavazatszám  rangsora  alapján  a  betölthető  helyek  számának  

egyikén  végez. 

 

449. §. 

A  448. §.  alapján  be  nem  tölthető  helyekre  új  szavazási  fordulót  kell  elrendelni úgy,  hogy  az  

egyes  választások  között  legalább  30  perces  szünetnek  kell  eltelnie,  mialatt  a  VB  elkészíti  az  

új  szavazólapokat,  és  előkészíti  az  új  szavazási  fordulót. 

 

450. §. 

Ha a 448. §. (2) bek.  alapján  nem,  vagy  csak  részben  sikeres  a  választás,  a  következő  szavazási  

fordulón  nem  indulhat  az,  aki 

(1) az  előző  fordulóban  legkevesebb  szavazatot  kapott; 

(2) nem  kapta  meg  a  leadott  érvényes  szavazatok  legalább  25 %-át. 

 

451. §. 

A  450. §-ban  szereplő  szavazási  fordulókra  a  445-447. §.  irányadók. 

 



452. §. 

A  szavazás  lebonyolítására,  a  szavazólapok  kezelésére a  közgyűlési  képviselő-választások  

vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók. 

 

 

453. §. 

A  megválasztott  tisztségviselők  számára  az  Önkormányzat  Elnöke  a  választásokat  követő  8  

napon  belül  megbízólevelet  ad  át. 

 

VI.   F E J E Z E T 

-  VEGYES, ÁTMENETI  ÉS  ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK  - 

 

454. §. 

A  28. §.  (7)  bek.  alapján  indított  eljárásban  csak egyetlen  szavazás  rendelhető  el,  s  ha  az  

eredménytelen,  ugyanazon  ügy  alapján  nem  lehetséges  újabb  indítvány  benyújtása. 

 

455. §. 

Akadályoztatásnak  minősül   

(1) a  bejelentett,  de  legalább  10  egymást  követő  munkanapot  túlhaladó távollét; 

(2) a  be  nem  jelentett  legalább  3  egymást  követő  munkanapon  történő  távollét; 

(3) a  5  napot  meghaladó  kórházi  kezelés; 

(4) a  szomatikus  vagy  pszichés  korlátozottság  olyan  foka,  mely  nem  teszi  lehetővé  a  

feladatok  ellátását. 

 

456. §. 

A  KRE  BTK  HÖK  nevében  első  helyen  ír  alá  minden  okiratot  az  Önkormányzat  Elnöke,  

második  helyen  a  Tanulmányi  Alelnök,  vagy  a  kijelölt  elnökségi  tag. 

 

457. §. 

Az  Önkormányzat  Elnökének  és  aláírási  joggal  rendelkező  vezetőinek  aláírás-mintáit  a  hivatalba 

lépést  követő  8  napon  belül  meg  kell  küldeni  a  Kari  Gazdasági  Hivatal,  valamint  a  Rektori  

Hivatal  Gazdasági  Igazgatósága  részére  az  érvényesítésre  használt  pecsétlenyomat  

megnevezésével  együtt. 

 

458. §. 

Ezen  Szabályzat  összhangban  áll  a  Felsőoktatásról  szóló  2005. évi CXXXIX.  törvénnyel,  

valamint  az  Egyetem  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatával. 



 

459. §. 

hatályát vesztette 

 

460. §. 

Ezen  Alapszabályt  a  Közgyűlés  módosíthatja  a  28. §.  (1) bek.,   a  43. §. (3)  bek.  szerint. 

 

 

461. §. 

Ezen  Alapszabályt   az  elfogadást  követően  bemutatásra  be  kell  nyújtani  a Szenátus  felé. 

 

462. §. 

Ezen  Szabályzat  az  elfogadást  és  bemutatást  követően  lép  hatályba. 

 

463. §. 

Ezen  Szabályzat  elfogadásával  hatályát  veszítik  a  HÖT  és  HÖK  előző  szabályzatai,  mellékletei,  

kiegészítései,  az  Elnök,  az  Elnökség,  a  Választmány  és bizottságok  ügyrendjei,  általános  

érvényű  rendelkezései,  határozatai. 

 

464. §. 

Ezen  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot  az  Önkormányzat  2004.  február  19-én  elfogadta,  

majd  2009.  május  4-én  módosította. 

 

465. §. 

Ezen  Szabályzat  465  (négyszázhatvanöt)   paragrafust  tartalmaz. 

 

 

Budapest,  2009. május  4. 
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