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A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI 
HALLGATÓI ÉS DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ALAPSZABÁLYA 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzata a 
felsőoktatásról szóló többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Szervezeti tv.) és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
következő Alapszabályt alkotja:  

I. FEJEZET  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

Bevezető rendelkezések 
(1) a) A Hallgatói Önkormányzat hivatalos elnevezése:  
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat 

rövidítése: NKE EHÖK  
 b) A Hallgatói Önkormányzat elnevezése angolul:  

Students’ Council of the National University of Public Services 
rövidítése: StC NUPS 

(2) A Hallgatói Önkormányzat székhelye: 1118 Budapest Ménesi út 5. 
(3) A Hallgatói Önkormányzat bélyegzője: a Magyarország címere, „Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat” körirattal.  
(4) Az Egyetem hallgatóinak és doktoranduszainak legfőbb, a Ftv-ben és a Szervezeti tv-ben is 

megnevezett képviseleti szerve a Hallgatói Önkormányzat.  
(5) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem karain, központi intézeteiben és doktori 

iskoláiban tanulmányokat folytató, az Egyetemmel hallgatói jogviszonnyal és/vagy 
doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkező valamennyi hallgatóra.   

(6) Az Önkormányzat a demokratizmus, a pluralizmus, a törvényesség és a jóhiszeműség elvei 
szerint felépülő és működő, politikai pártoktól független önigazgató szervezet, mely fő 
feladataként a hallgatók érdekképviseletét látja el egyetemi szinten, és támogatja az 
Egyetemen működő Kari Hallgatói Önkormányzatok és egyéb hallgatói szervezetek 
működését. 

2. §  
(1) A hallgatók önkormányzati képviselete két szinten szerveződik, egyetemi és kari szinten.  
(2) A Hallgatói Önkormányzat testületei a jelen Alapszabályban meghatározott rendelkezések 

szerint fejtik ki tevékenységüket.  
(3) A Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű szervezeti egysége az Egyetemi Hallgatói és 

Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK). 
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(4) A Hallgatói Önkormányzat kari szintű szervezeti egysége a Kari Hallgatói Önkormányzat (a 
továbbiakban: kari HÖK).  

(5) a) Az EHÖK – a jogszabályokban meghatározott esetekben – gyakorolja a képviseleti,  
véleménynyilvánítási és eljárási jogot mindazon esetekben, amikor a hallgató/doktorandusz 
hallgató és a doktorandusz hallgató/doktorandusz hallgató egyetemi polgárként érintett. 

 b)  A kari HÖK-ök – minden olyan ügyben, amikor nem az EHÖK jogosult és köteles eljárni 
– gyakorolják a képviseleti, véleménynyilvánítási és eljárási jogot mindazon esetekben, 
amikor a hallgató/doktorandusz hallgató az adott karra beiratkozott hallgatóként érintett.  

3. § 
(1) Az EHÖK-ön belül működő kari HÖK-ök az alábbiak:  

 a) Közigazgatástudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 
 - székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 5. 
 - elnevezése angolul: Student Council of Faculty of Public Administration 
  
 b) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzat 
 - székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 
 - elnevezése angolul: Student Council of Faculty of Military Sciences and Officer 

Training 
  
 c) Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 
 - székhelye: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 
 - elnevezése angolul: Student Council of Faculty of Law Enforcement 

  
(2) A kari HÖK-ök saját bélyegzője: Magyarország címere, köriratán az adott kari HÖK-nek a  

(1) bekezdésben szereplő elnevezésével.  
(3) Az EHÖK, illetve az EHÖK-ön belül a kari HÖK-ök az Egyetem gazdálkodó szervezeti 

egységei, amelyek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdálkodási Szabályzata, illetve a 
jelen Alapszabályban meghatározottak alapján végzik gazdálkodási tevékenységüket.  

4. §  
(1) Az EHÖK legfőbb döntéshozó szerve az EHÖK Választmányi Gyűlése, amelynek tagjait a 

kari HÖK-ök Választmányi Gyűlései saját tagjaik közül delegálják. Minden tag mellé egy 
előre megnevezett póttag is delegálható, ennek hiányában az EHÖK tag nem helyettesíthető. 

(2) Az EHÖK legfőbb képviseleti szerve a Szenátusi Frakció. Tagjai az EHÖK elnöke, valamint 
karonként három-három képviselő, akiket a Kari Választmányi Gyűlések delegálnak minden 
év december 15-ig az EHÖK Elnöke felé. A Szenátusi Frakció képviselői közül, legalább 
egynek doktorandusz hallgatónak kell lennie, aki az adott kar kari kvótájának részét képezi. 

(3) A Szenátusi Frakció következő évi tagjainak névsorát az EHÖK elnöke küldi meg a Rektori 
Hivatalnak minden év december 31-ig, de legkésőbb az adott év első szenátusi ülését 
megelőző 5. munkanapig. A Szenátusi Frakció mandátuma az elnök mandátumával 
megegyezően a következő év január 1-től december 31-ig tart. 

(4) Ha a Szenátusi Frakció valamely tagjának hallgatói jogviszonya év közben megszűnik a jelen 
paragrafus (2) bekezdésében kijelölt illetékes testület helyére új tagot választ. Az év közben 
megválasztott frakciótagok mandátuma is december 31-ig szól. 
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(5) A kari HÖK-ök legfőbb döntéshozó szerve a kari HÖK Választmányi Gyűlése, melyet az 
Egyetem adott karra beiratkozott aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói demokratikusan, 
közvetlenül és titkosan választanak meg. A választás szabályait jelen Alapszabály megfelelő 
kari mellékletei tartalmazzák. 

5. §  
(1) A Hallgatói Önkormányzat az Egyetem önkormányzatának részeként működik. A Hallgatói 

Önkormányzat tagja az Egyetemre beiratkozott aktív jogviszonnyal rendelkező minden 
hallgató/doktorandusz hallgató függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában 
folytatja.  

(2) E jogkörében a Hallgatói Önkormányzat dönt azon kérdésekben, amelyek a hallgatók 
önkormányzatával kapcsolatosak, és részt vesz azon döntések meghozatalában, amelyek a 
hallgatóságot érintik.  

(3) A Hallgatói Önkormányzat tagjai a jogaikat a választott képviselőik útján gyakorolják. E 
választások során a Hallgatói Önkormányzat minden tagja választó és választható.  

(4) Az EHÖK-ben, illetve a kari HÖK-ökben képviselő az lehet, akit a kari hallgatói 
önkormányzati választásokon, illetve kooptálás útján a jelen Alapszabály és 1/a-1/c (kari) 
mellékletei rendelkezéseinek megfelelő módon érvényesen képviselőnek választottak.  

(5) A kari HÖK választások általános szabályai, illetve a Szenátusi Frakció, valamint a Kari 
Tanácsok hallgatói tagjai megválasztásának rendje jelen Alapszabály és a  megfelelő kari 
melléklet részét képezik.  

(6) A hallgatói kollektív jogokat kizárólag a Hallgatói Önkormányzat gyakorolja.  

II. FEJEZET  

AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÉS DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT  

6. § 
Az EHÖK kötelezettségei 

 
(1) Az EHÖK tevékenysége a hallgatókat/doktorandusz hallgatókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem működésével és a hallgatókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ennek keretében: 

a) ellátja az Egyetem hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét a hallgatókat 
érintő valamennyi kérdésben, minden illetékes egyetemi, kari és alsóbb szintű 
testületben;  

b) megalkotja saját alapszabályát, azt jóváhagyásra bemutatja a Szenátusnak; 
c) segíti a hallgatók Egyetemmel kapcsolatos tanulmányi és szociális ügyeinek 

megoldását, valamint a hallgatók Egyetemhez kötődő egyéb tevékenységének 
szervezését, biztosítja a doktorandusz hallgatók képviseletét;  

d) véleményezi és segíti az Egyetem, illetve a karok működését befolyásoló 
elképzelések, stratégiai tervek, határozatok kialakítását; 

e) részt vesz a hallgatók szakmai, kulturális, sport és egyéb közösségi tevékenysége 
szervezésében, és gondoskodik az e célból rendelkezésére bocsátott helyiségek és 
eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és megóvásáról; 
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f) véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések 
használatának rendjét; 

g) részt vesz a Térítési és Juttatási Szabályzat valamint a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat kialakításában, módosításában, és közreműködik a hallgatók 
tanulmányi ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek elbírálásában, 
intézésében,  

h) véleményezi az Egyetem sportlétesítményeinek hasznosítását; 
i) a kollégiumok, a Szálló és a diákotthonok működését meghatározó szabályzatban, 

illetve a jelen Alapszabályban foglaltak szerint közreműködik a kollégiumok, a 
Szálló és a diákotthonok vezetésében;  

j) együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel;  
k) a lehetőségeket bővítve segíti a hallgatók külföldi ösztöndíjas képzését;  
l) képviselői útján részt vesz a Szenátus, a Rektori Tanács, a Kari Tanácsok 

munkájában és minden olyan egyetemi és kari testületben, amely a hallgatókat 
érintő ügyekben is eljár; 

m) javaslatot tehet szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, 
külső oktató (előadó) meghívására; 

n) részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; 
o) szervezeteinek közreműködésével folyamatosan tájékoztatja az egyetemi 

polgárokat az EHÖK tevékenységéről, a felsőoktatás és az Egyetem életével 
kapcsolatos kérdésekről, a pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről; 

p) véleményezi az egyetemi költségvetés ifjúsági célokra fordítandó pénzalapjának 
felhasználását; 

q) a szükséges feltételek megléte esetén kulturális, szociális szervezeti egységeket, 
illetve bizottságokat létesíthet; 

r) ápolja az Egyetem hagyományait és újakat teremt; 
s) saját rendezvényeire azok szervezéséről, lebonyolításáról, támogatásáról 

természetes és/vagy jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal az 
Egyetem/Szenátus által átruházott jogkörben szerződéseket köthet a gazdasági 
főigazgató ellenjegyzésével. Saját rendezvény az, amelyet a Választmányi Gyűlés 
minősített többséggel annak nyilvánít; 

t) kitüntető címeket alapíthat és adományozhat.  

7. § 

Az EHÖK szervezete  
 
(1) A Választmányi Gyűlés az EHÖK legfőbb döntéshozó szerve, amelynek tagjai a 4. § (1) 

bekezdése szerint szerzik meg a mandátumukat. 
(2) A Szenátusi Frakció képviseli a hallgatókat az Egyetem legfőbb döntéshozó fórumán, a 

Szenátuson. A frakció az Egyetem SZMSZ-ében rögzített elvek alapján, az EHÖK vonatkozó 
döntését szem előtt tartva szavaz. 

(3) A bizottságok az EHÖK olyan testületei, amelyek a Választmányi Gyűlés és az EHÖK Elnök 
folyamatos és hatékony munkáját segítik elő egyes meghatározott területeken. Bizottságokat 
az EHÖK és az Egyetem közösen is létrehozhat. A bizottságok tagjai az egyes karok delegált 
képviselői. Az EHÖK és az Egyetem által közösen létrehozott bizottság esetén a bizottság 
összetételét a vonatkozó egyetemi szabályzat határozza meg.  
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(4) Az EHÖK elnöke a Választmányi Gyűlés két ülése között az ügyek vitelének folyamatosságát 
– a 9. § (3) - (4) bekezdésben foglaltakat kivéve – teljes döntési jogkörrel biztosítja. 

8. §  

Az EHÖK költségvetése 
 
(1) Az EHÖK költségvetését az EHÖK Választmány tervezi meg egy évre előre, valamint vezeti 

az évközi pénzügyeket és elkészíti a negyedéves beszámolókat. Amennyiben a Választmányi 
Gyűlés bármelyik tagja kéri, abban az esetben az EHÖK elnöke köteles beszámolni a 
költségvetésről. 

(2) Az EHÖK Elnöke mindenben köteles együttműködni az Egyetem gazdasági  főigazgatójával.  
(3) Az EHÖK Elnök éves előzetes beszámolóját a Választmányi Gyűlés hagyja jóvá, amelyet 

november 1-ig a Gazdasági Főigazgató és az Egyetem Szenátusa elé is felterjeszt.   A 
költségvetés az Egyetem költségvetésének részét képezi. 

(4) Az EHÖK és a kari HÖK-ök az elfogadott költségvetést és annak teljesüléséről készült 
beszámolót minden évben nyilvánosságra hozzák. 

9. §  

Az EHÖK Választmányi Gyűlése  
 
(1) Az EHÖK Választmányi Gyűlésének (a továbbiakban: EHÖK Választmány) mandátuma a 

következő Választmányi Gyűlés alakuló üléséig, de legkésőbb az alakuló üléstől számított 
első év végéig tart.  

(2) A Választmányi Gyűlés létszámát az EHÖK elnöke, a kari HÖK-ök elnökei valamint a kari 
HÖK-ök által delegált 1-1 fő képviselők számának összessége adja meg. Az Egyetem 
doktorandusz hallgatóinak érdekeit az egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatban 
mindenkor – a kari kvóta részét képezve – legalább egy fő doktorandusz hallgató képviseli, 
akinek választásáról a kari szabályzók rendelkeznek. 

(3) A Választmányi Gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan dönt:  
a) az EHÖK Alapszabályának elfogadásáról és módosításáról,  
b) az EHÖK elnökének megválasztásáról, 
c) az EHÖK éves költségvetésének és zárszámadásának, az előző évi költségvetési 

beszámoló elfogadásáról, módosításáról,  
d) az EHÖK tisztségviselői kötelező éves beszámolóinak elfogadásáról,  
e) eseti bizottságok felállításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, egyesítéséről, az 

eseti bizottságok tagjainak megválasztásáról,  
f)  EHÖK választmányt érintő bizalmatlansági indítvány elfogadásáról,  
g) illetve minden egyéb kérdésről, amit jelen szabályzat a Választmányi Gyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
(4) A Választmányi Gyűlés véleményezési jogot gyakorol: 

a) az egyetemi szintű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadásakor és 
módosításakor,  
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b) az egyetemi szintű Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzat elfogadásakor és 
módosításakor, 

c) az egyetemi Kollégiumi Felvételi Szabályzat elfogadásakor és módosításakor,  
d) az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló egyetemi szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor,   
e) az egyetemhez tartozó hallgatói jóléti, kulturális, sport célú ingatlanok és 

intézmények, szervezeti egységek, helyiségek (kollégiumok, klubok, hallgatói 
sportlétesítmények) rendeltetésszerű használatának megváltoztatásakor, 
megszüntetésekor és hasznosításával kapcsolatban. 

10. §  

A véleményezési jog gyakorlása  
 
(1) Egyetemi szintű szabályzatok elfogadásakor és módosításakor – a kari HÖK-ök 

álláspontjának ismeretében – a Választmányi Gyűlés, a Választmányi Gyűlés két ülése között 
pedig az EHÖK elnöke gyakorolja a véleményezési jogot.  

(2)  A véleményezési jog gyakorlásához minden esetben abszolút többség szükséges.  
(3) A véleményezési jog gyakorlását kari testületekben a kari HÖK elnöke vagy megbízottja, 

egyetemi testületekben az EHÖK elnöke vagy megbízottja jelenti be.  

11. §  

A Választmányi Gyűlés működési rendje 

 
(1)  A Választmányi Gyűlés rendes ülését szorgalmi időszakban legalább havonta egy alkalommal 

össze kell hívni, vizsgaidőszakban szükség szerint.  
(2)  A Választmányi Gyűlés rendes ülésének összehívására az EHÖK elnöke jogosult. Abban az 

esetben, ha az EHÖK-nek nincs megválasztott elnöke, a Választmányi Gyűlés rendes 
ülésének összehívására az EHÖK alelnöke jogosult.  

(3)  A Választmányi Gyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni: 
 a) az elnök indítványára, vagy  
 b) ha a Választmányi Gyűlés képviselőinek legalább egyharmada azt írásban 

kezdeményezi.  
(4) A Választmányi Gyűlés ülésének helyét, időpontját, napirendjét, valamint az írásos 

előterjesztéseket a Választmányi Gyűlést megelőzően rendes ülés esetén legalább hét nappal, 
rendkívüli ülés esetén legalább két nappal a tagokkal írott és/vagy elektronikus formában a 
kari HÖK-ökhöz eljuttatott meghívó kiküldése útján közölni kell.  

(5) A Választmányi Gyűlés határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint ötven 
százaléka jelen van. Ha a Választmányi Gyűlés napirendjén minősített többségi határozatot 
igénylő kérdések szerepelnek, a Választmányi Gyűlés akkor határozatképes, ha szavazati jogú 
tagjainak több mint kétharmada jelen van.  

(6) A jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál, amelyet a jelen lévők aláírnak (név, évfolyam, 
kar, szak, aláírás), és amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  



(7) Határozatképtelen Választmányi Gyűlés esetén nyolc napon belül a Választmányi Gyűlést 
ismételten össze kell hívni. Az újra összehívott Választmányi Gyűlés a választmány szavazati 
joggal rendelkező tagjai 25%-nak jelenlétével határozatképes. 

(8) Az EHÖK Választmányi Gyűlésének tanácskozási jogú állandó meghívottja  
 a) a Rektor,  
 b) az EHÖK titkárságvezetője.  

(9) Az EHÖK elnöke bármely ügy tárgyalásánál tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt, 
aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag érintett, illetve köteles meghívni minden 
olyan személyt hasonló jogokkal, akinek meghívását a Választmányi Gyűlés képviselőinek 
egyharmada legalább az ülést megelőzően öt nappal írásban kéri.  

(10) A Választmányi Gyűlés ülésének levezető elnöke  
 a) az EHÖK elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök,  
 b) a Választmányi Gyűlés alakuló ülése esetén a leköszönő elnök, akadályoztatása esetén 

a legidősebb jelenlévő képviselő.  
(11) A Választmányi Gyűlés ülése az Egyetem polgárai számára nyilvános, zárt ülés esetét 

kivéve.  
(12) A levezető elnök a téma jellegére tekintettel, a Választmányi Gyűlés ilyen irányú határozata 

alapján, illetve személyi kérdés tárgyalásakor az érintett kérelmére zárt ülés tartását 
rendelheti el.  

(13) A Választmányi Gyűlés az ülésén a munkáját határozattal elfogadott napirend szerint végzi. 
A napirendre az ülés megnyitása után a meghívóban feltüntetett napirendi pontoknak 
megfelelően a levezető elnök tesz javaslatot. Napirendre kell tűzni azon kérdéseket is, 
amelyeket a Választmányi Gyűlés bármely képviselője benyújtott, ha azok felvételét a 
Választmányi Gyűlés megszavazza.  

12. §  

A jegyzőkönyv 
 
(1) A Választmányi Gyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a meghívottak, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető 

nevét, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a Választmányi Gyűlés állásfoglalásait és 
határozatait olyan módon, hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás 
szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. A név szerinti szavazások esetén a jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell minden, a szavazásban részt vevő Választmányi Gyűlési képviselő szavazatát.  

(3) A Választmányi Gyűlésen bármely képviselő, illetve meghívott kérheti különvéleményének 
jegyzőkönyvbe foglalását.  

(4) A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával kell hitelesíteni.  
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát az EHÖK irodájában kell őrizni, öt évig. 
(6) A Választmányi Gyűlési határozatokat a kari HÖK-ök részére a Választmányi Gyűléstől 

számított tíz munkanapon belül meg kell küldeni.  
(7) Ha a Szenátusi Frakció összetétele megváltozik, az erről szóló jegyzőkönyvet az EHÖK 8 

munkanapon belül megküldi a Rektori Hivatalnak. 
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13. § 

A határozathozatal rendje  
(1) A Választmányi Gyűlés a jogait és a kötelezettségeit határozatai útján gyakorolja, illetve 

teljesíti.  
(2) A határozathozatal szavazás útján történik.  
(3) Minden szavazati jogú képviselő egy szavazattal rendelkezik.  
(4) A szavazás során "igen", "nem" és "tartózkodás" szavazat adható le.  
(5) A Választmányi Gyűlés a határozatait fő szabály szerint nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel hozza.  
(6) Titkos szavazást kell elrendelni: 

 a) személyi kérdésekben,  
 b) bármely kérdésben, ha annak elrendelését a jelenlévő képviselők többsége kéri. 

(7) Név szerinti szavazást kell elrendelni abban az esetben, ha annak elrendelését bármely 
képviselő kéri, és azt a Választmányi Gyűlés ülésén jelenlévő képviselők egyharmada 
támogatja. Személyi kérdésekben a Választmányi Gyűlés minősített többségének támogatása 
szükséges a név szerinti szavazás elrendeléséhez. 

(8) Minősített többség szükséges jelen Alapszabály 9. § (3) bekezdés a), b), d), f) pontjai esetében 
tartott szavazásnál, illetve mindazon esetekben, amelyekben jelen Alapszabály minősített 
többségű szavazást ír elő.  

(9) Abszolút többség szükséges jelen Alapszabály 9. § (3) bekezdés c), e), g), h), i) pontjai, 
valamint a 9. § (4) bekezdés a)-e) pontjai esetében tartott szavazásnál, illetve mindazon 
esetekben, amelyekben jelen Alapszabály abszolút többségű szavazást ír elő.  

14. § 

A Választmányi Gyűlési képviselők  
 
(1) Az EHÖK Választmányi Gyűlési képviselője lehet az, akit a kari HÖK jelen Alapszabály 

rendelkezéseinek megfelelő módon lebonyolított kari HÖK választásokon érvényesen 
megválasztott kari HÖK-képviselők közül az EHÖK Választmányi Gyűlésébe delegál. A 
delegálás időtartama legfeljebb a képviselő kari HÖK mandátumának időtartamáig terjedhet.  

(2) A képviselő:  
 a) részt vehet a Választmányi Gyűlés ülésein,  
 b) felszólalhat a Választmányi Gyűlés és a bizottságok ülésein, határozati javaslatot 

terjeszthet elő, a határozathozatal során szavazhat,  
 c) eljárhat a Választmányi Gyűlés által rá ruházott jogkörökben,  
 d) felvilágosítást kérhet az EHÖK tisztségviselőitől, az EHÖK titkárságvezetőjétől, 

valamint az egyes feladatokkal megbízott képviselőktől a tevékenységükkel, 
működésükkel kapcsolatban, és az érintettek kötelesek a kért felvilágosítást megadni,  

(3) A képviselő mandátuma megszűnik: 
a) a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szüneteltetésével, kivéve abban az esetben, 
ha a hallgató jogviszonya két képzési szint között szűnik meg, és tanulmányait várhatóan 
az egyetemen folytatja, a 33. §-ban részletezettek szerint, 
b) a Választmányi Gyűléshez benyújtott írásbeli lemondással, 
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c) a képviselő ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány EHÖK Választmányi Gyűlés 
általi elfogadása esetén. 

(4) A képviselő szavazati és egyéb jogait személyesen vagy a Kari Választmány által 
megnevezett póttag útján gyakorolhatja. 

 

III. FEJEZET  

A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK  

15. §  
 

A kari HÖK jogai és kötelezettségei 
 

(1) A kari HÖK-ök a jelen Alapszabályban és jelen Alapszabály mellékleteként megalkotott kari  
mellékletekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően fejtik ki tevékenységüket.  

(2) A kari HÖK-ökre vonatkozó speciális rendelkezések megváltoztatását: 
 a) a kari HÖK Választmányi Gyűlésének minősített többségével fogadja el; 
 b) az elfogadott új kari mellékletet a kari HÖK köteles az EHÖK-nek véleményezésre 

bemutatni. Amennyiben a Kari Melléklet az EHÖK Alapszabályba, vagy felsőbb 
jogszabályba ütközik, az EHÖK visszaküldi a Karnak módosításra. Ellenkező esetben az 
EHÖK jóváhagyja; 

 c) a kari HÖK által módosított – és az EHÖK Választmánya által jóváhagyott - kari 
mellékletet az EHÖK Elnöksége az EHÖK Alapszabályba foglalt egységes szerkezetben a 
soron következő Szenátusi ülésen előterjeszti. A melléklet a Szenátus jóváhagyásával 
válik hatályossá. 

 d) amennyiben az EHÖK Választmányi Gyűlése nem támogatja a kari melléklet 
módosítását, úgy a kari HÖK köteles újratárgyalni az EHÖK által kifogásolt pontokat. 

(3) A kari HÖK: 
 a) képviseli a hallgatók érdekeit kari, egyetemi, országos és nemzetközi testületekben,  
 b) együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel, összhangban az EHÖK 

által képviselt elvekkel, 
 c) véleményezi és segíti a kar működését befolyásoló elképzelések, stratégiai tervek, 

határozatok kialakítását,  
 d) támogatja és szervezi a kar hallgatóinak szakmai, kulturális, sport- és közösségi 

tevékenységét,  
 e) képviseli a hallgatók érdekeit a tananyag számonkérésének (vizsgarendszer) korszerű 

és hatékony formáinak kidolgozásában,  
 f) részt vállal a hallgatók érdekeinek leginkább megfelelő tanrend (curriculum) 

kialakításában, valamint annak esetleges módosításában,  
 g) részt vesz az oktatás reformjában, racionalizálásában,  
 h) elősegíti az Egyetem/Kar hallgatói oktatási színvonalának emelését,  
 i) megszervezi és lebonyolítja az oktatói munka hallgatói véleményezését,  
 j) a kari, egyetemi és egyéb kiadványokon, elektronikus úton és más módon folyamatosan 

tájékoztatja a kar polgárait a kari HÖK tevékenységéről, a kar és az Egyetem hallgatóinak 
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életével kapcsolatos kérdésekről, a rendezvényekről, a különféle pályázatokról, ösztöndíj- 
és álláslehetőségekről,  

 k) ápolja a kar és az Egyetem hagyományait és újakat teremt,  
 m) anyagi lehetőségeihez mérten pályázati rendszerben támogatja a kar nem jogi 

személyiségű hallgatói szerveinek, öntevékeny csoportjainak működését,  
 n) kitüntető címeket alapíthat és adományozhat.  
 o) az adott karhoz tartozó kollégiumok, Szálló és diákotthonok képviseletét az adott kar 

Hallgatói Önkormányzata látja el, és együttműködik a karhoz tartozó kollégiumok, Szálló 
és diákotthonok vezetésével. 

16. § 

A kari HÖK szervezete  
 
(1) A kari HÖK Választmányi Gyűlése (továbbiakban: a kari HÖK Választmány) a kari HÖK 

legfőbb döntéshozó szerve, amelynek tagjai a 5. § szerint kapják meg mandátumukat.  
(2) Az Elnökség a kari HÖK legfőbb operatív szerve, amely a választmány két ülése között az 

ügyek vitelének folyamatosságát biztosítja. Tagjai az elnök és az alelnökök.   

17. § 

A kari HÖK Választmánya  
 
(1) A kari HÖK Választmányának mandátumának szabályozását jelen szabályzat kari mellékletei 

tartalmazzák.  
(2) A kari HÖK Választmány jogai és kötelezettségei:  

 a) képviselők delegálása  
 − az EHÖK Választmányi Gyűlésébe,  
 − az EHÖK állandó bizottságaiba,  
 − a kari szintű testületekbe (Kari Tanács, kari bizottságok)  

 b) képviselők jelölése  
 − mindazon egyetemi szintű bizottságokba, amelyekbe az EHÖK Választmányi 

Gyűlésének döntése alapján delegálásra jogosult,  
 c) a kari HÖK tisztségviselőinek megválasztása a kari HÖK Választmány legitim eljárás 

alapján megválasztott képviselői közül,  
 d) a kari HÖK Választmány mandátumának lejárta előtt megüresedett képviselői helyekre 

új képviselők kooptálása,  
 e) a kari HÖK éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, módosítása,  
 f) a kari HÖK saját rendezvényeinek szervezéséről, lebonyolításáról, támogatásáról 

természetes és/vagy jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal a Kar által átruházott 
jogkörben kötött szerződések jóváhagyása,  

 g) a kari HÖK megújítására kiírt rendes és időközi választások időpontjának 
meghatározása,  

 h) a kari HÖK tisztségviselői kötelező éves beszámolóinak elfogadása, 
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 i) döntés eseti bizottságok felállításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, egyesítéséről, az 
eseti bizottságok tagjainak megválasztásáról,  

 j) döntés bizalmatlansági indítvány elfogadásáról,  
 k) véleményezési jog gyakorlása  

 − a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének elfogadásakor és 
módosításakor,  

 − a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének elfogadásakor és 
módosításakor. 

18. § 

A véleményezési jog gyakorlása 

  
(1) A tanulmányi és vizsgaügyekre vonatkozó szabályokat tartalmazó, a hallgatói térítési és 

juttatási szabályokat tartalmazó, valamint az oktatói munka értékelésére vonatkozó kari szintű 
szabályzatok elfogadásakor és módosításakor a kari HÖK Választmánya gyakorolja az 
véleményezési jogot. 

(2) A véleményezési jog gyakorlásához minden esetben abszolút többség szükséges.  
(3) A véleményezési jog gyakorlását a kari HÖK elnöke vagy megbízottja jelenti be.  

19. § 

A kari HÖK Választmány ügyrendje  
 
(1) A kari HÖK Választmány rendes ülését szorgalmi időszakban havonta legalább egy 

alkalommal össze kell hívni, vizsgaidőszakban szükség szerint.  
(2) A kari HÖK Választmány rendes ülésének összehívására a kari HÖK elnöke jogosult. Abban 

az esetben, ha a kari HÖK-nek nincs megválasztott elnöke, a kari HÖK Választmány rendes 
ülésének összehívására a meghatározott helyettesítési sorrendben az alelnökök jogosultak.  

(3) A kari HÖK Választmány rendkívüli ülését össze kell hívni, ha  
 a) az elnök indítványozza,  
 b) az elnökség ilyen irányú határozatot hoz,  
 c) a Választmány képviselőinek legalább egyharmada azt írásban kezdeményezi.  

(4) A kari HÖK Választmány ülésének helyét, időpontját, napirendjét, valamint az írásos 
előterjesztéseket a Választmányt megelőzően rendes ülés esetén legalább hét nappal, 
rendkívüli ülés esetén legalább kettő nappal, a tagok részére, névre szóló meghívó kiküldése 
útján (nyomtatott vagy elektronikus úton) közölni kell.  

(5) A kari HÖK Választmány határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint fele jelen 
van. Ha a Választmány napirendjén minősített többségi határozatot igénylő kérdések 
szerepelnek, a Választmány akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint 
kétharmada jelen van.  
 a) A jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál, amelyet a jelen lévők aláírnak (név, 

évfolyam, Kar, szak, aláírás), és amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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(6) Határozatképtelen Választmány esetén nyolc munkanapon belül a kari HÖK Választmány 
ülését ismételten össze kell hívni. Az újra összehívott Választmány a választmány szavazati 
joggal rendelkező tagjai 25%-nak jelenlétével határozatképes. 

(7) A kari HÖK Választmány, tanácskozási jogú állandó meghívottja: 
 a) az EHÖK elnöke, 
 b) a Kar Dékánja.  

(8) A kari HÖK elnöke bármely ügy tárgyalásánál tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt, 
aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag érintett, illetve köteles meghívni minden 
olyan személyt hasonló jogokkal, akinek meghívását a Választmány képviselőinek 
egyharmada legalább az ülést megelőzően öt munkanappal, illetve a rendkívüli ülést 
megelőzően két munkanappal írásban kéri.  

(9) A kari HÖK Választmány ülésének levezető elnöke: 
 a) a kari HÖK elnöke, akadályoztatása esetén a meghatározott helyettesítési sorrendben az 

alelnökök,  
 b) a Választmány alakuló ülése esetén a legidősebb jelenlévő képviselő.  

(10) A kari HÖK Választmány ülése a kar hallgatói számára nyilvános, zárt ülés esetét kivéve.  
(11) A levezető elnök a téma jellegére való tekintettel vagy, ha erre a kari HÖK Választmány 

ilyen irányú határozata kötelezi, zárt ülés megtartását rendelheti el  
(12) A kari HÖK Választmány ülésén munkáját határozattal elfogadott napirend szerint végzi. A 

napirendre az ülés megnyitása után a meghívóban feltüntetett napirendi pontoknak 
megfelelően a levezető elnök tesz javaslatot. Napirendre kell tűzni azon kérdéseket is, 
amelyeket a kari HÖK Választmány bármely képviselője benyújtott, ha azok felvételét a 
Választmány megszavazza.  

20. §  
 
(1) A kari HÖK Választmány az alakuló ülésen a megalakulását kimondó határozat 

meghozatalával alakul meg. A megalakulást kimondó határozat meghozatalához abszolút 
többség szükséges.  

(2) A kari HÖK Választmány alakuló ülését az érvényes választások eredményének kihirdetését 
követően, de azután legkésőbb a tizenötödik napra a Választási Bizottság által hitelesített 
választási jegyzőkönyv alapján a még hivatalban lévő kari HÖK elnöke, akadályoztatása 
esetén a még hivatalban lévő alelnökök egyike (a meghatározott helyettesítési sorrend szerint) 
hívja össze.  

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett tisztségviselők egyike sem hívja össze az alakuló 
választmányi ülést az érvényes választások eredményének kihirdetését követően, de azután 
legkésőbb a tizenötödik napra, akkor az alakuló választmányi ülést az EHÖK elnöke hívja 
össze.  

- 14 - 



21. §  
 

A jegyzőkönyv 
 
(1) A kari HÖK Választmány üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a kari HÖK megnevezését, a jelenlévő képviselők, a 

meghívottak, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető nevét, az ülés helyét, időpontját, 
napirendjét, a Választmány állásfoglalásait és határozatait olyan módon, hogy a jegyzőkönyv 
alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen.  

(3) A kari HÖK Választmány ülésén bármely képviselő, illetve meghívott kérheti 
különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását.  

(4) A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával kell hitelesíteni.  
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát öt évig a kari HÖK irodájában kell őrizni, és gondoskodni 

kell annak hozzáférhetőségéről a kar minden polgára számára.  
(6) A kari HÖK Választmányának üléseiről, valamint a döntéseiről szóló jegyzőkönyveket írott 

és/vagy elektronikus formában húsz munkanapon belül az EHÖK-höz is el kell juttatni.  

22. § 

A határozathozatal rendje  
(1) A kari HÖK Választmány jogait és kötelezettségeit határozatai útján gyakorolja, illetve 

teljesíti.  
(2) A határozathozatal szavazás útján történik.  
(3) Minden szavazati jogú képviselő egy szavazattal rendelkezik.  
(4) A szavazás során "igen", "nem" és "tartózkodás" szavazat adható le.  
(5) A Választmány határozatait fő szabály szerint nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 
(6) Titkos szavazást kell elrendelni: 

 a) személyi kérdésekben,  
 b) bármely kérdésben, ha annak elrendelését a jelenlévő képviselők többsége kéri.  

(7) Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely kérdésben, ha annak elrendelését bármely 
képviselő kéri, és azt a Választmány ülésén jelenlévő képviselők egyharmada támogatja.  

(8) Minősített többség szükséges a jelen Alapszabály 21. § (2) bekezdés f), j), k) pontjai esetében 
tartott szavazásnál, illetve mindazon esetekben, amelyekben jelen Alapszabály minősített 
többségű szavazást ír elő.  

(9) Abszolút többség szükséges a jelen Alapszabály 21. § (2) bekezdés a), b), c), d), e), h) pontjai 
esetében tartott szavazásnál, illetve mindazon esetekben, amelyekben jelen Alapszabály 
abszolút többségű szavazást ír elő.  
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23. § 

A kari HÖK-képviselők  
(1) A kari HÖK-képviselő az, akit a jelen Alapszabály megfelelő kari melléklet rendelkezéseinek 

megfelelő módon lebonyolított kari hallgatói önkormányzati választásokon érvényesen 
képviselőnek megválasztottak.  

(2) A képviselő jogai és kötelezettségei:  
 a) részt venni a kari HÖK Választmány ülésein,  
 b) a kari HÖK Választmány ülésein felszólalni, határozati javaslatot előterjeszteni, a 

határozathozatal során szavazni,  
 c) eljárni a kari HÖK Választmány által rá ruházott jogkörökben,  
 d) felvilágosítást kérni a kari HÖK tisztségviselőitől, a kari HÖK-iroda vezetőjétől, 

valamint az egyes feladatokkal megbízott képviselőktől tevékenységükkel, működésükkel 
kapcsolatban, és az érintettek kötelesek a kért felvilágosítást megadni,  

 e) kiemelkedő munkájáért a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat alapján díjazásban 
részesülhet.  

(3) A képviselő mandátuma megszűnik:  
   a) a karon meglévő hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szüneteltetésével, kivéve 

abban az esetben, ha a hallgató jogviszonya két képzési szint között szűnik meg, és 
tanulmányait várhatóan a karon folytatja, a 33. §-ban részletezettek szerint, 

 b) a Választmányhoz benyújtott írásbeli lemondással,  
 c) a képviselő ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány Választmány általi elfogadása 

esetén,  
(4) A képviselő szavazati és egyéb jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja.  
(5) Amennyiben a képviselő mandátuma a Választmány mandátumának megszűnése előtt 

megszűnik, a kari HÖK a mandátum megszűnését követő harminc napon belül új képviselőt 
kooptálhat.  

(6) Amennyiben a kari HÖK-képviselő szorgalmi időszakban külföldi felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytat, vagy külföldön tartósan (30 napon túl) munkát vállal, továbbá bármely 
olyan egyéb esetben, melynek következtében feladatainak ellátásában tartósan akadályoztatva 
van, képviselői mandátuma automatikusan megszűnik. A Kari HÖK választmánya erre az 
esetre eltérő szabályokat is megállapíthat a kari mellékletben. A képviselői mandátum 
megszűnéséről a kari HÖK elnöke tájékoztatja a kari HÖK Választmányát, az érintett 
képviselőt és az EHÖK elnökét. 

24. § 

A kari HÖK-választások  
(1) A kari HÖK-ök minden évben kötelesek kiírni és lebonyolítani a kari HÖK tagok éves rendes 

választását, A választások pontos szabályozását jelen Alapszabály megfelelő kari melléklete 
tartalmazza. 

(2) A választások lebonyolításának alapelveit karonként jelen Alapszabály megfelelő kari 
melléklete tartalmazza. 

(3) A be nem töltött képviselői mandátumokra, a kari HÖK Választmány időközi rendkívüli 
választást írhat ki. 
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25. § 

Összhallgatói Fórum  
 
(1) Az Összhallgatói Fórumnak tagja az adott karra beiratkozott valamennyi 

hallgató/doktorandusz hallgató, akik véleménynyilvánítási joggal rendelkeznek.  
(2) Az Összhallgatói Fórum összehívható:  

 a) a kari HÖK vezetőségének döntése alapján,  
 b) ha a hallgatók egyharmada írásban kezdeményezi.  

(3) Az összehívott Összhallgatói Fórumnak joga van a Kar valamennyi hallgatóját érintő 
rendkívüli fontosságú ügyekben véleményt nyilvánítani, illetve javaslatokat megfogalmazni.  

26. § 

Összeférhetetlenség  
 
(1) Az EHÖK elnöke nem lehet kari HÖK elnöke.  
(2) Az esetleges összeférhetetlenséget a fent nevezett tisztség elnyerésével egyidejűleg meg kell 

szüntetni.  

27.§ 

A hallgatói önkormányzati képviselők mandátumára vonatkozó egyéb rendelkezések 
 
(1) A kari HÖK képviselők mandátuma nem szűnik meg, ha hallgatói jogviszonyuk két képzési 

szint közötti átmenet következtében szűnik meg, tanulmányaikat várhatóan az adott karon 
folytatják, és a jelen paragrafus (4)-(7) bekezdései által előírt bejelentési kötelezettségüknek 
eleget tesznek. 

(2) Az EHÖK tagjainak mandátuma nem szűnik meg, ha hallgatói jogviszonyuk két képzési szint 
közötti átmenet következtében szűnik meg, tanulmányaikat az intézményben folytatják, és a 
jelen paragrafus (4)-(7) bekezdései által előírt bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

(3) A jelen paragrafus rendelkezései által érintett, a Hallgatói Önkormányzatban elnöki, alelnöki, 
referensi, ügyvivői pozíciót betöltő hallgatók vezetői mandátuma is folytonosnak tekinthető, 
amennyiben képviselői mandátumuk a rendelkezések alapján nem szűnik meg, és a jelen 
paragrafus (4)-(7) bekezdései által előírt bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

(4) Amennyiben a képviselő mandátuma két képzési szint közötti átmenet következtében 
várhatóan megszűnik, legkésőbb a hallgatói jogviszonya megszűnésének napjáig köteles 
nyilatkozatot tenni arról, hogy tanulmányait a karon/az intézményben folytatja, és ehhez 
köteles csatolni a jelentkezési lap fénymásolatát, vagy elektronikus jelentkezés esetén a 
Felvit.hu-tól kapott igazoló levél fénymásolatát, az alábbi testületeknek: 
a. kari választmányi képviselő, illetve kari HÖK tisztségviselő a kari HÖK 

Választmányának, 
b. EHÖK választmányi tag, valamint EHÖK tisztségviselő az EHÖK Választmányának. 
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(5) Amennyiben a képviselő a nyilatkozatot megtette, az illetékes testület ezt jegyzőkönyvben 
rögzíti, és a képviselő mandátuma folytonosnak tekintendő a felvételi eredmények 
nyilvánosságra hozatalát követő 16. munkanapig. 

(6) Amennyiben a képviselő felvételt nyert az Egyetemre legkésőbb a felvételi eredmények 
nyilvánosságra hozatalát követő 16. munkanapig nyilatkozatot kell eljuttatnia erről az 
illetékes testülethez, valamint a felvételi határozat másolatát is csatolnia kell. Ha a képviselő 
felvételt nyert az Egyetemre, mandátuma folytonosnak tekintendő a kari mellékletekben 
meghatározott eredeti szabályok szerinti időtartamig. 

(7) Amennyiben a képviselő a bejelentéseket elmulasztja, mandátuma a jogviszonyával együtt 
megszűnik. 

28.§ 
Egyetemi Közéleti ösztöndíj 

(1) Az EHÖK Választmányának tagjai, valamint az Egyetem bármely hallgatója elvállalt és 
teljesített feladat függvényében rendszeres, illetve rendkívüli közéleti ösztöndíjban 
részesülhet. 

(2) A közéleti ösztöndíjra pályázatot kell benyújtani, amelyet az EHÖK Közéleti Bizottsága bírál 
el. 

(3) A bizottság tagjait az EHÖK Elnök javaslatára az EHÖK Választmány delegálja, karonként 
legalább 1 főt. 

(4) A bizottság szükség szerint, illetve legalább havonta ülésezik. 
(5) A pályázati lapot és megpályázható összegeket, jelen Alapszabály 2/a és 2/b számú 

melléklete tartalmazza. 
(6) A közéleti ösztöndíjat az Egyetem költségvetése biztosítja. 
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29. § 
Értelmező rendelkezések  

  
 Jelen Alapszabály alkalmazásában  
  
(1) Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat: az Egyetem hallgatói által érdekeik képviseletére 

megválasztott testületek és az azokhoz kapcsolódó más szervezetek, egységek összessége.  
(2) Minősített többség: az adott testület összes tagja kétharmadának egybehangzó szavazata.  
(3) Abszolút többség: az adott testület összes tagja felének, valamint további egy főnek 

egybehangzó szavazata.  
(4) Egyszerű többség: az adott testület összes jelenlévő tagja felének, valamint további egy 

főnek egybehangzó szavazata.  
(5) Minden olyan esetben, ha az adott többség meghatározása nem egész számot eredményez, a 

törtrész nagyságától függetlenül felfelé kell kerekíteni.  
(6) Név szerinti szavazás: ennek során a képviselők névsorrendben, egyenként felállva közlik 

szavazatukat, amely a jegyzőkönyvbe is így kerül be.  
(7) Titkos szavazás: csak az EHÖK, illetve kari testület esetén a kari HÖK pecsétjével ellátott 

szavazólapon történhet, “igen”, “nem”, “tartózkodás” rovatokkal és az adott kérdést 
tartalmazó előterjesztéssel.  

(8) Zárt ülés: a zárt ülésen az adott testület tagjain kívül kizárólag a meghívottak lehetnek jelen. 
A zárt ülés jegyzőkönyvét bizalmasan kell kezelni.  

(9) Bizalmatlansági indítvány: az adott testület tagjainak legalább egyharmada által a testület 
bármely tisztségviselőjének elmozdítására írásban kezdeményezett indítvány, amelynek 
tartalmaznia kell az indítvány indokolását is.  
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30. § 
Átmeneti és záró rendelkezések  

 
(1) Jelen Alapszabály az EHÖK Választmányi Gyűlésének minősített többségi határozatával 

kerül elfogadásra.  
(2) A jelen Alapszabályban nem tárgyalt kérdésekben az Egyetem SZMSZ-e, az egyetemi 

szabályzatok, valamint a Ftv. és a Szervezeti tv. az egyéb vonatkozó jogszabályok az 
irányadóak.  

(3) Jelen Alapszabály elfogadásakor a jogelőd intézmények Hallgatói Önkormányzatok 
Szervezeti és Működési Rendjei hatályukat vesztik. 

(4) Az Alapszabály értelmezésével kapcsolatban csak az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz 
Önkormányzat jogosult állásfoglalás kibocsátására. Az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz 
Önkormányzat a Kari Hallgatói Önkormányzatok jogköreit és feladatait – minősített 
többséggel hozott határozatával – magához vonhatja, amennyiben az Alapszabállyal 
ellentétesen járnak el.   

31. § 
(1) Jelen Alapszabályt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Hallgatói 

Önkormányzatának Választmányi Gyűlése 2011. október 27-én elfogadta.  
(2) Jelen Alapszabály a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusának 

jóváhagyásával 2012. január 1-jével lép hatályba. 
(3) Jelen Alapszabályt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói és Doktorandusz 

Önkormányzata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa előtt 2011. 
december 15-n bemutatta. A Szenátus azt a 43/2011. számú határozatával jóváhagyta, így az 
Alapszabály a Ftv. 78.§ (3) bekezdése alapján érvényes.  

 
Budapest, 20…..  
 
 
                                                                                             elnök 
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat 
 
 
 


