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I. Általános rendelkezések 

1. Az Önkormányzat neve: Gábor Dénes F iskola Hallgatói Önkormányzata (GDF HÖK, a 
továbbiakban: HÖK) 
2. A szervezet a GDF hallgatóinak önálló érdekképviselete.  
3. Székhelye: H-1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.  
Fióktelep: 8600. Siófok, Pet fi stny. 1,  
4. A HÖK akkor gyakorolhatja a nemzeti fels oktatásról szóló törvényben (a továbbiakban: 
Nftv.) meghatározott jogait, ha:   
a) Megválasztotta tisztségvisel it és jóváhagyták alapszabályát, és  
b) A HÖK választásokon a fels oktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vev  
hallgatóinak legalább 25 százaléka igazoltan részt vett. 
5. A HÖK alapszabálya határozza meg a HÖK működését. Az alapszabályt a HÖK Elnöksége 
fogadja el. Az alapszabály akkor válik érvényessé, ha azt a Szenátus jóváhagyja. Az 
alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkés bb a beterjesztést követ  harmincadik nap 
eltelte utáni els  határozathozatala során nyilatkoznia kell. Az alapszabály jóváhagyása csak 
akkor tagadható meg, ha az jogszabálysért  vagy ellentétes a F iskola szervezeti és működési 
szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 
Szenátus a meghatározott határid n belül nem nyilatkozott. 
6. A HÖK együttműködik az ország többi fels oktatási intézményének hallgatói 
önkormányzatával. 
7. A HÖK tagja a HÖOK-nak. ( Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája). 
8. Munkája során együtt működik a F iskola Hallgatói Információs és Szolgáltató 
Központjával. 
9. A HÖK részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható.  
 

II. A HÖK tevékenysége 

 

1. Gyakorolja a hallgatói jogviszonyból származó kollektív jogokat. 
2. Tevékenysége végzésével támogatja a F iskola vezetését, és fejl dését.  
3. Demokratikus szervezeti felépítésével, és működésével lehet séget nyújt tagjainak közéleti 
szerepek elsajátítására és gyakorlására.  
4. A HÖK információs csatornáin folyamatosan tájékoztatja hallgatóit a HÖK szervezetével 
kapcsolatos kérdésekr l, ösztöndíj lehet ségekr l.  
5. Segíti a hallgatók külföldi ösztöndíjas képzését.  
6. A HÖK a hallgatók, és oktatók számára színvonalas rendezvényeket szervez. 
 

 

III. A HÖK működési feltételei 

 

Összhangban a nemzeti fels oktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény rendelkezéseivel 

 

1. A HÖK működéséhez, és a feladatai elvégzéséhez a F iskola biztosítja feltételeket. 
Amelynek jogszerű felhasználását, a HÖK törvényes működését ellen rizni köteles. 
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2. A HÖK feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja a F iskola helységeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a fels oktatási intézmény működését.  
3. A HÖK a rendelkezésre bocsátott anyagi, és tárgyi eszközök jogszerű és rendszerszerű 
használatáról köteles évente egyszer beszámolni a Szenátusnak.  
4. A Szenátus kifogást emelhet a törvény vagy jogszabályellenes működés ellen. 
 

 

IV.HÖK jogai, feladatai 

 

Összhangban az Nftv. Által biztosított jogokkal 

 

1. A hallgatók képviseletét a Szenátusban a HÖK látja el az Nftv. 60. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feltételek szerint, a Szenátus létszáma legalább húsz, legfeljebb 
huszonöt százalékának megfelel  számban akként, hogy a HÖK Elnöke minden esetben a 
képvisel k egyike, a további képvisel (k)et a HÖK Elnöksége jelöli ki. 
2. A hallgatók képviseletét a Diákköri Tanácsban a HÖK által megválasztott küldött látja el. 
3. A hallgatók képviseletét a Tanulmányi Bizottságban a HÖK által, a tagjai közül választott 5 
képvisel  látja el. 
4. A hallgatók képviseletét az Esélyegyenl ségi Bizottságban a HÖK egy választott 
képvisel je látja el.  
5. Hallgatóval szembeni fegyelmi eljárás esetén a fegyelmi bizottság tagjainak legalább 
egyharmadát a HÖK delegálja. 
6. A HÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a fels oktatási intézmény működésével, és 
a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
7. Építi a hazai, és külföldi oktatási, kulturális, és tudományos képzési kapcsolatait. 
8. Részt vesz a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, és támogatási ügyeinek intézésében.  
9. A HÖK egyetértési jogot gyakorol a szervezeti, és működési szabályzat elfogadásakor, és 
módosításakor az alábbi körben: 
a) Térítési, és juttatási szabályzat 
b) Tanulmányi és vizsgaszabályzat 
c) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje. 
10. Ellátja a f iskolai hallgatók érdekképviseletét.  
11. A HÖK jogait a jelen alapszabályban rögzített módon gyakorolja.  
12. A HÖK további feladatai különösen: 
a. Segíti a f iskolai autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának emelését, 
az oktatók és hallgatók közötti jó viszony kialakítását, és fenntartását, a f iskolai közélet 
élénkítését. 
b. Szervezi a f iskolai hallgatói életet, hozzájárul a hallgatók szakmai területükön túlmutató 
ismereteinek, képességeinek fejlesztéséhez, felkészíti ket a közéleti szerepvállalásra. 
c.  A hallgatók és az oktatók számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva 
a f iskolai polgárok kulturális szórakozási lehet ségeinek b vítéséhez. 
d. Tevékenységével támogatja a F iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek egy 
európai színvonalú értelmiségi műszaki és gazdasági képzés megvalósítását szolgálják. 
e. Együttműködést vállal mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért. 
f. A HÖK információs csatornáin folyamatosan tájékoztatja hallgatóit a HÖK szervezetével 
kapcsolatos kérdésekr l, pályázatokról, ösztöndíj lehet ségekr l. 
g. Megszervezi a HÖK működéséhez szükséges emberi er forrásokat. 
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h.  A HÖK a F iskola jó hírnevét minden körülmények között meg rzi.  
 

 

V. A HÖK szervezete 

 

A HÖK szervezeti felépítése 

 

A HÖK testületei: 

- HÖK elnökség 
- HÖK által létrehozott eseti, állandó bizottságok. 
- Siófoki HÖK elnökség 
 

 

a) A HÖK működését ellen rz  szerv a Szenátus. 
b) A HÖK eseti, és állandó hallgatói bizottságot hozhat létre.  
 

Tagok 

 

A HÖK a F iskola hallgatóinak alanyi jogú képviseletét látja el. Testületeibe, és tisztségekre 
minden olyan hallgató választható, és választó, aki rendelkezik érvényes, aktív nappali 
tagozatos hallgatói jogviszonnyal, nem áll fegyelmi, vagy közügyekt l eltiltó büntetés hatálya 
alatt, rendelkezik legalább egy aktív, lezárt féléves hallgatói jogviszonnyal, és aki vállalja, 
hogy megválasztása esetén a HÖK működésében aktívan részt vesz, feladatait ellátja, ezekr l 
pedig beszámol.  

 

A tagok jogai: A HÖK működésével kapcsolatban, valamint a hallgatókat érint  kérdésekr l 
javaslatokat tehetnek annak testületei felé. 

 

 

VI. A HÖK elnökség 

 

I) Budapest 

1. A HÖK elnöksége, a HÖK operatív, irányító, és végrehajtó feladatok ellátó testülete.  
2. Az Elnökség megbízása 2 évre szól. A mandátum kezdete a hivatalos szavazás lezárásától 
kezd dik.  
3. A) Az Elnökség tagjai (Budapest): 
- Elnök 
- Alelnök 
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- Programokért felel s elnökségi tag 
- A PR és marketing ügyekért felel s elnökségi tag 
- Külügyekért, és kommunikációért felel s elnökségi tag. 
 
B) Az Elnökség tagjai (Siófok): 
- Elnök 
- Alelnök 
(Az Elnökség tagjai a továbbiakban együttesen: HÖK Elnökség vagy Elnökség.) 
 
 

4. Az Elnökség működésér l az elnök, illetve elnökségi tagok legalább évenként egy 
alkalommal írásban beszámolnak a Szenátusnak.  

5. A megbeszélt ülések mellett, bármely HÖK tag Elnökhöz intézett indítványára rendkívüli 
gyűlés is összehívható. Az Nftv. szerint értelmezett szemeszterenként legalább egyszer 
kötelez  megbeszélt ülést tartani. Ülésre – a megtárgyalandó témához közvetlenül 
kapcsolódóan – tanácskozási célból az adott kérdésben szakmailag illetékes személy 
meghívható.  

6. Az Elnökség ülését az Elnök nyitja, vezeti, zárja. Akadályoztatása esetén az Alelnök látja el 
e feladatokat. Az ülések nyilvánosak. 

7. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van, és a távollev k leadják el re 
szavazatukat. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az elnök szavazata dönt  
szavazategyenl ség esetén. Ha a megbeszélt ülésen nem jelenik meg legalább 3 tag, úgy 
megismételt ülést kell tartani.  

8. A testület a munkáját az ülésen elfogadott napirend szerint végzi.  

9. Az ülésr l jegyz könyvet kell vezetni, melyet egy jelenlév  tag hitelesít, a jegyz könyvet 
meg kell rizni, a hozott döntéseket abban határozatba kell foglalni. 

10. A jegyz könyvbe joga van minden F iskolai polgárnak hallgatónak betekinteni.  

11. A HÖK Elnökségének tagjai vállalják, hogy a F iskola üzleti titkait meg rzik, a 
rendelkezésükre bocsátott információkat kizárólag a hallgatói érdekképviselet ellátásához 
szükséges mértéket meg nem haladóan használják fel, a rendelkezésükre bocsátott 
felhasználói adatokkal, jelszavakkal csak a tisztségük betöltése alatt rendelkeznek. 

 

 

VII. A HÖK Elnökség tagjainak feladatai és kötelezettségei 

 

1. Általános kötelezettségek, el írások 
a) A HÖK feladatainak min ségi ellátása 
b) Hallgatói segítségnyújtás  
c) Alapszabály módosításának el terjesztése, döntés az alapszabály módosításáról 
d) HÖK költségvetés tervezet el terjesztése és annak elfogadásáról döntés 
e) Döntés a F iskolai szervezetbe delegálandó személyekr l 
f) A F iskola felhívására helyreállítja a törvényes működést, illetve eljár a szükséges 
intézkedések haladéktalan megtétele érdekében 



6 

 

g) A HÖK irodát üzemelteti, azt kizárólag az érdekképviselettel összefügg  célra és ezen 
céllal szorosan összefüggésben, rendeltetésszerűen használja a F iskola házirendjével 
összhangban. A HÖK irodában HÖK Elnökégi tag vagy F iskolai képviselet jelenléte nélkül 
harmadik személy nem tartózkodhat. 
h) Az Elnökség tagjainak mandátuma megszűnik ha: 
- Aktív hallgatói jogviszonya megszűnik 
- Lemondással 
- Közügyekt l eltiltó büntetés joger re emelkedésével 
- HÖK által egyhangúan megszavazott alkalmatlanság miatt (visszahívás) 
- halállal 
- Több mint 6 hónapig a tevékenység ellátásának bármely okból történ  mell zése miatt 
- A határozott id tartamra szóló kinevezés lejártával.. 
 
2. A HÖK elnök feladatai és kötelezettségei 
a) Az önkormányzati munka összehangolása 
b) F iskolai hallgatók képviselete, HÖK képviselete akként, hogy a HÖK-öt a HÖK elnöke 
képviseli, a HÖK nevében képviseleti joggal rendelkezik a F iskola szervezetrendszerén 
belül. A HÖK képviselete nem terjed ki a F iskola szervezetrendszerén kívül harmadik 
személyekkel szembeni képviseleti jogra, a HÖK elnöke önállóan nem vállalhat a HÖK 
nevében vagy a F iskola nevében vagy képviseletében kötelezettséget, nem tehet 
jognyilatkozatokat. 
c) Állandó tagja a Szenátusnak 
d) Készíti, és ellen rzi a HÖK gazdálkodását 
e) Évente költségvetést és tervezetet készít 
f) A F iskola szervezete elé terjeszti a HÖK javaslatokat, ha azt  a Külügyekért és 
kommunikációért felel s elnökségi tag önállóan nem intézi 
g) Összehívja az Elnökség üléseit, gondoskodik a jegyz könyv-vezetésr l, a jegyz könyvek 
meg rzésér l 
h) Fórumot biztosít a hallgatók számára észrevételeik megtételére, kérdéseik feltevésére e-
mailben vagy fogadóóra útján 
i) Felel a HÖK székhelye kulcsának használatával kapcsolatos rend megtartásáért, a HÖK 
iroda épségéért, annak rendezettségért, költségtakarékos működtetéséért. 
j) Ellen rzi, hogy a hallgatói megkeresések (e-mail, fogadóóra) lefolyását, eredményét 
k) Megválasztást követ en a szükséges felhasználói azonosítókat, jelszavakat kezeli, azok 
biztonságos kezeléséért felel. 
l) A kifizetések felett az utalványozási szabályzatban meghatározott személyek járnak el. 
 
 
3. Az alelnök feladatai és kötelezettségei 
a) A HÖK tagok munkájának ellen rzése 
b) Az elnök akadályoztatása esetén a feladatai ellátása 
c) Felügyeli, segíti az elnök tevékenységeit 
d) Állandó tagja a Szenátusnak 
e)  Évente költségvetést és tervezetet készít  
f) A F iskola szervezete elé terjeszti a HÖK javaslatokat, ha azt  a Külügyekért és 
kommunikációért felel s elnökségi tag önállóan nem intézi 
g) Összehívja az Elnökség üléseit, gondoskodik a jegyz könyv-vezetésr l, a jegyz könyvek 
meg rzésér l 
h) Fórumot biztosít a hallgatók számára észrevételeik megtételére, kérdéseik feltevésére e-
mailben vagy fogadóóra útján 
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i) Felel a HÖK székhelye kulcsának használatával kapcsolatos rend megtartásáért, a HÖK 
iroda épségéért, annak rendezettségért, költségtakarékos működtetéséért. 
j) Ellen rzi, hogy a hallgatói megkeresések (e-mail, fogadóóra) lefolyását, eredményét 
 
 
4. Programokért felel s elnökségi tag feladatai és kötelezettségei 
a) Hallgatói kulturális élet szervezése 
b) Rendezvények szervezése 
c) Tudományos programok szervezése 
d) Sport programok szervezése 
e) A programokhoz szükséges anyagi fedezet biztosítását az elnökkel, és alelnökkel kell 
egyeztetnie.  
 
5. PR és marketing ügyekért felel s elnökségi tag feladatai kötelezettségei 
a) Hallgatói kapcsolatok koordinálása 
b) HÖK arculat megtervezése 
c) Projektek marketinges ügyeinek kielégítése 
d) Támogatók felkeresése 
e) Pályázatok figyelése, készítése 
f) Munkáját a Külügyekért felel s elnökségi taggal összhangban végzi. 
 
 
6. Külügyekért és kommunikációért felel s elnökségi tag feladatai és kötelezettségei 
a) A hallgatók és F iskola közötti kommunikáció biztosítása  
b) Erasmus szervezés, pályázatok készítése 
c) HÖK működéséhez szükséges továbbképzések figyelemmel kísérése 
d) A HÖK hivatalos weblapjának folyamatos karbantartása 
e) Munkáját a PR és Marketing ügyekért felel s elnökségi taggal összhangban végzi. 
Ha a Programokért vagy a PR és marketing ügyekért vagy a Külügyekért felel s elnökségi tag 
megbízatása megszűnik, feladatkörét egy másik tag veszi át, melyr l az Elnök határoz. 
 

II) Siófok 

1. A HÖK elnök feladatai és kötelezettségei 
 
a) Az önkormányzati munka összehangolása 
b) F iskolai hallgatók képviselete, HÖK képviselete akként, hogy a HÖK-öt a HÖK elnöke 
képviseli, a HÖK nevében képviseleti joggal rendelkezik a F iskola szervezetrendszerén 
belül. A HÖK képviselete nem terjed ki a F iskola szervezetrendszerén kívül harmadik 
személyekkel szembeni képviseleti jogra, a HÖK elnöke önállóan nem vállalhat a HÖK 
nevében vagy a F iskola nevében vagy képviseletében kötelezettséget, nem tehet 
jognyilatkozatokat. 
c) Készíti, és ellen rzi a HÖK gazdálkodását a Siófoki karon 
d) Havonta elszámol a Budapesti Hök elnöknek a tevékenységeir l 
e) A F iskola szervezete elé terjeszti a HÖK javaslatokat 
f) Összehívja az Elnökség üléseit, gondoskodik a jegyz könyv-vezetésr l, a jegyz könyvek 
meg rzésér l 
g) Fórumot biztosít a hallgatók számára észrevételeik megtételére, kérdéseik feltevésére e-
mailben vagy fogadóóra útján 
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h) Felel a HÖK székhelye kulcsának használatával kapcsolatos rend megtartásáért, a HÖK 
iroda épségéért, annak rendezettségért, költségtakarékos működtetéséért. 
 

2. Az alelnök feladatai és kötelezettségei 
a) Hök arculat karbantartása 
b) Az elnök akadályoztatása esetén a feladatai ellátása 
c) Felügyeli, segíti az elnök tevékenységeit 
d) Kapcsolatot tart a budapesti kar hök tagjaival 
e) A programokhoz szükséges anyagi fedezet biztosítását a pesti elnökkel, és alelnökkel kell 
egyeztetnie. 
f) Erasmus szervezés, pályázatok készítése 
g) Az új HÖK választás kiírása a siófoki karon, amikor az aktuálissá válik. 
  
 

 

VIII . A HÖK Elnökség tagjainak akadályoztatása 

Akadályoztatás fenn áll a következ  esetekben: 
 

a) Amennyiben a  tag Külföldön tanulmányi távolléten van. 
b) Ha bármely okból kifolyólag hosszabb id tartamra nem tudja ellátni feladatait. (pl.: orvosi 
okok) 

 

Ez esetben: 

- A tag távollétében a személyes megjelenéssel járó feladatait, átadja a HÖK elnökkel 
együttesen kiválasztott elnökségi tagnak.  

- A sze élyes egjele ést e  követelő feladatokat pedig felosztják a többi el ökségi tag 
között. 
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IX. Egyéb rendelkezések 

 

1.  A HÖK a F iskola által alkalmazott, a Gábor Dénes F iskola Hallgatói Önkormányzat 
Utalványozási Szabályzata elnevezésű dokumentum hatályos szabályai szerint jár el a részére 
biztosított pénzügyi támogatás felhasználása során. 

 

2. Amennyiben egy delegált HÖK Elnökségi tag valamely képviseleti feladatának ellátásában 
akadályozott, úgy az adott feladat ellátásában t egy másik HÖK Elnökségi tag helyettesítheti, 
a helyettes személyében vita esetén az Elnök dönt. A helyettesítés ezen módja esetén úgy kell 
tekinteni, hogy a helyettes a delegált HÖK Elnökségi tag valamennyi jogával rendelkezik a 
képviselet eseti ellátásához. 

 

3. Az Elnökség a határozott id tartamú megbízatását megel z  30 napban felkészül a HÖK 
tevékenység új Elnökség részére történ  átadásáról, lezárja mindazon folyó feladatait, 
amelyeket nem kell szükségszerűen a következ  Elnökség feladatkörébe helyezni, illetve 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a HÖK működése folyamatos maradjon az átadás-
átvétel ideje alatt. 

 
4. Az ügyvitelt átadás-átvételi jegyz könyvvel kell bonyolítani, mely tartalmazza: 
• a folyamatban lév  ügyek, feladatok, projektek felsorolását 
• szükség szerint a határid s feladatokat a határid k és az elvégzend  feladat pontos 
megnevezésével 
• pénzügyi helyzetértékelést, beleértve a kintlev ségekre vonatkozó részletes kimutatást, a 
Szenátus részére adandó költségvetési beszámolóhoz szükséges minden releváns információt 
• leltárt, amely a használatra átvett eszközök jegyzékét tartalmazza – felsorolva az esetleges 
hiányokat  
• átadott dokumentumok felsorolását 
• Minden egyéb, a gazdálkodást érint  fontosabb körülményt 
• minden HÖK-kel kapcsolatos jelszót, felhasználói azonosítót. 
 
5. Az átadott anyagokat olyan rendezettséggel kell átadni, hogy abból a munka nehézség 
nélkül folytatható legyen. 
 
6. Az átadott anyagot a F titkár veszi át, az új HÖK Elnökség részére pedig változatlan 
formában átadja. 
 
7. A HÖK Elnökség vállalja, hogy együttműködik az újonnan választot HÖK elnökséggel, 
annak érdekében, hogy az átmenet zökken mentes legyen. 
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X. Fegyelmi szabályok 
 
1. A HÖK tisztségvisel inek kötelességük a HÖK szerveinek- rájuk vonatkozó ülésein 
felkészülten részt venni.  
2. A tisztségvisel inek legalább 48 órával a gyűlés el tt köteles értesíteni az ülés vezet jét a 
távolmaradástól, és ezt megfelel en le kell igazolnia, továbbá meg kell tennie minden t le 
elvárhatót, hogy a helyette más HÖK Elnökségi tag esetileg helyettesítse. 
3. A HÖK Elnökségi tag visszahívásáról a HÖK Elnöksége dönt. Döntés el tt a HÖK tagnak 
lehet sége van írásban védekezése el adására, kérheti a HÖK Elnökségt l, hogy szóban 
hallgassák meg.  
4. A HÖK Elnökség valamennyi tagja felel a tisztségviselésével összefüggésben okozott 
károkért, különösen, ha pénzt, vagyontárgyat vett át és azzal nem tud elszámolni, vagy ha az 
átvett vagyontárgyakban rizete alatt kár következett be. Az okozott kár rendezése mellett a 
HÖK elnökségi tag a jelen alapszabályban foglalt feladatai ellátásának elmulasztása vagy 
hanyagsága miatt visszahívható. 
  
5. Az Elnöknek joga van az ülésr l elküldeni azt a személyt, aki jelenlétével akadályozza az 
aktív munkát. 
 

XI. A választás menete 

 
1. választás 2 fordulós, els  része a jelölés, második része a jelöltek közüli választás. 
2. A jelölést a mindenkori HÖK elnök írja ki, legalább 3 héttel a választás megkezdése el tt.  
3. A választás eredményér l a HÖK elnök tájékoztatja a Szenátust, F titkárt.  
4. A szavazás az Evasys kérd ív kitölt  rendszeren keresztül elektronikusan zajlik. 
Melyr l a Neptunban kapnak értesítést. A szavazás során az ide belépni jogosult személyek 
önállóan járnak el. 
5. A szavazással kapcsolatban a HÖK külön bizottságot állít fel tagjaiból: a Választási 
Biztottság a hallgatók tájékoztatásáért felel és együttműködik a F titkárral a választás 
lebonyolítása érdekében. 
 
 

Jelölés 
 
1. Az els  fordulóban a HÖK köteles közzé tenni a hirdetményt a hírcsatornáin (ha van, 
honlapján vagy más tömegkommunikációs felületen, illetve a F iskola által biztosított 
faliújságon) a választáshoz szükséges adatokkal. (jelölési feltételeket, határid ket, választás 
menetét, Választási Bizottság e-mail címét.) 
2. A jelölés önkéntes jelentkezés alapján történik. A jelentkezésre a választások napját 
megel z en legalább három héttel közzétett hirdetmény megjelenését követ  egy hét áll a 
hallgatók rendelkezésére. 
3. Jelölt az lehet, aki a Választási Bizottság felé írásban benyújtva vállalja jelölését, és egy 
rövid írásos ismertet t ad magáról. 
4. A Választási Bizottság a határnapot követ  munkanapon ellen rzi, és lezárja a jelöltlistát. 
5. Amennyiben nem érkezik az Elnökségi pozíciók betöltéséhez szükséges jelölés, úgy egy 
hónappal el kell halasztani a választást és a 2. pont szerint ismét jelölteket lehet toborozni. 
Aki jelöltnek jelentkezik, a választás megtartásáig jelöltnek tekintend , kivéve ha az 
elhalasztást követ en az ismételt jelölti jelentkezés id szaka alatt visszavonja jelentkezését. 
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6. Az 5. pont szerint addig kell eljárni, ameddig legalább az Elnökség tagjait kitev  számú 
jelölt nem jelentkezik. Ameddig a választásokat nem lehet jelöltek hiányában megtartani, a 
HÖK Elnökség tölti be a pozícióját (ideiglenes HÖK). 
 
 

Szavazás 
 
1. A valamennyi érvényesen jelölt hallgató közül legalább az Elnökség tagjainak számával 
megegyez  számú hallgatót kell jelölni. 
2. A Jelöltek nevét a HÖK köteles megjeleníteni a hivatalos honlapján, vagy valamelyik 
közvetít  csatornáján meg kell jeleníteni. 
3. A jelöltek benyújtott ismertet  anyagát közzé kell tenni. 
4. A második forduló a jelölés lezárást követ  munkanapon kezd dik, és 2 hétig tart. 
5. A szavazólap csak elektronikus formában létezik.  
6. A hallgató nem kötelezhet  szavazásra. 
7. A szavazólapon az összes induló neve betűrendben szerepel. 
8. HÖK Elnökségi taggá válik az 5 legtöbb szavazatot kapott tag. 
9. Szavazategyenl ség esetén a Választási Bizottság dönt. 
10. A szavazás eredményét a szavazás lezárása után követ  egy héten belül ki kell hirdetni az 
egységes tanulmányi rendszerben.  
11. A mindenkori választásokról a Szavazatszámláló bizottság köteles jegyz könyvet 
készíteni.  
 
 

Választási Bizottság 
 
 
1) Választási Bizottság feladata: 
a) A jelöltek névsorának összegzése, elektronikus szavazólapok összeállításához információ  
átadása a F titkár részére. 
b) A választások szabályos lebonyolítására, és tisztaságára felügyel. 
2) A Választási Bizottság felépítése: 
a) A Bizottság 3 tagú. 
Tagjai: HÖK elnök, és további két HÖK elnökségi tag. 
b) A Bizottság elnöke a HÖK elnök. 
 

 
 

 
XII. Záró rendelkezések 

 
Jelen szabályzat a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. 
 


