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PREAMBULUM 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kollégiumi Hallgatói 

Részönkormányzata (a továbbiakban: KolHÖK) a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), és az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabálya alapján megalkotta az alábbi Alapszabályt (a továbbiakban: Alapszabály). 

 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § (1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzata 

hivatalos rövidítése: ELTE KolHÖK. 

(2) A KolHÖK székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. 

(3) A KolHÖK az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ (továbbiakban: Kollégium) bármely 

kollégiumával kollégiumi tagsági jogviszonyban álló hallgatóinak önkormányzati szervezete.  

(4) A KolHÖK tagja minden hallgató, aki a Kollégium valamely kollégiumával vagy az 

ELTE valamely szakkollégiumával tagsági jogviszonyban áll (a továbbiakban: kollégista 

hallgatók). 

Tagsági jogviszonyban áll egy kollégiummal vagy szakkollégiummal minden hallgató, aki a 

NEPTUN tanulmányi rendszer alapján valamely kollégiumba vagy szakkollégiumba 

„beköltözött” vagy „regisztrált” státuszú, valamint azok a szakkollégista hallgatók, akiknek 

szakkollégiumi tagságát a szakkollégiumok igazgatói a KolHÖK elnöke számára megküldött 

hivatalos igazolással igazolják. 

(5) A KolHÖK az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részönkormányzata. 

(6) A KolHÖK képviseli a kollégista hallgatók kollégiumi tagsági jogviszonyával összefüggő 

érdekeit, gyakorolja a kollégista hallgatók kollégiumi tagsági jogviszonyból származó 

kollektív jogait. 

(7)  A KolHÖK tisztségviselői a KolHÖK Elnökségének tagjai, a KolHÖK Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjai és póttagjai, a  KolHÖK Felvételi 

Bizottsági delegáltjai és póttagjai, a KolHÖK Fegyelmi Bizottságokba delegált tagja és 

póttagjai, valamint a kollégiumi hallgatói részegységek elnökei. 

(8) A KolHÖK tisztségviselőinek megbízatása a szorgalmi időszakok közti, esetlegesen 

kollégiumi tagsági jogviszony mentes időszakokban is fennáll, amennyiben a következő 
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szemeszter kezdetén, szeptember hónap végéig ismét tagsági jogviszonyba kerülnek az adott 

kollégiummal. 

(9)  A KolHÖK segíti az egyetemi és kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a 

kollégiumi lakhatás színvonalának emelését, az egyetemi oktatók, a kollégiumi dolgozók és a 

kollégista hallgatók közötti jó viszony kialakítását és fenntartását, az egyetemi és kollégiumi 

közélet élénkítését. 

(10)  A KolHÖK együttműködik az ELTE más szervezeti egységeivel. Működése során épít 

az ELTE más szervezeti egységeitől elvárt működési információkra, és együttműködési 

készségre.  

(11) Együttműködik bármely más kollégiumi szervezettel, melynek céljai az ELTE és a 

Kollégium szellemiségével összeegyeztethetőek.  

(12) A KolHÖK hivatalos honlapja a http://kolhok.elte.hu oldal. 

 

II. RÉSZ 

A KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

2. § A KolHÖK 

a) képviseli a kollégista hallgatóknak a kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggő érdekeit 

az illetékes egyetemi testületekben; 

b) figyelemmel kíséri, segíti és összehangolja a kollégiumi hallgatói részegységek és a 

szakkollégiumok képviselőinek a kollégiumokkal kapcsolatos munkáját; 

c) kidolgozza a kollégiumi felvétel elveit, és közreműködik a felvételi eljárásban, kivéve a 

szakkollégiumi felvételi eljárásokat; 

d) elkészíti és elfogadja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya kollégiumokat 

érintő módosításainak tervezetét; 

e) véleményezi a Kollégium vezetőjének, és a tagkollégiumok vezetőinek kinevezését és 

felmentését; 

f) szervezi, előkészíti és felügyeli a KolHÖK rendezvényeit; 

g) figyelemmel kíséri a pályázatokat; céljaikra, valamint a KolHÖK feladataira való 

tekintettel – amennyiben lehetséges – azokban közvetlenül részt vesz; 
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h) ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály vagy más egyetemi szabályzat a feladat- és 

hatáskörébe utal. 

 

3. § A KolHÖK-nek 

a) joga van elkészíteni, elfogadni és módosítani saját Alapszabályát; 

b) joga van elkészíteni és elfogadni saját költségvetését; 

c) joga van a Kollégium mindenkori információs és felvételi rendszerének fejlesztési tervét 

véleményezni, arra javaslatokat tenni; 

d) egyetértési joga van a Kollégium ügyrendjének elfogadásakor, módosításakor; 

e) egyetértési joga van a kollégiumi díj meghatározásával kapcsolatban; 

f) képviselői útján tanácskozási, vagy szavazati joggal vesz részt a Kollégiumi Vezetői 

Értekezlet ülésein; 

g) joga van véleményezni a Kollégium bármely kollégiumának fejlesztési tervét; 

h) javaslattételi és véleményezési joga van a Kollégiumnak, illetve bármely kollégiumának a 

költségvetésével kapcsolatban; 

i) javaslattételi és véleményezési joga van a Kollégium bármely kollégiumának fejlesztésével, 

felújításával és gazdasági tevékenységével kapcsolatban; 

j) javaslattételi és véleményezési joga van a Kollégium bármely kollégiumának helyiségei, 

berendezései, tárgyi eszközei használatával, hasznosításával vagy elidegenítésével 

kapcsolatban; 

k) joga van javaslatot tenni a Kollégium bármely kollégiuma fejlesztéséért fizetendő díj 

felhasználására; 

l) egyetértési joga van a Kollégium házirendjének elfogadásakor és módosításakor; 

m) javaslattételi és véleményezési joga van a Kollégium nevelőtanárainak, nevelőinek, egyéb 

kollégiumi vezetőinek kinevezésével, megbízatásával és felmentésével kapcsolatban; 

n) joga van véleményezni a Kollégiumi dolgozók munkáját, javaslatot tenni a kollégiumi 

nevelők, nevelőtanárok általános és aktuális feladataira; 

o) javaslattételi joga van elismerések, jutalmak (különösen a közéleti ösztöndíj) összegére és 

odaítélésére a KolHÖK képviselői, illetve a KolHÖK munkájában kiemelkedő szerepet 

vállaló kollégista hallgatók részére; 
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III. RÉSZ 

A KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT 

SZERVEI ÉS KÉPVISELŐI 
 

4. § A KolHÖK kollégiumi hallgatói részegységei: 

a) Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység; 

b) Damjanich utcai Kollégiumi Hallgatói Részegység; 

c) Kerekes Kollégiumi Hallgatói Részegység; 

d) Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumi Hallgatói Részegység; 

e) Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység; 

f) Nándorfejérvári úti Kollégiumi Hallgatói Részegység; 

g) Vezér úti Kollégiumi Hallgatói Részegység. 

5. § A KolHÖK-ben delegáltjaik útján képviselettel rendelkeznek és az e szabályzatban, 

valamint saját szabályzataikban foglaltak szerint a KolHÖK-kel együttműködnek az ELTE 

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 31. § (2) bekezdésében felsorolt szakkollégiumok 

(továbbiakban: szakkollégiumok): 

a) Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium; 

b) Bibó István Szakkollégium; 

c) Bolyai Kollégium Szakkollégium; 

d) Eötvös József Collegium Szakkollégium; 

e) Illyés Sándor Szakkollégium. 

 

6. § A KolHÖK szervei a KolHÖK Küldöttgyűlése (a továbbiakban: Küldöttgyűlés), a 

KolHÖK Választmánya (a továbbiakban: Választmány), a KolHÖK Elnöksége (a 

továbbiakban: Elnökség), a KolHÖK Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási 

Bizottság), az Ellenőrző Bizottság, a Szakterületi Bizottságok, valamint a KolHÖK 

kollégiumi hallgatói részegységeinek szervei. 

 

A Küldöttgyűlés 

 

7. § A Küldöttgyűlés a KolHÖK legfőbb döntéshozó szerve. Tagjai: 

Szavazati joggal 
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a) a KolHÖK Elnöke (a továbbiakban: Elnök); 

b) a kollégiumi hallgatói részegységek elnökei; 

c) szakkollégiumonként egy, az adott szakkollégiummal tagsági jogviszonyban álló, a 

szakkollégium saját szabályzataiban meghatározott módon, de kötelezően minden, az adott 

szakkollégiummal tagsági jogviszonyban álló hallgató által közvetlenül megválasztott 

delegált.  

Szavazati jog nélkül 

d) a KolHÖK Alelnöke (a továbbiakban: Alelnök) 

e) az Elnökség referensei; 

f) a kari hallgatói részönkormányzatok elnökei által írásban, igazolhatóan delegált küldöttei, 

karonként 1 fő. 

 

8. § A Küldöttgyűlés tagjainak megbízatása a megbízatást keletkeztető tisztségbe való 

megválasztással vagy kinevezéssel keletkezik.  

A Küldöttgyűlés tagjainak megbízatása megszűnik 

a) a hallgatói jogviszony megszűnésével; 

b) a tisztségről való lemondással; 

c) a megbízatás lejártával; 

d) visszahívással vagy felmentéssel; 

e) tag halálával. 

 

9. § A Küldöttgyűlésnek a 7 a)-c) bekezdései szerinti tagjait (a továbbiakban együtt: a 

Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai) indítványozási, javaslattételi, 

véleményezési, észrevételezési és szavazati jog illeti meg. E jogaikat a Küldöttgyűlés tagjai 

kizárólag a Küldöttgyűlés ülésén, személyesen gyakorolhatják. a 7 d)-f) bekezdései szerinti 

tagok a Küldöttgyűlésen nem rendelkeznek szavazati joggal.  

 

A Küldöttgyűlés hatásköre 

 

10. § (1) A Küldöttgyűlés 

a) elfogadja és módosítja az Alapszabályt; 

b) elfogadja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya kollégiumokat érintő 

módosításainak tervezetét; 
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c) elfogadja a kollégiumi felvétel elveit, és közreműködik a felvételi eljárásban, kivéve a 

szakkollégiumi felvételi eljárásokat; 

d) elfogadja a KolHÖK költségvetését; 

e) véleményezi a Kollégium vezetőjének kinevezését, felmentését és munkáját; 

f) egyetértési jogot gyakorol a Kollégium ügyrendjének elfogadásakor, módosításakor; 

g) egyetértési jogot gyakorol a kollégiumi díj meghatározásával kapcsolatban; 

h) megválasztja az Elnököt, az Alelnököt, a KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésbeli delegáltjait és póttagjait, az Ellenőrző Bizottság Küldöttgyűlés által 

válaszott tagját, a Választási Bizottság tagjait, a Felvételi Bizottság tagjait és póttagjait, a 

központi Fegyelmi Bizottság tagjait és póttagjait, a kollégiumi hallgatói részegységek és a 

szakkollégiumok fegyelmi bizottságainak póttagjait. 

i) a kollégiumi hallgatói részegység vagy szakkollégium véleményének figyelembevételével 

véleményezi a Kollégium valamely kollégiumának vagy szakkollégiumának fejlesztési tervét; 

j) javaslattételi és véleményezési jogot gyakorol a Kollégium költségvetésével kapcsolatban; 

k) egyetértési jogot gyakorol a Kollégium egységes házirendjének elfogadásakor és 

módosításakor; 

l) javaslattételi jogával él elismerések, jutalmak (így különösen a közéleti ösztöndíj) összegére 

és odaítélésére a KolHÖK képviselői, illetve a KolHÖK munkájában kiemelkedő szerepet 

vállaló kollégista hallgatók részére; 

m) figyelemmel kíséri a kollégiumi hallgatói részegységek és szakkollégiumok tevékenységét 

jogaik gyakorlásában, feladataik teljesítésében; 

n) választásokat ír ki a Kollégium bármely kollégiumában, ha a kollégiumi hallgatói 

részegység egy hónapon keresztül sem tud megalakulni; 

o) javaslatot tesz az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének személyére, a jelenlévők 

szavazatának egyszerű többségét elnyerő személyt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésén az Elnök jelölni köteles más személyt nem jelölhet; 

p) dönt minden egyéb kérdésben, melyet jelen Alapszabály, az ELTE, a Kollégium vagy az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szabályzatai kizárólagos hatáskörébe utalnak. 

(2) A 10. § (1) a), d), e), h) bekezdéseiben foglalt jogok gyakorlása a Küldöttgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozik; más szervre nem ruházható át. 

(3) A 10. § (1) a) pontjában foglalt jog gyakorlásakor a kollégiumi hallgatói részegységek 

legfőbb döntéshozó szerveinek egyetértései joga van, amennyiben jelen Alapszabálynak a 

Választási Bizottságra vonatkozó részei kerülnek módosításra,  
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Jelen Alapszabály 125. § – 203. § módosítása esetén, egyetértési joga van azon kollégiumi 

hallgatói részegységek legfőbb döntéshozó szervének, amely kollégiumok rendelkeznek azon 

szervvel, melynek szabályozásában módosítás történik. 

Amennyiben jelen Alapszabály 204. § – 228. § történik módosítás, egyetértési joga van azon 

kollégiumi hallgatói részegységek legfőbb döntéshozó szervének, amelyek jelen Alapszabály 

229. § – 290. § szerint a módosításra kerülő válaszatási rendszer(eke)t valamely 

tisztségviselőjük megválasztásánál alkalmazzák.  

Amennyiben jelen Alapszabály 229. § – 290. § történik módosítás, egyetértési joga van azon 

kollégiumi hallgatói részegységek legfőbb döntéshozó szervének, amelyeknek működését a 

módosítás befolyásolja.  

Új Alapszabály elfogadásakor valamennyi kollégiumi hallgatói részegység legfőbb 

döntéshozó szervének egyetértései joga van. 

 

 

A Küldöttgyűlés működése 

 

11. § (1) A Küldöttgyűlés ülései az ELTE polgárai számára nyilvánosak. 

(2) A nyilvánosságot az Elnök saját hatáskörében, valamint a Küldöttgyűlés a jelenlévő 

Szavazati joggal rendelkező tagjainak egyötödének indítványára, a Küldöttgyűlés szavazati 

joggal rendelkező jelenlévő tagjai legalább kétharmadának szavazatával az ülés meghatározott 

napirendi pontjaira vonatkozólag zárhatja ki (zárt ülés). 

 

12. § A Küldöttgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek: a Kollégium vezetője, az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának delegáltja, az Ellenőrző Bizottság 

tagjai, illetve a meghívott személyek. A Küldöttgyűlésnek nyílt szavazással hozott 

határozattal lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört 

megszavazni az ülés egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

 

13. § (1) A Küldöttgyűlés üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és 

vezeti le, szükség szerint, azonban legalább kéthavonta egyszer. 

(2) A Küldöttgyűlés ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, illetve rendkívüli 

ülésnek. 
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(3) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 192 órával megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottság 

elnökével. 

(4) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 72 órával megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell 

a tagokkal, a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottság elnökével. Rendkívüli ülést kell 

összehívni, ha ezt a Küldöttgyűlés tagjainak több mint egyötöde, vagy az Ellenőrző Bizottság 

indítványozza. Rendkívüli ülésen az Elnök nem köteles elnöki beszámolót tartani. 

(5) A küldöttgyűlési meghívónak minden esetben tartalmaznia kell a Küldöttgyűlés ülésének 

tervezett kezdő időpontját és pontos helyét, a tervezett napirendi pontokat, a tervezett 

határozati javaslatokat.  

(6) Az Küldöttgyűlés ülésének előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával 

írásban, igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

 

14. § (1) A Küldöttgyűlés ülése határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze és a 

Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele, valamint az Ellenőrző 

Bizottság valamely tagja jelen van.  

(2) Amennyiben a Küldöttgyűlés ülése nem határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 

10 napon belül meg kell ismételni.  

(3) Amennyiben a Küldöttgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, a Küldöttgyűlés 

ezen ülésén hozott határozatok semmisek. 

 

15. § (1) A Küldöttgyűlés határozatot kizárólag ülésen hozhat.  

A határozathozatalhoz – ha jelen Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a 

Küldöttgyűlés ülésén jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének a 

szavazata szükséges. A Küldöttgyűlés minden, szavazati joggal rendelkező tagjának egy 

szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

(2) Az Alapszabály elfogadásához és módosításához, valamint a KolHÖK Elsőéves, 

Felsőbbéves illetve Várólistás Felvételi Ügyrendjének elfogadásához és módosításához a 

Küldöttgyűlés ülésén jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmadának a 

szavazata szükséges.  

(3) A Küldöttgyűlés ülésén a szavazás kézfeltartással történik, kivéve, ha titkos szavazásra 

kerül sor.  
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(4) Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, valamint akkor, ha azt az 

Elnök saját hatáskörében elrendeli, vagy a Küldöttgyűlés jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagjainak több mint egyharmada indítványozza.  

(5) A titkos szavazás írásban történik, olyan módon, hogy a szavazó személyét az írásban 

leadott szavazata alapján ne lehessen megállapítani. A szavazás megkezdése előtt a 

Küldöttgyűlés köteles egy legalább háromfős szavazatszedő és -számláló bizottságot 

választani, melynek automatikusan tagjai az Ellenőrző Bizottság jelenlévő tagjai, valamint 

tagjai a Küldöttgyűlés által felkért, a felkérést elfogadó tanácskozási joggal résztvevő 

személyek. 

 

16. § (1) A Küldöttgyűlés ülésének vezetője megvizsgálja a Küldöttgyűlés ülésének 

határozatképességét. Ha a Küldöttgyűlés ülésének határozatképességét megállapítja, 

megnyitja a Küldöttgyűlés ülését. 

(2) A Küldöttgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a KolHÖK 

Titkára vezeti. A Titkár akadályoztatása esetén a Küldöttgyűlés ülésének megnyitása után a 

Küldöttgyűlés első döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt választ.  

(3) A Küldöttgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő tagok, 

meghívottak, az Ellenőrző Bizottság jelenlévő tagja, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személyek nevét, az ülésen lezajlott lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, a 

napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat és a határozatok szövegét, 

a leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók és az abban részt 

nem vevők számát, a titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat 

és eseményeket, amelyek jegyzőkönyvbe vételét a Küldöttgyűlés ülése során valamely tag 

vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy 

esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személy, azt szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője, az Ellenőrző Bizottság jelenlévő elnöke (hiányában az 

Ellenőrző Bizottság jelenlévő, általa írásban meghatalmazott tagja) és a jegyzőkönyvvezető 

aláírásukkal hitelesítik.  

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján, nyilvánosan elérhetővé kell tenni. A nyilvánosságra hozatalról az Elnök 

gondoskodik. 
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Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés 

 

17. § (1) Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlést kell tartani minden tanév tavaszi félévében, 

május 1. és június 15. között, de legkésőbb az Elnök megbízatásának lejártáig. 

(2) Amennyiben az Elnök mandátuma valamely okból a jelen § (1) pontjában említett 

időszakon kívül szűnne meg, úgy Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlést kell tartani. Az ezen 

megválasztott Elnök mandátuma a következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlési ülésig 

tart. 

(3) A Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlési ülésen kerül megválasztásra a KolHÖK Elnöke és 

Alelnöke, továbbá a KolHÖK delegáltjai az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésébe, a 3 póttaggal, a Felvételi Bizottság delegáltjai és póttagjai, a Fegyelmi 

Bizottsági tagok és póttagok, valamint a Választási Bizottság 5 tagja.  Megválasztását 

követően az Elnök kinevezi a KolHÖK referenseit.  

(4) Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 

tagok legalább kétharmada jelen van. 

(5) A választás a jelöléssel kezdődik. Elnöknek és Alelnöknek az ELTE azon hallgatói 

jogviszonnyal és kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező polgáraiból álló, elnök- és 

alelnökjelöltet tartalmazó két fős lista jelölhető és választható, akik az Elnökválasztó 

Küldöttgyűlés megnyitása előtt 120 órával a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor 

legalább 10%-a által aláírt jelölőlapot a KolHÖK Választási Bizottságának leadtak.  

A jelölőlapot legkésőbb a választás kiírását követő 72 órán belül a Választási Bizottság 

minden KolHÖK tag számára elektronikusan elérhetővé teszi. A jelölőlaphoz a jelöltek elnöki 

programot csatolnak, amelynek kötelező tartalmi eleme a két fős lista tagjai közül az elnöknek 

és alelnöknek jelölt személy megnevezése, valamint terveik és elképzeléseik kifejtése, és 

megválasztásuk esetére a KolHÖK referenseinek a megnevezése. A programot a Választási 

Bizottság köteles az Elnökválasztó Küldöttgyűlést megelőzően a KolHÖK minden tagjához 

írásban, igazolhatóan eljuttatni. 

(6) Ha a jelölt lista valamely tagja a jelöléskor valamely kollégiumi hallgatói részegység 

elnöke vagy szakkollégium delegáltja, érvényes jelöléséhez az is szükséges, hogy írásban 

nyilatkozatot tegyen arról, miszerint a KolHÖK elnökévé történő megválasztása esetén a 

kollégiumi hallgatói részegység elnöki, vagy szakkollégiumi delegálti tisztségéről azonnali 

hatállyal lemond. 

(7) Az elnök-jelölt a Küldöttgyűlés előtt személyesen ismerteti elnöki programját.  
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(8) Egy lista tagjainak elnökké illetve alelnökké választásához a Küldöttgyűlés szavazati 

joggal rendelkező tagjai szavazatainak több mint fele szükséges. Egy Küldöttgyűlési tag csak 

egy listára szavazhat. A KolHÖK elnökének az új elnök és alelnök megválasztásakor nincs 

szavazati joga; őt a szavazati joggal rendelkező tagok számbavételekor e szavazásnál 

figyelmen kívül kell hagyni. 

(9) Amennyiben az első szavazás alkalmával a 17. § (8) pontban írt arányt egyik lista sem éri 

el, újabb szavazást kell tartani. A második szavazás alkalmával arra a két listára lehet 

szavazni, amelyek az első szavazáskor a legtöbb szavazatot kapták. Az így megtartott 

második szavazás eredményeként az Elnök és az Alelnök annak a listának a tagjai, amelyik a 

tagok szavazatainak többségét elnyerte. Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új 

szavazást kell tartani. 

 

Az Elnökség 

 

18. § A KolHÖK Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a KolHÖK Küldöttgyűlésének két 

ülése közötti irányító testülete és a Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtó szerve.  

Szavazattal rendelkező tagjai 

a) az Elnök; 

b) Alelnök; 

c) a referensek (legalább öt, legfeljebb tizenkettő); 

 

Az Elnökség feladatköre 

 

19. § Az Elnökség feladata 

a) ellátni a kollégista hallgatók kollégiumi tagsági jogviszonyával összefüggő érdekeinek 

képviseletét az illetékes egyetemi testületekben; 

b) figyelemmel kísérni, segíteni és összehangolni a kollégiumi hallgatói részegységeknek és a 

szakkollégiumoknak, valamint ezek képviselőinek a kollégiumokkal kapcsolatos munkáját; 

c) összehangolni a kari hallgatói részönkormányzatok kollégiumokkal kapcsolatos 

feladatainak ellátását; 

d) kidolgozni és a Küldöttgyűlés elé terjeszteni a kollégiumi felvétel elveit, kivéve a 

szakkollégiumi felvételi eljárásokat;  
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e) figyelemmel kísérni a szakkollégiumi felvételi eljárásokat, kapcsolatot tartani a 

szakkollégiumok hallgatói vezetőivel; 

f) előkészíteni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya kollégiumokat érintő 

módosításának tervezetét; 

g) szervezni, előkészíteni és felügyelni a KolHÖK rendezvényeit; 

h) elkészíteni a KolHÖK Alapszabályának és módosításának tervezetét; 

i) elkészíteni a KolHÖK költségvetésének tervezetét; 

j) véleményezni a Kollégium mindenkori elektronikus felvételi rendszerének fejlesztési tervét, 

arra javaslatokat tenni; 

k) figyelemmel kísérni az egyes pályázatokat, a KolHÖK céljaira tekintettel – amennyiben 

lehetséges – azokban a KolHÖK nevében részt venni, és a részvételi lehetőségekről a 

kollégiumi hallgatói részegységeket és a szakkollégiumokat tájékoztatni; 

l) gondoskodni a jelen Alapszabály által a feladatkörébe utaltak, valamint a Küldöttgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról; 

m) munkájáról beszámolni a Küldöttgyűlés ülésén; 

n) dönteni minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály, a Küldöttgyűlés, vagy az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya rá átruházott vagy részére megállapított. 

 

Az Elnökség működése 

 

20. § Az Elnökség ülései nyilvánosak az ELTE polgárai számára, kivéve, ha az Elnök az ülés 

meghatározott napirendi pontjaira zárt ülést rendel el. 

21. § (1) Az Elnökség ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és vezeti 

le szükség szerint, de havonta legalább egyszer. 

(2) Az Elnökség üléseire meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét. Az Ellenőrző 

Bizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Elnökségnek nyílt 

szavazással hozott határozattal lehetősége van bármely jelenlévő személy számára 

tanácskozási jogkört megszavazni az ülés egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

(3) Az Elnökség ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, illetve rendkívüli 

ülésnek. 

(4) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 72 órával megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 
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(5) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 6 órával megelőzően, írásban, igazolhatóan közölni kell a 

tagokkal és a meghívottakkal. 

(6) Az elnökségi ülés meghívójának minden esetben tartalmaznia kell az Elnökség ülésének 

tervezett kezdő időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, irányítószám, 

közterület neve, száma, terem), a tervezett napirendi pontokat, a tervezett határozati 

javaslatokat.  

(7) Az elnökségi ülés előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával írásban, 

igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

22. § Az Elnökség ülése határozatképes, ha szabályosan (a 21. § (4) – (6) pontokban foglaltak 

szerint) hívták össze, és tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség ülését az Elnök, 

akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti. Amennyiben az Elnökség ülése nem 

határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 7 napon belül meg kell ismételni. 

Amennyiben az Elnökség ülését nem szabályosan hívták össze, az Elnökség ezen ülésén 

hozott határozatok semmisek. 

 

23. § (1) Az Elnökség ülésén a határozathozatalhoz a jelenlevő tagok többségének 

egybehangzó szavazata szükséges. Az Elnökség minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A 

szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. Szavazategyenlőség esetén az Elnök 

szavazata dönt. 

(2) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve, ha titkos szavazásra kerül sor. 

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve, ha azt az Elnök saját 

hatáskörében elrendeli, vagy az Elnökség jelenlévő tagjainak több mint egyharmada 

indítványozza.  

(3) Az Elnökség üléseiről a KolHÖK Titkára jegyzőkönyvet készít, akadályoztatása esetén az 

Elnökség ülésének megnyitása után az Elnökség első döntésével haladéktalanul 

jegyzőkönyvvezetőt választ a KolHÖK jelenlévő tisztségviselői közül. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője, és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet az ülést követő 360 órán belül a KolHÖK hivatalos honlapján 

nyilvánosan elérhetővé kell tenni 
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Az Elnök 

 

24. § Az Elnök a KolHÖK vezetője és általános képviselője. 

 

25. § (1) Az Elnök feladata 

a) előkészíteni, végrehajtani és képviselni a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseit; 

b) folyamatos kapcsolatot fenntartani a Kollégium igazgatójával, az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Elnökével és a kollégiumi hallgatói részegységek elnökeivel, valamint a 

szakkollégiumok delegáltjaival; 

c) előkészíteni, összehívni és vezetni a Küldöttgyűlés, a Választmány, az Elnökség üléseit; 

d) kinevezni, beszámoltatni és felmenteni a referenseket, beszámoltatni az Alelnököt. 

Meghatározott időre és feladatkörre eseti megbízottakat nevezhet ki, akik megbízatása 

megszűnik az Elnök megbízatásának megszűnésével. A referensi és eseti megbízotti 

kinevezéseket tartalmazó elnöki utasításokat a referensi megbízatás, illetve az eseti megbízotti 

tevékenység megkezdése előtt az Elnök a Küldöttgyűlés számára köteles megküldeni; 

e) részt venni a KolHÖK Küldöttgyűlésének, Választmányának és Elnökségének, az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének és Elnökségének, valamint a 

Kollégiumi Vezetői Értekezlet ülésein; 

f) a Küldöttgyűlés elé terjeszteni a KolHÖK költségvetésének tervezetét és az éves 

költségvetési beszámolót; 

g) felfüggeszteni a kollégiumi hallgatói részegységek valamely határozatának, döntésének 

hatályba lépését vagy végrehajtását, amennyiben alaposan feltehető, hogy azok az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat vagy a KolHÖK Alapszabályával ellentétesek, és a Küldöttgyűlés 

ülését e kérdésben összehívni, valamint az Ellenőrző Bizottság az adott kérdésben 

állásfoglalást kérni; 

h) dönteni minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály, a Küldöttgyűlés, vagy az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya rá átruházott vagy részére megállapított. 

(2) Az Elnöknek, akadályoztatása esetén az Alelnöknek minden őszi szemeszter első két hetén 

belüli időpontrakötelessége összehívni a Küldöttgyűlés tanévbeli első rendes ülését. 

 

26. § Az Elnök meghatározott feladatkör ellátására Szakterületi Bizottságokat állíthat fel, 

melynek tagjai a KolHÖK tagjai lehetnek. A Szakterületi Bizottságok tervezett tagjai az 

Elnökség által előkészített ügyrend tervezet alapján kerülnek kijelölésre, elnökük az Elnök 

által kinevezett szeméy. A felállást követő 2 hónapon belül az Elnök az adott Szakterületi 
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Bizottság tervezett tagjaival egyeztetve egy ügyrend tervezetet nyújt be a Küldöttgyűlés 

számára. Ennek érvényességéhez a Küldöttgyűlés, az Elnök és az adott Szakterületi Bizottság 

támogatása szükséges. Érvényes a Szakterületi Bizottság határozata, amennyiben az 

elfogadásra kerülő ügyrendnek megfelelően hozták. A Szakterületi Bizottságok ügyrendje az 

Elnök megbízatásától függetlenül mindaddig hatályos, ameddig a Küldöttgyűlés és az adott 

Szakterületi Bizottság egybehangzó határozata nem módosítja, vagy a Küldöttgyűlés vissza 

nem vonja. A Szakterületi Bizottságok szabályos működéséért az adott Szakterületi Bizottság 

elnöke felel. 

27. § Az Elnök megbízatása megválasztásával keletkezik, és egy évre szól. Az Elnök 

megbízatása megszűnik 

a) megbízatási idejének lejártával; 

b) a hallgatói jogviszonya megszűntével; 

c) lemondással; 

d) a Küldöttgyűlés általi felmentéssel; 

e) halálával. 

 

28. § (1) Új elnököt kell választani, ha a (korábbi) Elnök megbízatása megszűnt, továbbá, ha 

feladatainak ellátásában több mint három hónapja folyamatosan akadályoztatott és az Alelnök 

helyettesíti. Az akadályoztatást a Küldöttgyűlés állapítja meg. 

(2) Az Elnököt a Küldöttgyűlés választja meg az Elnökválasztó Küldöttgyűlési ülésen, a jelen 

Alapszabály 17. §-ában megjelöltek szerint.  

(3) Az Elnök mandátuma lejártáig köteles összehívni az Elnökválasztó Küldöttgyűlést. Ha az 

Elnök a Küldöttgyűlést mandátuma lejártáig nem hívja össze, akkor az Alelnök hívja össze az 

Elnökválasztó Küldöttgyűlést. Alelnök hiányában, vagy ha az Alelnök az Elnök 

mandátumának megszűnte utáni 5 napig nem hívta szabályszerűen össze az Elnökválasztó 

Küldöttgyűlést, azt Küldöttgyűlés bármely tagja összehívhatja. 

 

29. § A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő Elnököt és vele együtt Alelnököt a Küldöttgyűlés 

összes szavazati joggal rendelkező tagja több mint felének szavazatával megbízatásuk lejárta 

előtt visszahívhatja. Az Elnök és az Alelnök visszahívása esetén a Választási Bizottság az 

elnöki és alelnöki pozícióra új választást kiírni köteles, mely választási időszaknak a 

visszahívást követő legkésőbb 15. napig kezdetét kell vennie. A választáson a korábbi Elnök 

és Alelnök is jelölt lehet. 
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30. § (1) Az Elnök 15 napos határidővel írásban, a Küldöttgyűlés tagjainak értesítésével és az 

Elnökválasztó Küldöttgyűlés egyidejű összehívásával lemondhat megbízatásáról. E (rendes) 

lemondását nem köteles indokolni. Amennyiben az Elnök elmulasztotta szabályszerűen 

összehívni az Elnökválasztó Küldöttgyűlést, azt az Alelnök köteles megtenni. Alelnök 

hiányában az Elnökválasztó Küldöttgyűlést a Küldöttgyűlés bármely tagja összehívhatja. 

(2) Az Elnök megbízatásáról azonnali hatállyal csak kivételes esetben, a Küldöttgyűlés 

tagjainak értesítésével mondhat le. Az Elnök az értesítéssel egyidejűleg köteles megjelölni 

lemondásának indokait is. Az Elnök azonnali hatályú lemondása esetén az Alelnök látja el az 

Elnök feladatait és gyakorolja hatásköreit, továbbá köteles 15 napon belül összehívni az 

Elnökválasztó Küldöttgyűlést. Alelnök hiányában, vagy ha az Alelnök határidőn belül nem 

hívta össze az Elnökválasztó Küldöttgyűlést, azt a Küldöttgyűlés bármely tagja összehívhatja. 

 

 

Az Alelnök 

 

31. § (1) A KolHÖK-nek egy Alelnöke van. 

 

(2) Az Alelnök megbízatása megválasztásával keletkezik, és egy évre szól. Az Alelnök 

mandátuma megszűnik 

a) megbízatási idejének lejártával; 

b) a hallgatói jogviszonya megszűntével; 

c) a Küldöttgyűlésnek elküldött írásos lemondással; 

d) a Küldöttgyűlés általi felmentéssel; 

e) az Elnök megbízatásának megszűnése esetén az új Elnök és Alelnök megválasztásával; 

f) halálával. 

(3) Az Alelnök feladata az Elnök munkájának segítése. Az Alelnök az Elnök akadályoztatása 

esetén az Elnököt feladatkörében helyettesíti, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Elnökségének, a KolHÖK Küldöttgyűlésének, Választmányának és Elnökségének ülésein is.  

(4) Az Alelnök tagja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének. 

(5) Az Alelnök tevékenységéről köteles beszámolni az Elnöknek az Elnökség rendes ülésein. 

 

32. § A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő Alelnököt a Küldöttgyűlés összes szavazati joggal 

rendelkező tagja több mint felének szavazatával visszahívhatja. Az Alelnök visszahívása 

esetén az Elnök nevezheti meg az Alelnök jelöltetet, amely jelöltről a Küldöttgyűlés szavaz. 
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Az új Alelnök megválasztásához a Küldöttgyűlés összes szavazati joggal rendelkező tagja 

több mint felének támogató szavazata szükséges. 

 

33. § Amennyiben az Alelnök mandátuma a soron következő Elnökválasztó Küldöttgyűlés 

előtt megszűnik, a Küldöttgyűlés következő ülésén köteles új Alelnököt választani. Ez esetben 

is az Elnök nevezheti meg az Alelnök jelöltetet, amely jelöltről a Küldöttgyűlés szavaz. Az új 

Alelnök megválasztásához a Küldöttgyűlés összes szavazati joggal rendelkező tagja több mint 

felének támogató szavazata szükséges. 

 

A referensek 

 

34. § A KolHÖK-nek legalább öt, legfeljebb tizenkettő referense van. Az Elnök nem lehet 

referens. Egy személy több referensi tisztséget is betölthet. A kötelezően betöltendő referensi 

tisztségek a következők:  

a) Gazdasági referens; 

b) Kommunikációs referens; 

c) Szociális referens; 

d) Titkár; 

e) Továbbképzési referens; 

f) Tudományos referens;  

g) Utánpótlásképzési referens. 

 

35. § A referens feladata, hogy a feladatkörébe tartozó területen a kinevezésében rögzített, 

vagy az Elnök által egyéb úton rábízott szakmai feladatokat ellássa. A referens feladatkörét az 

Elnök által kiadott elnöki utasítás határozza meg. Az elnöki utasításnak tartalmaznia kell 

a) a referens megnevezését; 

b) a referensi tisztség pontos megnevezését; 

c) a megbízatás időtartamát; 

d) a feladatok és hatáskörök pontos leírását. 

 

36. § A referens tagja a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének, 

Választmányának és Elnökségének. 
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37. § (1) A referenseket az Elnök kéri fel és nevezi ki. Referensnek bármely kollégista 

hallgató felkérhető. A referensek megbízatása kinevezésük időtartamára, de legkésőbb a soron 

következő Elnökválasztó Küldöttgyűlésig tart.  

(2) A referensek megbízatása megszűnik  

a) megbízatási idejének lejártával;  

b) az Elnök általi felmentéssel;  

c) az Elnökség számára eljuttatott írásos lemondással;  

d) a hallgatói jogviszonya megszűnésével;  

e) halálával. 

38. § A referensek tevékenységükről az Elnökség rendes ülésein kötelesek beszámolni az 

Elnöknek, valamint kéthavonta írásos beszámoló formájában a Küldöttgyűlésnek, melyek 

megtárgyalására a Küldöttgyűlés rendes ülésein kerül sor. 

 

A Gazdasági referens 

 

39. § A KolHÖK-nek egy Gazdasági referense van. 

 

40. § A gazdasági referens feladata 

a) az Elnökkel egyeztetve előkészíteni a KolHÖK éves költségvetésének tervezetét; 

b) számon tartani és vezetni a KolHÖK kiadásait, ezekről a Küldöttgyűlés számára 

negyedévenként beszámolót készíteni; 

c) képviselni a KolHÖK-öt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakterületi testületeiben; 

d) felügyelni a költségvetés végrehajtását, ellenőrizni az elszámolásokat, számlákat; 

e) előkészíteni a KolHÖK kiadásaihoz kapcsolódó megrendelőket, beszámolókat, teljesítési 

igazolásokat. 

 

A Kommunikációs referens 

 

41. § A KolHÖK-nek egy Kommunikációs referense van. 

 

42. § A Kommunikációs referens feladata 

a) kidolgozni a KolHÖK éves kommunikációs stratégiáját; 

b) népszerűsíteni és rendszeresen frissíteni a KolHÖK kommunikációs csatornáit; 
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c) előkészíteni a KolHÖK hivatalos közleményeit és nyilatkozatait; 

d) megszerkeszteni és kiküldeni a rendszeres kollégiumi hírlevelet; 

e) előkészíteni és segíteni a tagkollégiumi kommunikációs csatornák aktualizálását; 

f) képviselni a KolHÖK-öt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakterületi testületeiben. 

 

A Szociális referens 

 

43. § A KolHÖK-nek egy Szociális referense van. 

 

44. § A Szociális referens feladata 

a) előkészíteni a KolHÖK Elsőéves, Felsőbbéves, valamint Várólistás Felvételi Ügyrendjének 

módosítási tervezetét; 

b) az Elsőéves, Felsőbbéves, valamint Várólistás Kollégiumi Felvételi során felügyelni a 

vonatkozó ügyrend betartását; 

c) a felsőbbéves felvételi időszak zárultát követő legkésőbb tizedik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján közzétenni a tanulmányi pontok számításakor használt kreditindex határértékeket. 

 

A Titkár 

 

45. § A KolHÖK-nek egy Titkára van.  

 

46. § A Titkár feladata 

a) segíteni az Elnök munkáját; 

b) az Elnökség, a Választmány, és a Küldöttgyűlés ülésein a napirendi pontok alapjául 

szolgáló dokumentumokat a tagok rendelkezésére bocsátani; 

c) részt venni az Elnökség, a Választmány, a Küldöttgyűlés, és az Ellenőrző Bizottság ülésein, 

vezetni az Elnökség, a Választmány a Küldöttgyűlés és az Ellenőrző Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvét és azokat elkészülésükkor hitelesíteni; 

d) elkészíteni és közzétenni a Küldöttgyűlés, a Választmány, és az Elnökség üléseinek 

emlékeztetőit. 
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A Továbbképzési referens 

 

47. § A KolHÖK-nek egy Továbbképzési referense van. 

 

48. § A Továbbképzési referens feladata 

a) a KolHÖK tisztségviselői, illetve a Diákbizottságok tagjai számára az érdekképviseleti 

munkához kötődő továbbképzéseket, előadásokat szervezni; 

b) szakmailag előkészíteni a KolHÖK vezetőképzőit; 

c) segíteni a szakterületi továbbképzések szervezését; 

d) összehangolni és segíteni az egyes szakterületekhez tartozó írásos tudástárak létrejöttét. 

 

A tudományos referens 

 

49. § A KolHÖK-nek egy Tudományos referense van. 

 

50. § A Tudományos referens feladata 

a) segíteni a kollégiumi hallgatói részegységeket tudományos jellegű rendezvények 

szervezésében; 

b) képviselni a KolHÖK-öt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakterületi testületeiben; 

c) megszervezni, összehangolni a minden KolHÖK tagra kiterjedő, tudományos jellegű 

projekteket.  

 

Az Utánpótlásképzési referens 

 

51. § A KolHÖK-nek egy Utánpótlásképzési referense van. 

 

52. § Az Utánpótlásképzési referens feladata 

a) megszervezni a KolHÖK utánpótlásképzésének alkalmait; 

b) a kollégiumi hallgatói részegységek utánpótlásképzéseit kérés alapján segíteni; 

c) a Kommunikációs referenssel egyeztetve elkészíteni a KolHÖK Utánpótlásképzésének 

kommunikációs tervét. 
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A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjai és 

póttagjai 

 

53. § (1) A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjai a 

KolHÖK képviselői és szavazati joggal rendelkező tagjai az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésében. 

(2) Az Elnök tagja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének. Az Alelnök az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltja 

(3) A fennmaradó 2 delegáltat és 3 póttagot a Küldöttgyűlés választja a Rendes Elnökválasztó 

Küldöttgyűlési ülésen. 

 

54. § A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjainak 

feladata képviselni a kollégista hallgatók érdekeit az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésének ülésein. 

 

55. § A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjainak 

Küldöttgyűlés által megválasztott tagjai és a póttagok megbízatása megválasztásukkal 

keletkezik, és egy évig, de legkésőbb a soron következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlés 

ülésig szól. A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjainak 

megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás idejének lejártával; 

b) a hallgatói jogviszony megszűntével; 

c) a Küldöttgyűlés számára eljuttatott írásos lemondással; 

d) a Küldöttgyűlés általi felmentéssel; 

e) a delegált halálával. 

 

56. § Új Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltat kell választani, ha 

valamely Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált mandátuma 

megszűnt, továbbá, ha feladatainak ellátásában több mint három hónapja akadályoztatott. Az 

akadályoztatás fennállásáról a Küldöttgyűlés hozhat határozatot. Amennyiben valamely, 

Küldöttgyűlés által megválasztott Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli 

delegált mandátuma a következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlési ülés előtt megszűnik, 
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a Küldöttgyűlés a következő ülésén köteles új Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésbeli delegáltat választani. 

 

57. § (1) A választás a jelöléssel kezdődik. A Küldöttgyűlés minden, az ülésen szavazati 

joggal jelen lévő tagja jelölhet és minden KolHÖK tag jelölhető. 

(2) A jelölés a Küldöttgyűlés ülésén, felszólalás formájában történik, és a jelölt helyben, 

szóban fogadhatja el a jelölést. 

(3) A szavazáskor minden szavazati joggal jelen lévő tag szavazattal rendelkezik. A szavazati 

jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(4) A szavazáskor minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazólapot kap, amin a 

KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjainak jelöltjeire 

szavazhat. 

(5) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét. A szavazólapon minden jelölt neve 

mellett található egy üres négyzet, a szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást 

metsző vonallal tud szavazni az általa választott jelöltekre. Minden szavazati joggal jelenlévő 

tag a szavazólapon legfeljebb 2 jelöltet támogathat érvényesen a szavazatával.  

(6) A szavazatokat a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, 

hogy a tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. Összegzik a 

szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(7)  KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált megbízatását az a 

két jelölt nyeri el, aki a legtöbb érvényes szavazatot szerzi meg. 

(8)  Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely jelöltek nyertek megbízatást, akkor az eldönthetően megbízatást szerzett 

indulók tisztséget nyernek. Emellett a Szavazatszedő és -számláló Bizottság új szavazást 

köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet szavazni. A 

jelöltek az így kialakuló sorrend alapján nyerik el megbízatásukat. 

(9)  Az újonnan megválasztott KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli 

delegáltak megbízatása a szavazás végleges lezárultával, az eredmény Szavazatszedő és -

számláló Bizottság általi kihirdetésével veszi kezdetét. 

(10) Amennyiben egy ülésen Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált és 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttag választására is sor kerül, az ülés 

folyamán a delegáltak választása időben előbb történik. A delegálti tisztséget elnyerő 

személyek póttagnak nem jelölhetők, amennyiben a delegálti tisztséget elnyerő személy 

megválasztását megelőzően póttagi tisztséget töltött be, póttagi tisztségét elveszíti. 
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58. § A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő, Küldöttgyűlés által választott Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltat a Küldöttgyűlés összes szavazati joggal 

rendelkező tagja több mint felének bizalmatlansági indítványára, új Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált-jelölt állításával, mandátumának lejárta előtt 

felmentheti. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált felmentéséről 

és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált-jelölt megválasztásáról a 

Küldöttgyűlés egy, titkos szavazással dönt. A felmentés feltétele, hogy az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegált-jelölt a tagok által érvényesen leadott 

szavazatoknak több, mint felét megkapja. Eredménytelen felmentés esetén a Küldöttgyűlés 

két hónapon belül nem szavazhat újabb felmentési indítványról. 

 

59. § (1) A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjai 15 

napos határidővel írásban, a Küldöttgyűlés tagjainak értesítésével lemondhatnak 

megbízatásukról. E (rendes) lemondást nem kötelesek indokolni.  

(2) A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjai azonnali 

hatállyal csak kivételes esetben, indoklással mondhatnak le a Küldöttgyűlésnél.  

 

60. § A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagjainak feladata 

a KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjainak teljes 

jogkörrel történő helyettesítése, amennyiben azok nem tudnak részt venni az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének ülésén. 

 

61. (1) A KolHÖK-nek 3 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagja van. 

(2) A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagjait a 

Küldöttgyűlés választja. 

(3) A választás a jelöléssel kezdődik. A Küldöttgyűlés minden, az ülésen szavazati joggal 

jelenlévő tagja jelölhet és a KolHÖK minden tagja jelölhető. 

(4) A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagjai közt 

sorrendiség áll fönn (első, második és harmadik póttag), mely sorrend szükség esetén az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésében tagsággal rendelkező KolHÖK 

tisztségviselők helyettesítésének sorrendje.  
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(5) Amennyiben valamely tisztségviselő nem tud részt venni az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésének ülésén, jogait az ülésen az első póttag gyakorolja. 

Amennyiben ő sem tud jelen lenni, a jogokat a soron következő póttagok gyakorolják.  

(6) Több tisztségviselő helyettesítése esetén az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésének ülésén a tisztségviselők jogait a soron következő póttagok gyakorolják. 

(7)  A jelölés a Küldöttgyűlés ülésén, felszólalás formájában történik, és a jelölt helyben, 

szóban fogadhatja el a jelölést. Jelölteket állítani lehet első, második és harmadik póttagnak 

történő jelöléssel. Egy jelölt több póttagi pozícióra is jelölhető.  

(8)  A szavazáskor minden szavazati joggal jelenlévő tag egy szavazattal rendelkezik. A 

szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(9)  A szavazáskor minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazólapot kap, amin a 

KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli első, második, illetve 

harmadik póttagi tisztségéért induló jelöltekre szavazhat. 

(10) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét és azt, hogy melyik póttag 

tisztségére jelölték. A szavazólapon minden jelölt neve mellett található egy üres négyzet, a 

szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást metsző vonallal szavazhat. Minden 

szavazati joggal jelenlévő tag a szavazólapon mind az első, mind a második és mind a 

harmadik póttag jelöltjei esetében egy jelöltre szavazhat érvényesen.  

(11) A szavazatokat a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, 

hogy a tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. Összegzik a 

szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(12) KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagi megbízatást 

nyernek az egyes póttagi tisztségek esetén legtöbb szavazatot kapott indulók. Az első póttag 

tisztségét elnyerő jelöltet, amennyiben több póttagi tisztségre is jelölték, a többi tisztség 

jelöltjei közül törölni kell. A második póttag tisztségét elnyerő jelöltet, amennyiben a 

harmadik póttag tisztségére is jelölt volt, a harmadik póttag tisztségének jelöltjei közül törölni 

kell. 

(13) Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely indulók szereztek megbízatást, a Szavazatszedő és -számláló Bizottság új 

szavazást köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet 

szavazni, és az így kialakult sorrend alapján nyerheti meg a megbízatást a jelölt. 

(14) Az újonnan megválasztott KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlésbeli póttagok megbízatása a szavazás végleges lezárultával, az eredménynek a 

Szavazatszedő és -számláló Bizottság elnöke által kihirdetésével veszi kezdetét. 
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(15) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagot kell választani, ha 

valamely (korábbi) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttag megbízatása 

megszűnt, továbbá, ha feladatainak ellátásában több mint három hónapja akadályoztatott. Az 

akadályoztatás fennállásáról a Küldöttgyűlés hozhat határozatot. Amennyiben valamely, 

Küldöttgyűlés által megválasztott Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli 

póttag megbízatása a soron következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlés előtt megszűnik, a 

Küldöttgyűlés következő ülésén új Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli 

póttagot választ. 

 

62. § A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagjának 

felmentésére a KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjának 

felmentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

63. § A KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli póttagjának 

lemondására a KolHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésbeli delegáltjának 

lemondására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A KolHÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Szolgáltató Központi 

Felvételi Bizottságbeli delegáltjai és póttagjai 

 

64. § (1) A KolHÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Szolgáltató Központi 

Felvételi Bizottságbeli (a továbbiakban: Felvételi Bizottság) delegáltjai a KolHÖK képviselői 

és szavazati joggal rendelkező tagjai a Felvételi Bizottságban. 

(2) Az Elnök tagja a Felvételi Bizottságnak.  

(3) A fennmaradó 3 delegáltat és 4 póttagot a Küldöttgyűlés választja a Rendes Elnökválasztó 

Küldöttgyűlési ülésen. 

 

65. § A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegáltjainak feladata képviselni a kollégista 

hallgatók érdekeit az Felvételi Bizottság ülésein. 

 

66. § A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegáltjainak Küldöttgyűlés által megválasztott 

tagjai és a póttagok megbízatása megválasztásukkal keletkezik, és egy évig, de legkésőbb a 
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soron következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésig szól. A KolHÖK Felvételi 

Bizottságbeli delegáltjainak megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás idejének lejártával; 

b) a hallgatói jogviszony megszűntével; 

c) a Küldöttgyűlés számára eljuttatott írásos lemondással; 

d) a Küldöttgyűlés általi felmentéssel; 

e) a delegált halálával. 

 

67. § Új Felvételi Bizottságbeli delegáltat kell választani, ha valamely Felvételi Bizottságbeli 

delegált mandátuma megszűnt, továbbá, ha feladatainak ellátásában több mint három hónapja 

akadályoztatott. Az akadályoztatás fennállásáról a Küldöttgyűlés hozhat határozatot. 

Amennyiben valamely, Küldöttgyűlés által megválasztott Felvételi Bizottságbeli delegált 

mandátuma a következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlési ülés előtt megszűnik, a 

Küldöttgyűlés a következő ülésén köteles új Felvételi Bizottságbeli delegáltat választani. 

 

68. § (1) A választás a jelöléssel kezdődik. A Küldöttgyűlés minden, az ülésen szavazati 

joggal jelen lévő tagja jelölhet és minden KolHÖK tag jelölhető. 

(2) A jelölés a Küldöttgyűlés ülésén, felszólalás formájában történik, és a jelölt helyben, 

szóban fogadhatja el a jelölést. 

(3) A szavazáskor minden szavazati joggal jelen lévő tag szavazattal rendelkezik. A szavazati 

jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(4) A szavazáskor minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazólapot kap, amin a 

KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegáltjainak jelöltjeire szavazhat. 

(5) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét. A szavazólapon minden jelölt neve 

mellett található egy üres négyzet, a szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást 

metsző vonallal tud szavazni az általa választott jelöltekre. Minden szavazati joggal jelenlévő 

tag a szavazólapon legfeljebb 3 jelöltet támogathat érvényesen a szavazatával.  

(6) A szavazatokat a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, 

hogy a szavazatot leadó tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. 

Összegzik a szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(7) A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegált megbízatását az a három jelölt nyeri el, aki a 

legtöbb érvényes szavazatot szerzi meg. 

(8)  Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely jelöltek nyertek megbízatást, akkor az eldönthetően megbízatást szerzett 
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indulók tisztséget nyernek. Emellett a Szavazatszedő és -számláló Bizottság új szavazást 

köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet szavazni. A 

jelöltek az így kialakuló sorrend alapján nyerik el megbízatásukat. 

(9)  Az újonnan megválasztott KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegáltak megbízatása a 

szavazás végleges lezárultával, az eredmény Szavazatszedő és -számláló Bizottság általi 

kihirdetésével veszi kezdetét. 

(10) Amennyiben egy ülésen Felvételi Bizottságbeli delegált és Felvételi Bizottságbeli póttag 

választására is sor kerül, az ülés folyamán a delegáltak választása időben előbb történik. A 

delegálti tisztséget elnyerő személyek póttagnak nem jelölhetők, amennyiben a delegálti 

tisztséget elnyerő személy megválasztását megelőzően póttagi tisztséget töltött be, póttagi 

tisztségét elveszíti. 

 

69. § A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő, Küldöttgyűlés által választott Felvételi Bizottságbeli 

delegáltat a Küldöttgyűlés összes szavazati joggal rendelkező tagja több mint felének 

bizalmatlansági indítványára, új Felvételi Bizottságbeli delegált-jelölt állításával, 

mandátumának lejárta előtt felmentheti. A Felvételi Bizottságbeli delegált felmentéséről és a 

Felvételi Bizottságbeli delegált-jelölt megválasztásáról a Küldöttgyűlés egy, titkos 

szavazással dönt. A felmentés feltétele, hogy a Felvételi Bizottságbeli delegált-jelölt a tagok 

által érvényesen leadott szavazatoknak több, mint felét megkapja. Eredménytelen felmentés 

esetén a Küldöttgyűlés két hónapon belül nem szavazhat újabb felmentési indítványról. 

 

70. § (1) A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegáltjai 15 napos határidővel írásban, a 

Küldöttgyűlés tagjainak értesítésével lemondhatnak megbízatásukról. E (rendes) lemondást 

nem kötelesek indokolni.  

(2) A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli delegáltjai azonnali hatállyal csak kivételes esetben, 

indoklással mondhatnak le a Küldöttgyűlésnél.  

 

71. § A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagjainak feladata a KolHÖK Felvételi 

Bizottságbeli delegáltjainak teljes jogkörrel történő helyettesítése, amennyiben azok nem 

tudnak részt venni az Felvételi Bizottság ülésén. 

 

72 §. (1) A KolHÖK-nek 4 Felvételi Bizottságbeli póttagja van. 

(2) A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagjait a Küldöttgyűlés választja. 
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(3) A választás a jelöléssel kezdődik. A Küldöttgyűlés minden, az ülésen szavazati joggal 

jelenlévő tagja jelölhet és a KolHÖK minden tagja jelölhető. 

(4) A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagjai közt sorrendiség áll fönn (első, második, 

harmadik és negyedik póttag), mely sorrend szükség esetén az Felvételi Bizottságban 

tagsággal rendelkező KolHÖK tisztségviselők helyettesítésének sorrendje.  

(5) Amennyiben valamely tisztségviselő nem tud részt venni az Felvételi Bizottság ülésén, 

jogait az ülésen az első póttag gyakorolja. Amennyiben ő sem tud jelen lenni, a jogokat a 

soron következő póttagok gyakorolják.  

(6) Több tisztségviselő helyettesítése esetén az Felvételi Bizottság ülésén a tisztségviselők 

jogait a soron következő póttagok gyakorolják. 

(7)  A jelölés a Küldöttgyűlés ülésén, felszólalás formájában történik, és a jelölt helyben, 

szóban fogadhatja el a jelölést. Jelölteket állítani lehet első, második, harmadik és negyedik 

póttagnak történő jelöléssel. Egy jelölt több póttagi pozícióra is jelölhető.  

(8)  A szavazáskor minden szavazati joggal jelenlévő tag egy szavazattal rendelkezik. A 

szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(9)  A szavazáskor minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazólapot kap, amin a 

KolHÖK Felvételi Bizottságbeli első, második, harmadik, illetve negyedik póttagi tisztségéért 

induló jelöltekre szavazhat. 

(10) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét és azt, hogy melyik póttag 

tisztségére jelölték. A szavazólapon minden jelölt neve mellett található egy üres négyzet, a 

szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást metsző vonallal szavazhat. Minden 

szavazati joggal jelenlévő tag a szavazólapon mind az első, mind a második, a harmadik és a 

negyedik póttag jelöltjei esetében egy jelöltre szavazhat érvényesen.  

(11) A szavazatokat a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, 

hogy a tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. Összegzik a 

szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(12) KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagi megbízatást nyernek az egyes póttagi tisztségek 

esetén legtöbb szavazatot kapott indulók. Az első póttag tisztségét elnyerő jelöltet, 

amennyiben több póttagi tisztségre is jelölték, a többi tisztség jelöltjei közül törölni kell. A 

második póttag tisztségét elnyerő jelöltet, amennyiben a harmadik és/vagy a negyedik póttag 

tisztségére is jelölt volt, a harmadik és a negyedik póttag tisztségének jelöltjei közül törölni 

kell. A harmadik póttag tisztségét elnyerő jelöltet, amennyiben a negyedik póttag tisztségére 

is jelölt volt, a negyedik póttag tisztségének jelöltjei közül törölni kell.   
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(13) Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely indulók szereztek megbízatást, a Szavazatszedő és -számláló Bizottság új 

szavazást köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet 

szavazni, és az így kialakult sorrend alapján nyerheti el a megbízatást a jelölt. 

(14) Az újonnan megválasztott KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagok megbízatása a 

szavazás végleges lezárultával, az eredménynek a Szavazatszedő és -számláló Bizottság 

elnöke által kihirdetésével veszi kezdetét. 

(15) Felvételi Bizottságbeli póttagot kell választani, ha valamely (korábbi) Felvételi 

Bizottságbeli póttag megbízatása megszűnt, továbbá, ha feladatainak ellátásában több mint 

három hónapja akadályoztatott. Az akadályoztatás fennállásáról a Küldöttgyűlés hozhat 

határozatot. Amennyiben valamely, Küldöttgyűlés által megválasztott Felvételi Bizottságbeli 

póttag megbízatása a soron következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlés előtt megszűnik, a 

Küldöttgyűlés következő ülésén új Felvételi Bizottságbeli póttagot választ. 

 

73. § A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagjának felmentésére a KolHÖK Felvételi 

Bizottságbeli delegáltjának felmentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

74. § A KolHÖK Felvételi Bizottságbeli póttagjának lemondására a KolHÖK Felvételi 

Bizottságbeli delegáltjának lemondására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A KolHÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Szolgáltató Központi 

Fegyelmi Bizottságbeli delegáltjai és póttagjai 

 

75. § (1) A KolHÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Szolgáltató Központi 

Fegyelmi Bizottságbeli (a továbbiakban: Fegyelmi Bizottság) delegáltjai a KolHÖK 

képviselői és szavazati joggal rendelkező tagjai a Fegyelmi Bizottságokban, akik minden 

évben a Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlésen kerülnek megválasztásra. 

(2) A tagkollégiumi illetve szakkollégiumi fegyelmi bizottságokok esetén kollégiumi hallgatói 

részegységeknél az adott részegység Diákbizottsági Elnöke, szakkollégiumok esetén az adott 

szakkollégium hallgatói vezetője tölti be a fegyelmi bizottsági tag tisztségét, emellett, 

kollégiumi hallgatói részegységeknél az adott részegység Diákbizottsági Elnöke, 

szakkollégiumok esetén az adott szakkollégium delegáltja jelöl két póttagot, melyekről a 

Küldöttgyűlés szavaz. 
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(3) A központi fegyelmi bizottságba a KolHÖK egy tagot és két póttagot delegálhat, mely 

tagokat a Küldöttgyűlés választja meg. A KolHÖK minden tagja jelölhető, minden, az ülésen 

jelenlévő küldöttgyűlési tag jelölhet. 

 

76. § A KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli delegáltjainak feladata képviselni a kollégista 

hallgatók érdekeit az Fegyelmi Bizottság ülésein. 

 

77. § (1) A KolHÖK Küldöttgyűlés által választott Fegyelmi Bizottságokbeli delegáltjainak és 

póttagjainak megbízatása megválasztásukkal keletkezik, és egy évig, de legkésőbb a soron 

következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésig szól. A KolHÖK Fegyelmi 

Bizottságbeli delegáltjainak megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás idejének lejártával; 

b) a hallgatói jogviszony megszűntével; 

c) a Küldöttgyűlés számára eljuttatott írásos lemondással; 

d) a Küldöttgyűlés általi felmentéssel; 

e) a delegált halálával. 

 

78. § Új Fegyelmi Bizottságbeli delegáltat kell választani, ha valamely, Küldöttgyűlés által 

választott Fegyelmi Bizottságbeli delegált mandátuma megszűnt, továbbá, ha feladatainak 

ellátásában több mint három hónapja akadályoztatott. Az akadályoztatás fennállásáról a 

Küldöttgyűlés hozhat határozatot. Amennyiben valamely, Küldöttgyűlés által választott 

delegált mandátuma a következő Rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlési ülés előtt megszűnik, 

a Küldöttgyűlés a következő ülésén köteles új Fegyelmi Bizottságbeli delegáltat választani. 

 

79. § (1) A választás a jelöléssel kezdődik. 

(2) A jelölés a Küldöttgyűlés ülésén, felszólalás formájában történik. 

(3) A szavazáskor minden szavazati joggal jelen lévő tag szavazattal rendelkezik. A szavazati 

jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(4) A szavazáskor minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazólapot kap, amin az 

egyes bizottságok delegáltjainak jelöltjeire szavazhat. 

(5) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét. A szavazólapon minden jelölt neve 

mellett található egy üres négyzet, a szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást 

metsző vonallal tud szavazni az általa választott jelöltekre. Minden szavazati joggal jelenlévő 
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tag a szavazólapon bizottságonként legfeljebb 1 jelöltet támogathat érvényesen a 

szavazatával.  

(6) A szavazatokat a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, 

hogy a tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. Összegzik a 

szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(7) A KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli delegált megbízatását az a jelölt nyeri el, aki a legtöbb 

érvényes szavazatot szerzi meg. 

(8)  Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely jelöltek nyertek megbízatást, akkor az eldönthetően megbízatást szerzett 

indulók tisztséget nyernek. Emellett a Szavazatszedő és -számláló Bizottság új szavazást 

köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet szavazni. A 

jelöltek az így kialakuló sorrend alapján nyerik el megbízatásukat. 

(9)  Az újonnan megválasztott KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli delegált megbízatása a 

szavazás végleges lezárultával, az eredmény Szavazatszedő és -számláló Bizottság általi 

kihirdetésével veszi kezdetét. 

(10) Amennyiben egy ülésen Fegyelmi Bizottságbeli delegált és Fegyelmi Bizottságbeli 

póttag választására is sor kerül, az ülés folyamán a delegáltak választása időben előbb 

történik. A delegálti tisztséget elnyerő személyek póttagnak nem jelölhetők, amennyiben a 

delegálti tisztséget elnyerő személy megválasztását megelőzően póttagi tisztséget töltött be, 

póttagi tisztségét elveszíti. 

 

80. § A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő, központi fegyelmi bizottságba delegált Fegyelmi 

Bizottságbeli delegáltat a Küldöttgyűlés összes szavazati joggal rendelkező tagja több mint 

felének bizalmatlansági indítványára, új Fegyelmi Bizottságbeli delegált-jelölt állításával, 

mandátumának lejárta előtt felmentheti. A Fegyelmi Bizottságbeli delegált felmentéséről és a 

Fegyelmi Bizottságbeli delegált-jelölt megválasztásáról a Küldöttgyűlés egy, titkos 

szavazással dönt. A felmentés feltétele, hogy a Fegyelmi Bizottságbeli delegált-jelölt a tagok 

által érvényesen leadott szavazatoknak több, mint felét megkapja. Eredménytelen felmentés 

esetén a Küldöttgyűlés két hónapon belül nem szavazhat újabb felmentési indítványról. 

 

81. § (1) A KolHÖK Küldöttgyűlés által választott Fegyelmi Bizottságbeli delegáltjai 15 

napos határidővel írásban, a Küldöttgyűlés tagjainak értesítésével lemondhatnak 

megbízatásukról. E (rendes) lemondást nem kötelesek indokolni.  
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(2) A KolHÖK Küldöttgyűlés által választott Fegyelmi Bizottságbeli delegáltjai azonnali 

hatállyal csak kivételes esetben, indoklással mondhatnak le a Küldöttgyűlésnél.  

 

82. § A KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli póttagjainak feladata a KolHÖK Fegyelmi 

Bizottságbeli delegáltjainak teljes jogkörrel történő helyettesítése, amennyiben azok nem 

tudnak részt venni a Fegyelmi Bizottság ülésén. 

 

83§.(1) A póttagok választása a jelöléssel kezdődik.  

(2) A KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli póttagjai közt sorrendiség áll fönn (első és második 

póttag), mely sorrend szükség esetén a Fegyelmi Bizottságban tagsággal rendelkező KolHÖK 

tisztségviselők helyettesítésének sorrendje.  

(3) Amennyiben valamely tisztségviselő nem tud részt venni a Fegyelmi Bizottság ülésén, 

jogait az ülésen az első póttag gyakorolja. Amennyiben ő sem tud jelen lenni, a jogokat a 

második póttag gyakorolja.  

(4) A jelölés a Küldöttgyűlés ülésén, felszólalás formájában történik. Jelölteket állítani lehet 

első és második póttagnak történő jelöléssel. Egy jelölt több póttagi pozícióra is jelölhető.  

(5)  A szavazáskor minden szavazati joggal jelenlévő tag egy szavazattal rendelkezik. A 

szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(6)  A szavazáskor minden szavazati joggal rendelkező tag egy szavazólapot kap, amin az 

egyes fegyelmi bizottságok esetén a KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli első és második póttagi 

tisztségéért induló jelöltekre szavazhat. 

(7) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes jelölt nevét és azt, hogy melyik póttag 

tisztségére jelölték. A szavazólapon minden jelölt neve mellett található egy üres négyzet, a 

szavazó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást metsző vonallal szavazhat. Minden 

szavazati joggal jelenlévő tag a szavazólapon mind az első, mind a második póttagok jelöltjei 

esetében egy jelöltre szavazhat érvényesen.  

(8) A szavazatokat a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjai szedik össze, olyan módon, 

hogy a tag személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. Összegzik a 

szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(9) KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli póttagi megbízatást nyernek az egyes fegyelmi 

bizottságok és egyes póttagi tisztségek esetén legtöbb szavazatot kapott indulók. Az első 

póttag tisztségét elnyerő jelöltet, amennyiben az adott fegyelmi bizottságon belül második 

póttagi tisztségre is jelölték, a második póttagi tisztség jelöltjei közül törölni kell.  
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(10) Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely indulók szereztek megbízatást, a Szavazatszedő és -számláló Bizottság új 

szavazást köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet 

szavazni, és az így kialakult sorrend alapján nyerheti el a megbízatást a jelölt. 

(11) Az újonnan megválasztott KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli póttagok megbízatása a 

szavazás végleges lezárultával, az eredménynek a Szavazatszedő és -számláló Bizottság 

elnöke által kihirdetésével veszi kezdetét. 

(12) Fegyelmi Bizottságbeli póttagot kell választani, ha valamely (korábbi) Fegyelmi 

Bizottságbeli póttag megbízatása megszűnt, továbbá, ha feladatainak ellátásában több mint 

három hónapja akadályoztatott. Az akadályoztatás fennállásáról a Küldöttgyűlés hozhat 

határozatot. Amennyiben valamely póttag megbízatása a soron következő Rendes 

Elnökválasztó Küldöttgyűlés előtt megszűnik, a Küldöttgyűlés következő ülésén új Fegyelmi 

Bizottságbeli póttagot választ. 

 

84. § A KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli póttagjának felmentésére a KolHÖK Fegyelmi 

Bizottságbeli delegáltjának felmentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

85. § A KolHÖK Fegyelmi Bizottságbeli póttagjának lemondására a KolHÖK Fegyelmi 

Bizottságbeli delegáltjának lemondására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Választmány 

 

86. § A Választmány a KolHÖK egyeztető, stratégiaalkotó szerve. Tagjai: Szavazati joggal 

a) az Elnök; 

b) a kollégiumi hallgatói részegységek elnökei; 

c) a szakkollégiumok 6. § (c) pontban meghatározott módon megválasztott delegáltjai. 

Szavazati jog nélkül 

d) az Alelnök; 

e) a referensek. 

 

87. § A Választmány tagjainak mandátuma a mandátumra jogosító tisztségbe való 

megválasztással vagy kinevezéssel keletkezik.  

A Választmányban való tagság megszűnik: 
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a) a hallgatói jogviszony megszűnésével; 

b) a tagságot keletkeztető tisztségről való lemondással; 

c) a tagságot keletkeztető tisztség megbízatási idejének lejártával; 

d) a tagságot keletkeztető tisztségből való visszahívással, vagy felmentéssel. 

 

88. § A Választmány tagjait mandátumuk alapján indítványozási, javaslattételi, 

véleményezési, észrevételezési és szavazati jog illeti meg, kivéve a referensek, akik szavazati 

jog nélküli tagjai a Választmánynak. 

 

A Választmány feladatköre 

 

89. § A Választmány feladata 

a) véleményezni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának kollégiumokat érintő 

módosítási tervezetét; 

b) véleményezni a kollégiumi felvétel elveit; 

c) gyakorolni véleményezési jogát a Kollégium egységes házirendjének elfogadásakor és 

módosításakor; 

d) figyelemmel kísérni a kollégiumi hallgatói részegységeket és szakkollégiumokat jogaik 

gyakorlásában, feladataik teljesítésében; 

e) javaslatot tenni a Küldöttgyűlésnek a kollégiumi hallgatói részegységeket és 

szakkollégiumokat közvetlenül érintő kérdésekben; 

f) álláspontot elfogadni az összes kollégiumot, vagy a kollégiumok döntő többségét érintő 

kérdésekben és ezt az Elnökség illetve a Küldöttgyűlés elé terjeszteni. 

 

A Választmány működése 

 

90. § (1) A Választmány ülései az ELTE polgárai számára nyilvánosak. 

(2) A nyilvánosságot az Elnök saját hatáskörben, vagy a választmányi a tagok egyötödének 

kérésére a jelenlévő tagok legalább kétharmadának határozatával az ülés meghatározott 

napirendi pontjaira zárhatja ki (zárt ülés). 

 

91. § A Választmány ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek: a Kollégium igazgatója, az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának delegáltja, a KolHÖK Ellenőrző 

Bizottságának tagjai, illetve a meghívott személyek. A Választmánynak nyílt szavazással 



 

38 

 

hozott határozattal lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört 

megszavazni az ülés egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

 

92. § (1) A Választmány üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze, 

szükség szerint, azonban legalább havonta egyszer. 

(2) A Választmány ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, illetve rendkívüli 

ülésnek 

(3) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 120 órával megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal, a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottság 

elnökével. 

(4) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 48 órával megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell 

a tagokkal a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottság elnökével. Rendkívüli ülést kell 

összehívni, ha ezt a Választmány szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint egyötöde 

kéri. 

(5) A meghívónak minden esetben tartalmaznia kell a Választmány ülésének tervezett kezdő 

időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, irányítószám, közterület neve, száma, 

terem), a tervezett napirendi pontokat. 

(6) A Választmányi ülés előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával írásban, 

igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

93. § A Választmány ülése határozatképes, ha szabályosan (a 92. § (3) – (5) pontokban 

foglaltak szerint) hívták össze, és a Választmány szavazati joggal rendelkező tagjainak több 

mint fele, valamint az Ellenőrző Bizottság valamely tagja jelen van. Amennyiben 

Választmány ülése nem határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 10 napon belül meg 

kell ismételni. Amennyiben a Választmány ülését nem szabályosan hívták össze, a 

Választmány ezen ülésén hozott határozatok semmisek. 

 

94. § (1) A Választmány határozatot kizárólag ülésen hozhat. A határozathozatalhoz a 

Választmány ülésén jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének 

egybehangzó szavazata szükséges, kivéve, ha jelen Alapszabály ettől eltérően rendelkezik. 

Minden szavazati joggal rendelkező tagnak egy szavazata van. 

(2) A Választmány ülésén a szavazás kézfeltartással történik, kivéve, ha titkos szavazásra 

kerül sor.  
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Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve ha azt az Elnök saját 

hatáskörében elrendeli, vagy a Választmány jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagjainak 

több mint egyharmada kéri.  

A titkos szavazás írásban történik, olyan módon, hogy a szavazó személyét az írásos szavazat 

alapján ne lehessen megállapítani.  

A szavazás megkezdése előtt a Választmány köteles egy legalább háromfős Szavazatszedő és 

-számláló Bizottságot választani, melynek automatikusan tagjai az Ellenőrző Bizottság 

jelenlévő tagjai, illetve tagjai a Választmány által felkért, tanácskozási joggal résztvevő 

személyek.  

 

95. § (1) A Választmány üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök és vezeti le. 

(2) A Választmány ülésének vezetője megvizsgálja a Választmány ülésének határozat-

képességét. Ha a Választmány ülésének határozatképességét megállapítja, megnyitja a 

Választmány ülését. 

(3) Az ülés jegyzőkönyvét a Titkár vezeti. A Titkár akadályoztatása esetén a Választmány 

ülésének megnyitása után a Választmány első döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt 

választ. 

(4) A Választmány üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő tagok és 

meghívottak, az Ellenőrző Bizottság jelenlévő tagjai, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személyek nevét, az ülésen lezajlott lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, a 

napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat és a határozatok szövegét, 

a leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók és az abban részt 

nem vevők számát, a titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat 

és eseményeket, amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét a Választmány ülése során valamely 

tag, vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat 

vagy esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri valamely tag vagy tanácskozási 

jogkörrel jelenlévő személy, azt szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni. 

(5) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője, az Ellenőrző Bizottság jelenlévő elnöke (hiányában az 

Ellenőrző Bizottság jelenlévő, általa írásban meghatalmazott tagja) és a jegyzőkönyvvezető 

aláírásukkal hitelesítik. 

(6) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 
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A Választási Bizottság 

 

96. § (1)  A Választási Bizottság tagja lehet a KolHÖK minden olyan tagja, aki a KolHÖK 

egyéb szervének, vagy valamely részegységének nem tisztségviselője. 

(2) A Választási Bizottság tagjai a KolHÖK egyetlen egyéb szervének tisztségviselői 

posztjáért sem indulhatnak, illetve egyéb KolHÖK-ön belüli tisztségre nem nevezhetőek ki.  

(3) Ha a jelölt megválasztásakor tagja a KolHÖK egyéb szervének, jelölése csak akkor számít 

érvényes jelölésnek, ha előzetesen írásban nyilatkozik, hogy megválasztása esetén lemond a 

KolHÖK egyéb szerveiben betöltött tisztségeiről. 

(4) A Választási Bizottságnak 5 tagja van, akiket a Küldöttgyűlés választ minden évben a 

május 1. és június 15. között megrendezésre kerülő rendes Elnökválasztó ülésen. A Választási 

Bizottság egyes tagjai mandátumának esetleges időközbeni megszűnése esetén a Választási 

Bizottság 3 főig határozat- és működésképes. A kieső tagok pótlására a Küldöttgyűlés ülésén 

3 hónapon belül új tagot választani köteles. 

 

97. § (1)  A Választási Bizottság tagjainak megbízatása megválasztásukkal keletkezik és a 

következő Választási Bizottság tagjainak megválasztásáig szól. 

(2) Megszűnik a Választási Bizottság tagjának megbízatása 

a) a mandátum lejártával; 

b) a Választási Bizottság és Küldöttgyűlés számára eljuttatott írásos lemondással; 

c) a tag Küldöttgyűlés általi felmentésével. 

 

98. § (1)  Az Ellenőrző Bizottság a hivatalban lévő Választási Bizottsági tagokat az Ellenőrző 

Bizottság összes szavazati joggal rendelkező tagja több mint felének indítványára 

mandátumuk lejárta előtt felmentheti. A Választási Bizottság tagjainak felmentéséről az 

Ellenőrző Bizottság egy, titkos szavazással dönt. Az így megüresedő választási bizottsági 

tagsági pozícióra a Küldöttgyűlés a soron következő küldöttgyűlési ülésen köteles szavazni. 

Eredménytelen felmentés esetén az Ellenőrző Bizottság két hónapon belül nem szavazhat az 

adott tag kapcsán újabb felmentési indítványról. 

(2) Amennyiben a Választási Bizottsági tag mandátuma idő előtt megszűnik, a Küldöttgyűlés 

elkövetkező ülésén a megüresedett helyre új tagot választ, mely tag mandátuma a következő 

Választási Bizottság tagjainak megválasztásáig szól. 
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A Választási Bizottság feladatköre 

 

99. § „ A Választási Bizottság feladata 

a) a diákbizottsági elnöki, diákbizottsági alelnöki, diákbizottsági tagi kollégiumi 

küldöttgyűlési, szintképviselői  választások, illetve a Kollégiumi választási körzeteinek 

tisztújító üléseinek időpontját, illetve a választás egyes szakaszainak kezdő és befejező 

időpontját kitűzni, különös tekintettel az egyes kollégiumokban tartott rendes őszi kollégiumi 

választásokra, mely során megválasztásra kerül az új Diákbizottság, és amely kollégiumi 

részegység jelen Alapszabály 229 – 290. § alapján úgy határoz, az új szintképviselők és/vagy 

új kollégiumi küldöttgyűlési tagok. A rendes őszi kollégiumi választásokat a Választási 

Bizottság minden tanév 6. hetéig bezáruló időszakon belüli időpontra, legalább 192 órával a 

szavazás megkezdése előtt köteles kiírni; 

b) több napon át tartó urnás szavazás esetén az egyes urnák pontos elhelyezkedését 

megjelölni, valamint a szavazatok leadására kijelölt időintervallumokat napi bontásban 

meghatározni;  

c) a szabályszerű jelöltállítás módját részletesen maghatározni, különös tekintettel a 

jelölhetőség feltételeire, a jelölések leadásának helyére és a Helyi Választási Bizottság által 

biztosított időszakokra, amikor a beérkező jelöléseket fogadni tudják; 

d) Diákbizottsági Elnök választásakor a diákbizottsági elnöki program leadási határidejének 

és módjának kihirdetése; 

e) a diákbizottsági választások eseményeit (jelöltállítás, választás menete, választás 

eredménye, megalakult diákbizottságok összetétele és tisztségviselői) dokumentálni, a 

kapcsolódó jegyzőkönyveket elkészíteni, illetve hitelesíteni, ezeket a Titkárnak iktatásra 

előkészíteni; 

f) a választás szabályszerű lebonyolítását felügyelni; 

g) az eredményt kihirdetni; 

h) az egyes kollégiumi hallgatói részegységekben megválasztott 3 tagú Helyi Választási 

Bizottságokkal együttműködni, illetve, amennyiben azt az adott kollégiumi hallgatói 

részegység legfőbb döntéshozó szerve ülésén hozott határozattal kéri, az adott kollégiumi 

hallgatói részegységekbe a 3 tagú Helyi Választási Bizottságot kijelölni. 

i) elektronikus választás esetében köteles a választó felületet előkészíteni, illetve a szavazás 

ideje alatt a szavazati joggal résztvevő hallgatókat a választásokról értesíteni, a leadott 

szavazatok arányát közzétenni a KolHÖK hivatalos weblapján. 
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100. § A Választási Bizottság minden, a 99. § a) pontjától a 99. § d) pontjáig terjedő 

feladatával kapcsolatos határozatát az egyes kollégiumokban lezajló választási időszak 

kezdete előtt legalább 72 órával köteles a KolHÖK hivatalos honlapján elérhetővé tenni, 

valamint erről minden érintett kollégista hallgatót írásban, igazolhatóan értesíteni. 

 

 

A Választási Bizottság működése 

 

101. § (1)  A Választási Bizottság ülései az ELTE polgárai számára nyilvánosak. 

(2) A nyilvánosságot a Választási Bizottság elnöke saját hatáskörben, vagy a választási 

bizottság egy tagjának kérésére, a tagok kétharmados többséggel meghozott határozattal az 

ülés meghatározott napirendi pontjaira zárhatják ki (zárt ülés). 

(3) A Választási Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az Ellenőrző Bizottság 

tagjai, illetve a meghívott személyek. A Választási Bizottságnak nyílt szavazással hozott 

határozattal lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört 

megszavazni az ülés egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

(4) A Választási Bizottság hivatalos e-mail címe a valasztas@kolhok.elte.hu. 

 

102. § (1)  A Választási Bizottság tagjai ülésükön maguk közül elnököt választanak.  

(2) Az elnöki megbízatás a választási bizottsági megbízatás idejének egészére szól. 

Megszűnik az elnöki megbízatás 

a) az elnöknek az elnöki tisztségről történő Választási Bizottság és Küldöttgyűlés számára 

írásban eljuttatott lemondásával; 

b) az elnökválasztási bizottsági tagságának megszűnésével. 

 

103. § (1)  A Választási Bizottság üléseit a Választási Bizottsági Elnök hívja össze és vezeti le 

szükség szerint. 

(2) Választási Bizottsági ülést kell összehívni, amennyiben azt a Választási Bizottság legalább 

két tagja indítványozza. 

(3) A Választási Bizottság elnöke megbízatásának megszűnése esetén az Ellenőrző Bizottság 

elnöke hívja össze és vezeti a Választási Bizottság elnökválasztó ülését. Az elnök 

megválasztásával az Ellenőrző Bizottság elnöke az ülés vezetését átadja. 



 

43 

 

(4) Az ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 72 órával megelőzően, írásban, 

igazolhatóan közölni kell a tagokkal, a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottság elnökével. 

(5) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 24 órával megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell 

a tagokkal és a meghívottakkal. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Választási Bizottság 

tagjainak több mint fele kérvényezi. 

(6) A meghívónak minden esetben tartalmaznia kell a Választási Bizottság ülésének tervezett 

kezdő időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, irányítószám, közterület neve, 

száma, terem), a tervezett napirendi pontokat, és a tervezett határozati javaslatokat.  

(7) Az Választási Bizottság ülésének előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával 

írásban, igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

 

104. § A Választási Bizottság ülése határozatképes, ha szabályosan (a 103§ (4) – (6) 

pontokban foglaltak szerint) hívták össze és a Választási Bizottság tagjainak több mint fele 

jelen van. Amennyiben az összehívott Választási Bizottság nem határozatképes, az ülést 

változatlan napirenddel 10 napon belül meg kell ismételni. Amennyiben a Választási 

Bizottság ülését nem szabályosan hívták össze, a Választási Bizottság ezen ülésén hozott 

határozatok semmisek. 

 

105. § (1)  A Választási Bizottság határozatot ülésen, illetve levélszavazással hozhat. 

Levélszavazásra minden tag kizárólag egy, a Választási Bizottság ülésén jegyzőkönyvben 

rögzített elektronikus levelezési címet használhat. A Választási Bizottság minden tagja egy 

szavazattal rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása át nem ruházható. A határozathozatalhoz 

a Választási Bizottság ülésén jelenlevő tagok több mint felének egybehangzó szavazata 

szükséges, kivéve, ha jelen Alapszabály ettől eltérően rendelkezik.  

(2) A Választási Bizottság nem hozhat olyan döntést, amely jelen Alapszabály valamely 

rendelkezésének ellentmondana. 

(3) A Választási Bizottság ülésén a szavazás kézfeltartással történik, kivéve, ha titkos 

szavazásra kerül sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve, ha azt a Választási 

Bizottság valamely tagja indítványozza.  

A titkos szavazás írásban történik, olyan módon, hogy a tag személyét az írásos szavazat 

alapján ne lehessen megállapítani. A szavazás megkezdése előtt a Választási Bizottság köteles 
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egy kétfős Szavazatszedő és -számláló Bizottságot választani, melynek tagjai a Választási 

Bizottság által felkért, tanácskozási joggal résztvevő személyek. 

 

106. § (1)  A Választási Bizottság ülésének vezetője megvizsgálja a Választási Bizottság 

ülésének határozatképességét. Ha a Választási Bizottság ülésének határozatképességét 

megállapítja, megnyitja a Választási Bizottság ülését. 

(2) Az ülés jegyzőkönyvét az Ellenőrző Bizottság egy tagja vezeti. Az Ellenőrző Bizottság 

tagjainak akadályoztatása estén a Választási Bizottság ülésének megnyitása után a Választási 

Bizottság első döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) A Választási Bizottság üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő 

tagok és meghívott személyek nevét, az ülésen lezajlott, lényegesebb eseményeket, 

nyilatkozatokat, a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat, 

határozatok szövegét a leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól 

tartózkodók és az abban részt nem vevők számát, a titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, 

továbbá azokat a nyilatkozatokat és eseményeket, amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét a 

Választási Bizottság ülése során valamely tag, vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő Személy 

kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri 

valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy, azt szó szerint kell a 

jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 

 

107. § A választások megkezdése előtt, de legkésőbb az adott tanév 3. hetéig minden 

kollégiumi hallgatói részegység legfőbb döntéshozó szerve egy 3 tagú, Helyi Választási 

Bizottságot választ, titkos szavazással.  

 

108. § (1)  A Helyi Választási Bizottság tagjai lehetnek az adott kollégiummal tagsági 

jogviszonyban álló kollégista hallgatók, akik a KolHÖK-ben egyéb tisztséget nem töltenek be, 

és a soron következő választásokon egyéb tisztségért nem indulnak. 

(2) A jelöltekről minden esetben külön szavaznak. A jelöltekről a jelen Alapszabály 207. § – 

228. §  szerint definiált ülésen, titkos szavazással történő választási mód szerint szavaznak. 
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A tagjelöltek megválasztásához az adott ülésen jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

személyek szavazatának egyszerű többsége szükséges. Az így választott tagokat a Választási 

Bizottság köteles elfogadni.  

(3) Amennyiben egy kollégiumi hallgatói részegység legfőbb döntéshozó szerve 

határozatképes, de a szavazati joggal rendelkező tagoknak kevesebb, mint egynegyede van 

jelen, az adott szervezet ülésén kérvényezheti a Választási Bizottságtól, hogy az adott 

kollégiumba Helyi Választási Bizottságot jelöljön ki. Ez esetben az ülésen jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagok a 3 tag személyére szavazással javaslatot tehetnek. 

(4) A Helyi Választási Bizottság tagjainak ajánlhatóak az adott kollégiummal tagsági 

jogviszonyban álló kollégista hallgatók, akik a KolHÖK-ben egyéb tisztséget nem töltenek be, 

és a soron következő választásokon semmilyen egyéb tisztségért nem indulnak.  

(5) A jelöltekről minden esetben külön szavaznak. A jelöltekről a jelen Alapszabály 207. § – 

228. § szerint definiált ülésen, titkos szavazással történő választási mód szerint szavaznak. 

(6) Az így választott Helyi Választási Bizottsági tagnak ajánlott személyeket a Választási 

Bizottság köteles elfogadni és az adott kollégiumba helyi választási bizottsági tagnak 

delegálni. 

 

109. § (1)  A Helyi Választási Bizottság az adott kollégiumi hallgatói részegységben a 

választás szabályszerű lezajlását ellenőrzik, valamint a beérkező jelölések feldolgozásának, 

Választási Bizottsághoz való hiánytalan továbbításának, a szavazás lebonyolításának, és a 

szavazatok összeszámolásának a feladatát végzik. 

(2) A 109. § (1) -es pont rendelkezése alól kivételt képeznek azon kollégiumok, melyek 

esetében a rendes őszi kollégiumi választásokon valamely tisztségviselőket a jelen 

Alapszabály 207. § – 228. § szerint definiált ülésen, titkos szavazással történő választási mód 

szerint választanak meg. Ez esetben a szavazás lebonyolítására, a szavazatok 

megszámlálására és összegzésére, az eredmény kihirdetésére, valamint a szavazásról vázlatos 

beszámoló elkészítésére az adott kollégiumi szerv ülésén 3 fős Szavazatszedő és –számláló 

Bizottságot választ. A Szavazatszedő és –számláló Bizottság tagjaira minden szavazati joggal 

rendelkező tag jelölhet, jelölhető minden tag, illetve az ülésre meghívott vendégek, 

amennyiben az aktuális választáson egyetlen pozícióért sem indulnak és az adott 

kollégiumnak nem tisztségviselői. A Szavazatszedő és –számláló Bizottság tagjainak 

megválasztása nyílt szavazással történik. 
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(3) Ez esetben a választással kapcsolatos minden olyan feladat, amelyet a 109. § (2)-es pont 

nem utal a Szavazatszedő és –számláló Bizottság feladatkörébe, a Választási Bizottság 

feladatkörébe tartozik. 

 

110. § A Helyi Választási Bizottságok önálló szervezetet nem alkotnak, minden esetben a 

Választási Bizottságnak számolnak be a tevékenységükről. 

 

111. § (1)  A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított öt munkanapon 

belül, amely jogvesztő, az adott kollégiumi részegység bármely tagsági jogviszonnyal 

rendelkező tagja a Választási Bizottság elnökéhez írásban jogorvoslat iránt kérelmet nyújthat 

be a választások során észlelt szabálytalanságok miatt, az észlelt szabálytalanságok részletes 

ismertetésével. 

(2) A Választási Bizottság köteles az óvásban megfogalmazott esetleges szabálytalanságokat 

kivizsgálni és a vizsgálatot lezáró határozatát legkésőbb az óvás benyújtását követő 6 

munkanapon belül a KolHÖK hivatalos honlapján elérhetővé tenni és arról az adott 

kollégiumi részegység kollégista hallgatóit írásban, igazolhatóan értesíteni. A vizsgálat során 

bizonyításnak van helye; a bizonyításkor minden bizonyítási eszköz (különösen tanúk 

meghallgatása és tárgyi bizonyítási eszközök) felhasználható. 

(3). A 111. § (1) pontban megjelölt óvás elutasítása esetén az elutasító döntés elleni 

fellebbezéssel a KolHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fordulni 10 munkanapig. 

(4) Amennyiben a Választási Bizottság vagy a KolHÖK Ellenőrző Bizottsága úgy ítéli meg, 

hogy a bizonyítottan elkövetett szabálytalanság a választások lefolyását vagy eredményét 

érdemben befolyásolta, úgy a választások eredményét – a megfelelő indokolás nyilvánosságra 

hozatalával – megsemmisíti. Az eredmény megsemmisítése esetén a Választási Bizottság 

köteles egy héten belül új választásokat kiírni. 

 

Az Ellenőrző Bizottság 

 

112. § Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi, hogy a KolHÖK működése összhangban áll-e az 

Alapszabállyal. 

 

113. § (1)  Az Ellenőrző Bizottságnak három tagja van.  
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(2) Az Ellenőrző Bizottság egy tagját a Küldöttgyűlés választja kollégista hallgatók közül a 

Küldöttgyűlés ülésén jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének 

szavazatával.  

(3) Az Ellenőrző Bizottság két tagját a kollégiumi hallgatói részegységek nevének alfabetikus 

sorrendje szerinti rotációs rendben egy-egy kollégiumi hallgatói részegység delegálja. A 

delegálásban soron következő két kollégiumi hallgatói részegység a Küldöttgyűlés adott 

tanévben megtartott első rendes ülésének lezárásáig köteles az általa delegált személyt a 

Küldöttgyűlés számára megnevezni. Amennyiben az adott kollégiumi hallgatói részegység 

nem él delegálási jogával, az ülés végét követő két héten belül, a delegálás joga az alfabetikus 

sorrend szerint soron következő kollégiumi hallgatói részegységre száll, amely részegységnek 

két hét áll rendelkezésére a delegálásra. A delegálást írásos, igazolható formában el kell 

juttatni a Küldöttgyűlés számára. 

(4) Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet, aki tagja a KolHÖK Elnökségének, 

Választmányának illetve Küldöttgyűlésének. Ellenőrző Bizottsági tag esetében, ha a jelölt 

megválasztásakor tagja a KolHÖK Elnökségének, Választmányának vagy Küldöttgyűlésének, 

jelölése csak akkor számít érvényes jelölésnek, ha előzetesen írásban nyilatkozik, hogy 

megválasztása esetén lemond az említett szervekben betöltött tagságról, illetve ha van, az arra 

feljogosító tisztségről. 

 

114. § (1)  Az Ellenőrző Bizottság Küldöttgyűlés által megválasztott tagjának megbízatása 

egy évre, a kollégiumi hallgatói részegység által delegált két tagjának mandátuma a következő 

delegált, adott tisztségre történő delegálásáig szól.  

Megszűnik az Ellenőrző Bizottság tagjainak mandátuma 

a) a kollégiumi jogviszony megszűnésével;  

b) az Ellenőrző Bizottság és Küldöttgyűlés számára eljuttatott írásos lemondással; 

c) a megbízatás idejének lejártával, valamint új tagdelegálásával 

d) a tag halálával.  

(2) Amennyiben az Ellenőrző Bizottság tagjának megbízatása idő előtt megszűnik, delegált 

tag esetében a fennmaradó időre az a kollégiumi hallgatói részegység delegálhat másik 

személyt, aki a korábbi tagot delegálta. Küldöttgyűlés által választott tag esetében a 

Küldöttgyűlés következő ülésén új tagot választ, mely tag megbízatása ismét egy évre szól. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság egy tagjának mulasztása, vagy jelen Alapszabállyal ellentétes 

cselekedete esetén az Elnök a Küldöttgyűlés határozata alapján az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhat jogorvoslatért. 
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Az Ellenőrző Bizottság feladatköre 

 

115. § Ha az Ellenőrző Bizottság álláspontja szerint a KolHÖK, a KolHÖK valamely testülete 

vagy tisztségviselője tevékenysége nem áll összhangban az Alapszabállyal, köteles javasolni 

az Elnöknek a Küldöttgyűlés ülésének összehívását. Ha az Elnök ennek 120 órán belül nem 

tesz eleget, az Ellenőrző Bizottság elnöke összehívhatja a Küldöttgyűlés ülését. Ha az 

Ellenőrző Bizottság szerint az ellenőrzési tevékenysége során felmerült aggályait a KolHÖK 

Küldöttgyűlése nem orvosolta, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságához 

fordulhat. Ennek a feladatnak elvégzése érdekében az Ellenőrző Bizottság legalább havonta 

egy alkalommal teljeskörű, a KolHÖK minden szervére kiterjedő ellenőrzést köteles 

lefolytatni.  

 

116. § Az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy az általa megbízott tag köteles jelen lenni a 

Küldöttgyűlés, a Választmány, az Elnökség illetve a Választási Bizottság ülésein. Az 

Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy hiányában az általa megbízott ellenőrző bizottsági tag a 

Küldöttgyűlés tagjait a Küldöttgyűlés ülésén tájékoztatja az Ellenőrző Bizottság 

tevékenységéről. 

 

117. § Az Ellenőrző Bizottság tagja vezeti a Választási Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit. 

 

Az Ellenőrző Bizottság működése 

 

118. § (1)  Az Ellenőrző Bizottság ülései az ELTE polgárai számára nyilvánosak. 

(2) A nyilvánosságot az Ellenőrző Bizottság elnöke saját hatáskörben, vagy az ellenőrző 

bizottság egy tagjának kérésére, a tagok többségének szavazatával az ülés meghatározott 

napirendi pontjaira zárhatják ki (zárt ülés). 

 

119. § Az Ellenőrző Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a meghívott 

személyek. Az Ellenőrző Bizottságnak nyílt szavazással hozott határozattal lehetősége van 

bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört megszavazni az ülés egészére, vagy 

meghatározott napirendi pontokra. 
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120. § (1)  Az Ellenőrző Bizottság tagjai ülésükön maguk választanak elnököt az ellenőrző 

bizottsági tagok közül.  

(2) Az elnöki megbízatás a tagság idejének egészére szól. Megszűnik az elnöki megbízatás 

a) az elnöknek az elnöki pozícióról történő, Ellenőrző Bizottságnak elküldött írásos 

lemondásával; 

b) az elnök ellenőrző bizottsági megbízatásának megszűnésével. 

 

121. § (1) Az Ellenőrző Bizottság üléseit az Ellenőrző Bizottság Elnöke hívja össze és vezeti 

le. 

(2) Ellenőrző Bizottság ülését össze kell hívni amennyiben azt legalább két tag indítványozza. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság elnöke mandátumának megszűnése esetén az Elnök hívja össze és 

vezeti az Ellenőrző Bizottság elnökválasztó ülését. Az Ellenőrző Bizottság elnökének 

megválasztásával az Elnök az ülés vezetését átadja. 

(4) Az ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 72 órával megelőzően, írásban, 

igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 

(5) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 24 órával megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell 

a tagokkal és a meghívottakkal. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Ellenőrző 

Bizottság tagjainak több mint fele kérvényezi. 

(6) A meghívónak minden esetben tartalmaznia kell az üléstervezett kezdő időpontját (év, 

hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, irányítószám, közterület neve, száma, terem), a 

tervezett napirendi pontokat, és a tervezett határozati javaslatokat. 

(7) Az Ellenőrző Bizottság ülésének előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával 

írásban, igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

(8) Az Ellenőrző Bizottság üléseire – a zárt ülés kivételével – meg kell hívni a Titkárt, aki az 

Ellenőrző Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehet részt.  

 

122. § Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha szabályosan (a 121§ (4) – (6) 

pontokban foglaltak szerint) hívták össze és az Ellenőrző Bizottság tagjainak több mint fele 

jelen van. Amennyiben az ülés nem határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 10 napon 

belül meg kell ismételni. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság ülését nem szabályosan hívták 

össze, az Ellenőrző Bizottság ezen ülésén hozott határozatok semmisek. 
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123. § (1)  Az Ellenőrző Bizottság határozatot kizárólag ülésen hozhat. Az Ellenőrző 

Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása másra át nem 

ruházható. A határozathozatalhoz az Ellenőrző Bizottság ülésén jelenlevő tagok több mint 

felének egybehangzó szavazata szükséges, kivéve, ha jelen Alapszabály ettől eltérően 

rendelkezik.  

(2) Az Ellenőrző Bizottság ülésén a szavazás kézfeltartással történik, kivéve, ha titkos 

szavazásra kerül sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve, ha azt az Ellenőrző 

Bizottság valamely tagja indítványozza.  

A titkos szavazás írásban történik, olyan módon, hogy a tag személyét az írásos szavazat 

alapján ne lehessen megállapítani. A szavazás megkezdése előtt az Ellenőrző Bizottság 

köteles egy kétfős Szavazatszedő és -számláló Bizottságot választani, melynek tagjai az 

Ellenőrző Bizottság által felkért, tanácskozási joggal résztvevő személyek.  

 

124. § (1)  Az Ellenőrző Bizottság ülésének vezetője megvizsgálja az Ellenőrző Bizottság 

ülésének határozatképességét. Ha az Ellenőrző Bizottság ülésének határozatképességét 

megállapítja, megnyitja az Ellenőrző Bizottság ülését. 

(2) Az ülés jegyzőkönyvét a Titkár vezeti. A Titkár akadályoztatása esetén az Ellenőrző 

Bizottság ülésének megnyitása után az Ellenőrző Bizottság első döntésével haladéktalanul 

jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő 

tagok és meghívott személyek nevét, az ülésen lezajlott lényegesebb eseményeket, 

nyilatkozatokat, a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat és a 

határozatok szövegét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól 

tartózkodók és az abban részt nem vevők számát, a titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, 

továbbá azokat a nyilatkozatokat és eseményeket, amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét az 

Ellenőrző Bizottság ülése során valamely tag, vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy 

kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri 

valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy, azt szó szerint kell a 

jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 
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A kollégiumi hallgatói részegységek 

 

125. § (1)  A kollégiumi hallgatói részegység a KolHÖK részei és szervezeti egysége, mely az 

adott kollégiummal kollégiumi tagsági jogviszonyban álló hallgatók önszerveződésével 

alakul. 

126. § (1) A kollégiumi hallgatói részegységek tisztségviselői lehetnek 

a) a Diákbizottság tagjai; 

b) a szintképviselők. 

 

A kollégiumi hallgatói részegységek feladat- és hatásköre 

 

127. § A kollégiumi hallgatói részegység feladata 

a) tervezni, szervezni és ellenőrizni az adott kollégiumban folyó tudományos-, kulturális és 

sporttevékenységet; 

b) kezdeményezni, irányítani és ellenőrizni az adott kollégiumban zajló rendezvényeket. 

 

128. § A kollégiumi hallgatói részegységnek  

a) joga van véleményezni az adott kollégium vezetőjének, illetve a kollégiumi nevelők 

megbízását, felmentését, és tevékenységét; 

b) joga van véleményezni az adott kollégium fejlesztési tervét; 

c) joga van javaslatot tenni az adott kollégium fejlesztéséért fizetendő díj felhasználására; 

d) joga van javaslatot tenni a kollégiumi nevelők, nevelőtanárok általános és aktuális 

feladataira; 

e) elnökének joga van a KolHÖK Küldöttgyűlésén és Választmányában szavazati joggal részt 

venni; 

f) egyetértési joga van az adott kollégium házirendjének elfogadásakor és módosításakor; 

g) javaslattételi és véleményezési joga van az adott kollégium költségvetésével kapcsolatban; 

h) javaslattételi és véleményezési joga van az adott kollégium fejlesztésével, felújításával és 

gazdasági tevékenységével kapcsolatban; 

i) javaslattételi és véleményezési joga van az adott kollégium helyiségei, berendezései, tárgyi 

eszközei használatával, hasznosításával vagy elidegenítésével kapcsolatban; 
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j) joga van dönteni minden egyéb kérdésben, melyet jelen Alapszabály, a Küldöttgyűlés, az 

Elnökség, vagy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya rá átruház vagy részére 

megállapít. 

 

A kollégiumi hallgatói részegységek szervei 

 

129. § A kollégiumi hallgatói részegységek szervei lehetnek 

a) a kollégiumi hallgatói részegység közgyűlése (a továbbiakban: Kollégiumi Közgyűlés); 

b) a kollégiumi hallgatói részegység küldöttgyűlése (a továbbiakban: Kollégiumi 

Küldöttgyűlés); 

c) a kollégiumi hallgatói részegység diákbizottsága (a továbbiakban: Diákbizottság); 

d) a kollégiumi hallgatói részegységek Szintképviselői Fóruma (a továbbiakban: 

Szintképviselői Fórum). 

 

A kollégiumi hallgatói részegységek választási körzeteinek tisztújító ülése (a továbbiakban: 

Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés) nem önálló szerv, célja a választási körzet 

tisztségviselőinek megválasztása. 

 

A Kollégiumi Közgyűlés 

 

130. § A Kollégiumi Közgyűlés a legfőbb döntéshozó szerve azon kollégiumi hallgatói 

részegységeknek, amelyek nem rendelkeznek Kollégiumi Küldöttgyűléssel. 

 

131. § (1)  A Kollégiumi Közgyűlés tagja az adott kollégiumi hallgatói részegység minden 

tagja. 

(2) A Kollégiumi Közgyűlés elnöke az adott kollégiumi hallgatói részegység Diákbizottsági 

Elnöke. 

 

132. § (1)  A Kollégiumi Közgyűlés kizárólagos joga a Kollégiumi Diákbizottság 

beszámoltatása. 

(2) A Kollégiumi Közgyűlés joga 

a) véleményezni a kollégiumi vezető munkáját; 

b) javaslatot tenni a fejlesztési keretösszeg felhasználására; 

c) véleményezni az adott kollégium nevelőinek és nevelőtanárainak tevékenységét. 
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A Kollégiumi Közgyűlés működése 

 

133. § A Kollégiumi Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek: az Ellenőrző 

Bizottságnak tagjai, az adott kollégium vezetője, a Kollégium vezetője, az Elnök, illetve a 

meghívott személyek. A Kollégiumi Közgyűlésnek nyílt szavazással hozott határozattal 

lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört megszavazni az ülés 

egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

 

134. § (1)  A Kollégiumi Közgyűlés üléseit az adott hallgatói részegység Diákbizottsági 

Elnöke, akadályoztatása esetén a Diákbizottsági Alelnök hívja össze és vezeti, szükség 

szerint, azonban félévente legalább egyszer, minden szemeszter első öt hetében. 

(2) A Kollégiumi Közgyűlés ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, illetve 

rendkívüli ülésnek. 

(3) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 216 órával megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 

(4) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli Kollégiumi Közgyűlés hívható össze. A 

rendkívüli ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 48 órával megelőzően 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal.  

(5) A Kollégiumi Közgyűlés ülését 10 napon belül össze kell hívni, amennyiben azt az adott 

kollégiumi hallgatói részegység Diákbizottsága egyszerű többséggel, az adott kollégiumi 

hallgatói részegység tagjainak több mint 15%-a, vagy az Ellenőrző Bizottság írásban 

indítványozza. 

(6) A Kollégiumi Közgyűlés meghívójának minden esetben tartalmaznia kell a Kollégiumi 

Közgyűlés ülésének tervezett kezdő időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, 

irányítószám, közterület neve, száma, terem), a tervezett napirendi pontokat, és a tervezett 

határozati javaslatokat. 

(7) Az Kollégiumi Közgyűlés előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával 

írásban, igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

135. § (1)  A Kollégiumi Közgyűlés ülése határozatképes, ha szabályosan (134. § (3) – (6) 

pontokban foglaltak szerint) hívták össze és az adott hallgatói részegység tagjainak több mint 

egytizede, az ülés kezdetén jelen van. Amennyiben az összehívott Kollégiumi Közgyűlés nem 

határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 10 napon belül meg kell ismételni. 
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Amennyiben a Kollégiumi Közgyűlés ülését nem szabályosan hívták össze, a Kollégiumi 

Közgyűlés ezen ülésén hozott határozatok semmisek. 

(2) Amennyiben a Kollégiumi Közgyűlés ülésén nincs jelen a tagok több, mint egynegyede, 

az ülésen tisztségviselő nem választható. 

 

136. § (1)  A Kollégiumi Közgyűlés határozatot kizárólag ülésen hozhat. A 

határozathozatalhoz a Kollégiumi Közgyűlés ülésén jelenlevő tagok több mint felének 

egybehangzó szavazata szükséges, kivéve, ha jelen Alapszabály ettől eltérően rendelkezik. A 

Kollégiumi Közgyűlés minden tagjának egy szavazata van. A szavazati jog gyakorlása másra 

át nem ruházható. 

(2) A Kollégiumi Közgyűlés ülésén a szavazás kézfeltartással történik, kivéve, ha titkos 

szavazásra kerül sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve ha azt a Diákbizottsági 

Elnök saját hatáskörében elrendeli, vagy a Kollégiumi Közgyűlés jelenlévő tagjainak több 

mint egynegyed indítványozza. A titkos szavazás írásban történik, olyan módon, hogy a tag 

személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. A szavazás megkezdése előtt 

a Kollégiumi Közgyűlés köteles egy háromfős Szavazatszedő és -számláló Bizottságot 

választani, melynek tagjai lehetnek a Kollégiumi Közgyűlés által felkért, tanácskozási joggal 

résztvevő személyek.  

 

137. § (1)  A Kollégiumi Közgyűlés ülésének vezetője megvizsgálja a Kollégiumi Közgyűlés 

ülésének határozatképességét. Ha a Kollégiumi Közgyűlés ülésének határozatképességét 

megállapítja, megnyitja a Kollégiumi Közgyűlés ülését. 

(2) A Kollégiumi Közgyűlés üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülés 

jegyzőkönyvét a Diákbizottság Titkára vezeti. A Diákbizottság Titkárának akadályoztatása 

esetén a Kollégiumi Közgyűlés ülésének megnyitása után a Kollégiumi Közgyűlés első 

döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) A Kollégiumi Közgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő 

tagok és meghívottak, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel jelenlévő személyek nevét, az 

ülésen lezajlott, lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, a napirendi pontokkal és az 

indítványokkal kapcsolatos határozatokat, a határozatok szövegét, a leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók és az abban részt nem vevők számát, a 

titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat és eseményeket, 

amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét a Kollégiumi Közgyűlés ülése során valamely tag, vagy 
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tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy 

esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személy, azt szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 

 

A Kollégiumi Küldöttgyűlés 

 

138. § A Kollégiumi Küldöttgyűlés a legfőbb döntéshozó szerve azon hallgatói 

részegységeknek, amelyek esetében jelen Alapszabály a 229 – 290 § alapján így rendelkezik.  

 

139. § (1)  A Kollégiumi Küldöttgyűlés tagjai szavazati joggal az adott hallgatói részegység, 

jelen Alapszabály 229. § – 290. § szerint meghatározott tagjai, továbbá tanácskozási jogkörrel 

az adott hallgatói részegység minden tagja. 

(2) A Kollégiumi Küldöttgyűlés Elnöke az adott hallgatói részegység Diákbizottsági Elnöke. 

 

140. § (1)  A Kollégiumi Küldöttgyűlés kizárólagos joga a Kollégiumi Diákbizottság 

beszámoltatása. 

(2) A Kollégiumi Küldöttgyűlés joga 

a) véleményezni az adott kollégiumi vezető munkáját; 

b) javaslatot tenni a fejlesztési keretösszeg felhasználására; 

c) véleményezni az adott kollégium nevelőinek és nevelőtanárainak tevékenységét. 

 

A Kollégiumi Küldöttgyűlés működése 

 

141. § A Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek: az Ellenőrző 

Bizottság tagjai, az adott kollégium vezetője, és a Kollégium vezetője, az Elnök, illetve a 

meghívott személyek. A Kollégiumi Küldöttgyűlésnek nyílt szavazással hozott határozattal 

lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört megszavazni az ülés 

egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 
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142. § (1)  A Kollégiumi Küldöttgyűlést az adott kollégiumi hallgatói részegység 

Diákbizottsági Elnöke, akadályoztatása esetén a Diákbizottsági Alelnök hívja össze és vezeti, 

szükség szerint, azonban félévente legalább egyszer, minden szemeszter első öt hetében. 

(2) A Kollégiumi Küldöttgyűlés ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, 

illetve rendkívüli ülésnek. 

(3) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 216 órával megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 

(4) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli Kollégiumi Küldöttgyűlés hívható össze. A 

rendkívüli ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 48 órával megelőzően 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal.  

(5) A Kollégiumi Küldöttgyűlés ülését 10 napon belül össze kell hívni, amennyiben azt az 

adott kollégiumi hallgatói részegység Diákbizottsága egyszerű többséggel, az adott 

kollégiumi hallgatói részegység tagjainak több mint 15%-a, az adott kollégiumi hallgatói 

részegység Küldöttgyűlésén szavazati joggal rendelkező tagok több mint egyötöde, vagy az 

Ellenőrző Bizottság írásban indítványozza. 

(6) A Kollégiumi Küldöttgyűlés meghívójának minden esetben tartalmaznia kell a Kollégiumi 

Küldöttgyűlés ülésének tervezett kezdő időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és helyét 

(helység, irányítószám, közterület neve, száma, terem), a tervezett napirendi pontokat, és a 

tervezett határozati javaslatokat. 

(7) Az Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésének előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 

órával írásban, igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

 

143. § A Kollégiumi Küldöttgyűlés ülése határozatképes, ha szabályosan (a 142. § (3) – (6) 

pontokban foglaltak szerint) hívták össze és az adott hallgatói részegység kollégiumi 

küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. Amennyiben 

az összehívott Kollégiumi Küldöttgyűlés nem határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 

10 napon belül meg kell ismételni. Amennyiben a Kollégiumi Küldöttgyűlés ülését nem 

szabályosan hívták össze, a Kollégiumi Küldöttgyűlés ezen ülésén hozott határozatok 

semmisek. 

 

144. § (1)  A Kollégiumi Küldöttgyűlés határozatot kizárólag ülésen hozhat. A 

határozathozatalhoz a Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésén jelenlevő szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges, kivéve, ha jelen Alapszabály ettől 
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eltérően rendelkezik. Minden szavazati joggal rendelkező tagnak egy szavazata van. A 

szavazati jog gyakorlása át nem ruházható. 

(2) A Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésén a szavazás kézfeltartással történik, kivéve, ha titkos 

szavazásra kerül sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve, ha azt a Diákbizottsági 

Elnök saját hatáskörében elrendeli, vagy a Kollégiumi Küldöttgyűlés jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagjainak több mint egyharmada, vagy az összes jelenlévő tag több mint 

egynegyede kéri.  

A titkos szavazás írásban történik, olyan módon, hogy a szavazó személyét az írásos szavazat 

alapján ne lehessen megállapítani. A szavazás megkezdése előtt a Kollégiumi Küldöttgyűlés 

köteles egy háromfős Szavazatszedő és -számláló Bizottságot választani, melynek tagjai 

lehetnek a Kollégiumi Küldöttgyűlés által felkért, tanácskozási joggal résztvevő személyek.  

 

145. § (1)  A Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésének vezetője megvizsgálja a Kollégiumi 

Küldöttgyűlés ülésének határozatképességét. Ha a Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésének 

határozatképességét megállapítja, megnyitja a Kollégiumi Küldöttgyűlés ülését. 

(2) A Kollégiumi Küldöttgyűlés üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Az 

ülés jegyzőkönyvét a Diákbizottság Titkára vezeti. A Diákbizottság Titkárának 

akadályoztatása esetén a Kollégiumi Küldöttgyűlés ülésének megnyitása után a Kollégiumi 

Küldöttgyűlés első döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) A Kollégiumi Küldöttgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok, tanácskozási jogkörrel jelenlévő tagok, 

meghívottak, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel jelenlévő személyek nevét, az ülésen 

lezajlott, lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, a napirendi pontokkal és az 

indítványokkal kapcsolatos határozatokat, a határozatok szövegét, a leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók és az abban részt nem vevők számát, a 

titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat és eseményeket, 

amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét a Kollégiumi Küldöttgyűlés ülése során valamely tag, 

vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy 

esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személy, azt szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 
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A Diákbizottság 

 

146. § A Diákbizottság minden kollégiumi hallgatói részegység kötelezően megválasztandó 

szerve.  

147. § (1) Diákbizottsági tagnak választható az adott kollégiumi hallgatói részegység minden 

beköltözött tagja. 

(2) Minden, a hallgatók által közvetlenül megválasztott Diákbizottsági tag felmenthető 

tisztségéből az adott kollégium legfőbb döntéshozó szervének abszolút többséggel meghozott 

határozatával. Ez esetben a Választási Bizottság az adott pozícióra 15 napon belül elkezdődő 

választást köteles kiírni. A választáson a felmentett tisztségviselő is indulhat. A felmentés az 

új választás eredményének kihirdetésével lép életbe. 

148. § A Diákbizottság a Kollégiumi Küldöttgyűlés / Kollégiumi Közgyűlés döntéseinek 

végrehajtó és két Kollégiumi Küldöttgyűlés / Kollégiumi Közgyűlés közötti irányító testülete, 

amely a Kollégiumi Közgyűlésnek / Kollégiumi Küldöttgyűlésnek felelős. 

 

A Diákbizottság feladat- és hatásköre 

 

149. § (1)  Az egyes Diákbizottságok feladata 

a) két Kollégiumi Küldöttgyűlés/Kollégiumi Közgyűlés között a Kollégiumi Küldöttgyűlés / 

Kollégiumi Közgyűlés által ráruházott feladatokat elvégezni és hatásköröket gyakorolni; 

b) gondoskodni a jelen Alapszabályban foglaltak betartásáról, valamint a 

Küldöttgyűlés/Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 

c) a Diákbizottság munkájáról minden ülésén beszámolni; 

d) előkészíteni a Kollégiumi Küldöttgyűlést / Kollégiumi Közgyűlést és gondoskodni annak 

lebonyolításáról; 

e) az adott kollégiumi létesítmények és berendezések rendeltetésszerű használatát felügyelni, 

az ezekre vonatkozó szabályzataikat megalkotni; 

f) elkészíteni az adott kollégium szobabeosztását a kollégiumi nevelőkkel, illetve az adott 

kollégium vezetőjével együttműködve; 

g) segíteni a tanév végi kiköltözési, valamint szeptemberi beköltözési feladatokat; 

h) ellenőrizni az adott kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az adott 

kollégium házirendjének betartását; 

i) külső pályázatokat készíteni és beadni; 
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j) kollégiumi kulturális és sportrendezvényeket támogatni és szervezni; 

k) megtervezni az adott kollégium rendezvény- és eseménynaptárát; 

l) kapcsolatot tartani az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló hallgatók és az adott 

kollégium nevelői, nevelőtanárai valamint vezetője között; 

m) kapcsolatot tartani az adott kollégium szintképviselőivel – amennyiben vannak –, segíteni 

munkájukat. 

(2) Egyéb feladatok elvégzésére a Diákbizottság nem kötelezhető. Saját döntése alapján 

vállalhat egyéb feladatokat, különösen, ha az adott hallgatói részegység tagjai, vagy az adott 

kollégium vezetői azt írásban kérik. 

 

150. § A Diákbizottságnak  

a) joga van javaslatot tenni a Kollégiumi felvétellel és pótfelvétellel kapcsolatban; 

b) egyetértési joga van az adott kollégium házirendjével kapcsolatosan; 

c) egyetértési joga van a kollégium területén lebonyolítandó rendezvényekkel kapcsolatosan; 

d) véleményezési joga van az adott kollégiumi nevelők, nevelőtanárok, kollégiumi vezető 

megbízásával, kinevezésével és felmentésével kapcsolatosan; 

e) véleményezési joga van a Kollégiumi Hallgatói Ösztöndíjra az adott kollégiumi hallgatói 

részegység tagjai által benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan, javaslattételi joga van 

pályázatonként a keretösszeg elosztására, valamint a minimálisan kiutalható pénzösszegre; 

f) joga van dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az adott kollégium legfőbb döntéshozó 

szerve, vagy jelen Alapszabály ráruházott vagy részére megállapított. 

 

A Diákbizottság működése 

 

151. § A Diákbizottság tagjainak megbízatása megválasztásuktól a következő Diákbizottság 

megválasztásáig tart.  

A Diákbizottság tagjainak megbízatása megszűnik  

a) a tag Diákbizottság felé írásban benyújtott lemondásával; 

b) a tag kollégiumi jogviszonyának megszűnésével; 

c) a tag megbízatásának lejártával; 

d) azon kollégiumi hallgatói részegységek esetében, ahol jelen Alapszabály 229 – 290. § 

pontja ezt lehetővé teszi, a Diákbizottság Elnöke általi visszahívással; 

e) azon kollégiumi hallgatói részegységek esetében, ahol jelen Alapszabály 229 – 290. § 
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szerint minden tag választott tag, az adott kollégium legfőbb döntéshozó testülete általi 

felmentéssel; 

f) a tag halálával. 

 

152. § (1)  Amennyiben egy kollégiumi hallgatói részegység Diákbizottságának létszáma az 

egyes kollégiumok esetében jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott, 

megválasztáskori létszám alá csökken, a Diákbizottság ülésén egyszerű többséggel úgy 

határozhat, hogy a megüresedő helyekre új diákbizottsági választás kiírását kéri a Választási 

Bizottságtól. A megüresedő helyekre egyéni jelöltek jelentkezhetnek.  

(2) Amennyiben egy kollégium Diákbizottságának létszáma az egyes kollégiumok esetében, 

jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott, megválasztáskori létszám fele alá 

csökken, a Diákbizottságnak a megüresedő helyekre új diákbizottsági választás kiírását kell 

kérnie a Választási Bizottságtól. 

(3) Amennyiben egy kollégiumi hallgatói részegység egy adott választókörzet által választott 

képviselőinek létszáma az egyes kollégiumok esetében jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint 

meghatározott, megválasztáskori létszám alá csökken, a Diákbizottság ülésén egyszerű 

többséggel úgy határozhat, hogy a megüresedő helyekre új diákbizottsági választás kiírását 

kéri a Választási Bizottságtól. A megüresedő helyekre egyéni jelöltek jelentkezhetnek. 

(4) ) Amennyiben egy kollégiumi hallgatói részegység egy adott választókörzet által 

választott képviselőinek létszáma az egyes kollégiumok esetében, jelen Alapszabály 229 – 

290. § szerint meghatározott, megválasztáskori létszám fele alá csökken, a Diákbizottságnak a 

megüresedő helyekre új diákbizottsági választás kiírását kell kérnie a Választási Bizottságtól. 

(5) Amennyiben az adott kollégiumi hallgatói részegységben jelen Alapszabály 229 – 290. § 

szerint a diákbizottsági választásokkor adott számú jelöltből álló listákra lehet szavazni, az 

esetben, ha a diákbizottság létszáma az egyes kollégiumok esetében, jelen Alapszabály 229. – 

290. § szerint meghatározott, megválasztáskori létszám 51%-a alá csökken, a 

Diákbizottságnak új diákbizottsági választás kiírását kell kérnie a Választási Bizottságtól. 

 

153. § (1)  A Diákbizottságnak a beköltözött hallgatók által közvetlenül, kötelezően 

megválasztandó vezetője a Diákbizottsági Elnök. 

(2) A Diákbizottsági Alelnök a Diákbizottság kötelezően betöltendő tisztsége. A 

Diákbizottsági Alelnök – jelen Alapszabálynak az adott kollégiumi hallgatói részegységre 

vonatkozó rendelkezései szerint – megválasztható a kollégista hallgatók által közvetlen 

módon, vagy a Diákbizottság által, saját tagjai közül is. 
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(3) A Diákbizottságnak a Diákbizottság által kötelezően megválasztandó, vagy a 

Diákbizottsági Elnök által kötelezően kinevezendő tisztsége – jelen Alapszabálynak az adott 

kollégiumi hallgatói részegységre vonatkozó rendelkezései szerint – a Diákbizottsági Titkár. 

(4) Amennyiben jelen Alapszabálynak az adott kollégiumi hallgatói részegységre vonatkozó 

rendelkezései szerint a Diákbizottság minden tagja választott tag, a Diákbizottság ülésén 

jelenlévő tagok egyszerű többségének egyetértésével, és a megbízatásnak a Kollégiumi 

Küldöttgyűlés / Kollégiumi Közgyűlés részére írásban, 120 órán belül történő jelzésével a 

Diákbizottság további feladatköröket jelölhet ki egyes tagjai számára. Amennyiben jelen 

Alapszabálynak az adott kollégiumi hallgatói részegységre vonatkozó rendelkezései szerint a 

Diákbizottsági Elnök jelöli ki a Diákbizottságnak a Diákbizottsági Alelnökön kívüli tagjait, a 

Diákbizottsági Elnök hatásköre a további feladatkörök kijelölése a Diákbizottság egyes tagjai 

számára. Az egyes feladatkörökre vonatkozó megbízást a Kollégiumi Küldöttgyűlés / 

Kollégiumi Közgyűlés részére ez esetben is írásban, 120 órán belül jelezni kell. 

(5) A Diákbizottság által választott egyes tisztségekből, feladatkörökből a Diákbizottság 

összes tagja több mint felének szavazatával a tisztségviselő visszahívható A tisztségviselők 

visszahívásáról a Diákbizottság egy, titkos szavazással dönt. Eredménytelen visszahívás 

esetén a Diákbizottság két hónapon belül nem szavazhat újabb visszahívási indítványról az 

adott tisztséget illetően. 

 

154. § A Diákbizottság tagjainak a diákbizottsági tisztségviselői megbízatása a diákbizottsági 

megbízatásuk idejének egészére szól.  

Megszűnik a diákbizottsági tagok diákbizottsági tisztségviselői megbízatása 

a) a diákbizottsági tisztségviselő diákbizottsági tagságának megszűnésével; 

b) a Diákbizottság számára eljuttatott írásos lemondással; 

c) a tisztségből való diákbizottsági felmentéssel 

d) a tisztségbe új tisztségviselő választásával vagy kinevezésével; 

e) a tag halálával. 

155. § (1)  A Diákbizottság ülései az adott kollégiumi hallgatói részegység polgárai számára 

nyilvánosak. 

(2) A nyilvánosságot a Diákbizottsági Elnök saját hatáskörben, vagy a Diákbizottság tagjai 

egyötödének indítványára, a jelenlévő tagok kétharmados többségével az ülés meghatározott 

napirendi pontjaira zárhatja ki (zárt ülés). 
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156. § A Diákbizottság ülésein tanácskozási jogkörrel vehetnek részt az Ellenőrző Bizottság 

tagjai és a meghívott személyek. A Diákbizottságnak nyílt szavazással hozott határozattal 

lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört megszavazni az ülés 

egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

 

157. § (1)  A Diákbizottság ülését a Diákbizottsági Elnök, akadályoztatása esetén a 

Diákbizottsági Alelnök hívja össze és vezeti le szükség szerint, de legalább havonta egyszer. 

(2) A Diákbizottság ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, illetve rendkívüli 

ülésnek. 

(3) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább három nappal megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 

(4) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 12 órával megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell 

a tagokkal és a meghívottakkal. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt a Diákbizottság 

tagjainak több mint egyötöde kérvényezi. Péntek 15 óra és vasárnap 18 óra között nem lehet 

ülést tartani. 

(5) Az ülés meghívójának minden esetben tartalmaznia kell a Diákbizottság ülésének tervezett 

kezdő időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, irányítószám, közterület neve, 

száma, terem), a tervezett napirendi pontokat, és a tervezett határozati javaslatokat. 

(6) Az Diákbizottsági ülés előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 órával írásban, 

igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

 

158. § A Diákbizottság ülése határozatképes, ha szabályosan (a 157. § (3) – (5) pontokban 

foglaltak szerint) hívták össze, valamint, a Diákbizottság tagjainak több mint fele jelen van. 

Amennyiben az összehívott Diákbizottság ülése nem határozatképes, az ülést változatlan 

napirenddel 7 napon belül meg kell ismételni. Amennyiben a Diákbizottság ülését nem 

szabályosan hívták össze, a Diákbizottság ezen ülésén hozott határozatok semmisek. 

 

159. § (1)  A Diákbizottság határozatot kizárólag ülésen hozhat. Határozathozatalhoz a 

Diákbizottság jelenlevő tagjai egyszerű többségének egybehangzó szavazata szükséges, 

amennyiben jelen Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A Diákbizottság minden tagja 

egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

Szavazategyenlőség esetén a Diákbizottsági Elnök szavazata dönt. 

(2) A Diákbizottság határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve, ha titkos szavazásra kerül 
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sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve, ha azt a Diákbizottsági 

Elnök saját hatáskörében elrendeli, vagy a jelenlévő diákbizottsági tagok több mint 

egyharmada indítványozza.  

Titkos szavazás esetén kétfős, Szavazatszedő és -számláló Bizottságot köteles a Diákbizottság 

választani, a Diákbizottság ülésén jelenlévő, tanácskozási jogkörrel jelenlévő személyek 

közül. 

 

160. § Az újonnan megválasztott Diákbizottság első, Diákbizottsági Alakuló ülését az 

újonnan megválasztott Diákbizottsági Elnök hívja össze és vezeti le az új diákbizottsági tagok 

megválasztása utáni legkésőbb 168 órán belüli időpontra. Ezen az ülésen az újonnan felálló 

Diákbizottság jelen Alapszabály 153§ (4) pontjának megfelelően megválasztja a 

tisztségviselőket a kötelezően betöltendő pozíciókra, illetve kijelölhet tagjainak egyéb 

feladatköröket, vagy a Diákbizottsági Elnök kijelöli a tisztségviselőket a kötelezően 

betöltendő pozíciókra, illetve lehetősége van további feladatköröket kijelölni az egyes 

tagoknak. A Diákbizottság Alakuló ülésének meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 

48 órával megelőzően, írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 

 

161. § (1)  A Diákbizottság ülésének vezetője megvizsgálja a Diákbizottság ülésének 

határozatképességét. Ha a Diákbizottság ülése határozatképes, az ülés vezetője megnyitja az 

ülést. 

(2) A Diákbizottság üléseiről a Diákbizottsági Titkár jegyzőkönyvet készít. A Diákbizottsági 

Titkár akadályoztatása esetén a Diákbizottság ülésének megnyitása után a Diákbizottság első 

döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) A Diákbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő tagok és 

meghívottak, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel jelenlévő személyek nevét, az ülésen 

lezajlott, lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, a napirendi pontokkal és az 

indítványokkal kapcsolatos határozatokat, a határozatok szövegét, a leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók és az abban részt nem vevők számát, a 

titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat és eseményeket, 

amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét a Diákbizottság ülése során valamely tag, vagy 

tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy 

esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személy, azt szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni. 
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(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 

 

A Diákbizottsági Elnök 

 

162. § (1)  A Diákbizottsági Elnököt minden esetben az adott kollégiumi hallgatói részegység 

beköltözött polgárai közvetlenül választják. A választáskor az adott kollégiumi hallgatói 

részegység minden beköltözött polgárának egy szavazata van. A szavazati jog másra át nem 

ruházható.  

(2) Diákbizottsági Elnöknek az adott kollégiumi hallgatói részegység minden tagja 

választható, aki a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig 

egy elnöki programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik az elnökjelölt tervei 

és elképzelései, megválasztása esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott 

kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a 

választás megkezdését megelőző 72. óráig.  

(3) Az egyes kollégiumi hallgatói részegységek legfőbb döntéshozó szerve a hivatalban lévő 

Diákbizottsági Elnököt az adott szervezet jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagjai több 

mint felének bizalmatlansági indítványára, új diákbizottsági elnök-jelölt állításával, 

mandátumának lejárta előtt felmentheti. A Diákbizottsági Elnök felmentéséről és a 

diákbizottsági elnök-jelölt megválasztásáról a szervezet egy, titkos szavazással dönt. A 

felmentés feltétele, hogy a diákbizottsági elnök-jelölt a jelen lévők által érvényesen leadott 

szavazatoknak több mint felét megkapja. Eredménytelen felmentés esetén a szervezet két 

hónapon belül nem szavazhat újabb felmentési indítványról. 

(4) Amennyiben egy kollégiumban valamilyen okból kifolyólag egy adott időszakban nincs 

Diákbizottsági Elnök, hiánya ideje alatt a Diákbizottsági Elnök feladatait az Elnök látja el. 

 

163. § A Diákbizottság Elnöke megválasztásával a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi 

Küldöttgyűlés elnöke is egyben. 

 

 

164. § A Diákbizottsági Elnök megbízatása a következő Diákbizottsági Elnök 

megválasztásáig szól.  

A Diákbizottság Elnökének megbízatása megszűnik 
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a) a kollégium legfőbb döntéshozó szerv számára eljuttatott írásos lemondással; 

b) a mandátumból az adott kollégiumi hallgatói részegység legfőbb döntéshozó szerve általi 

felmentéssel 

c) halálával. 

 

165. § (1) A Diákbizottsági Elnök megbízatása lejártáig köteles kérvényezni a Választási 

Bizottságtól új választás kiírását. Amennyiben nem kérvényezi a mandátuma lejárta előtti 

legkésőbb tizedik napig, abban az esetben a Választási Bizottság saját hatáskörben kiírhatja a 

választásokat. 

(2) A Diákbizottsági Elnök 20 napos határidővel írásban, a Diákbizottság tagjai, az adott 

kollégiumi hallgatói részegység minden polgára és a Választási Bizottság értesítésével 

lemondhat tisztségéről. E (rendes) lemondását nem köteles indokolni Ebben az esetben a 

Választási Bizottságnak diákbizottsági elnöki választást kell kiírnia, melynek a diákbizottsági 

elnöki megbízatás megszűnésének időpontjáig meg kell kezdődnie. Amennyiben a 

Diákbizottsági Elnök megbízatása megszűnik, de a kiírt diákbizottsági elnöki eredményét még 

nem hirdették ki, az új Diákbizottsági Elnök megbízatásának megkezdéséig a Diákbizottsági 

Alelnök látja el a diákbizottsági elnöki teendőket és gyakorolja a hatásköröket. 

(3) A Diákbizottsági Elnök azonnali hatállyal csak kivételes esetben, indokolással mondhat le. 

A Diákbizottsági Elnök azonnali hatályú lemondása esetén a Diákbizottsági Alelnök látja el a 

diákbizottsági elnöki teendőket és gyakorolja a hatásköröket a Választási Bizottság által kiírt 

diákbizottsági elnökválasztás eredményeképpen megválasztott új Diákbizottsági Elnök 

megbízatásának megkezdéséig. Ez esetben a Választási Bizottságnak diákbizottsági elnöki 

választást kell kiírnia, melynek a Diákbizottsági Elnök lemondását követő 5 munkanapon 

belül meg kell kezdődnie. 

(4) Diákbizottsági elnöki választást kizárólag az egyetemi szorgalmi időszak idejére 

lehetséges kiírni. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök mandátuma ezen időszakokon kívül eső 

időszak alatt szűnne meg, vagy a 165. § (2) – (3) pontokban megfogalmazott, diákbizottsági 

elnöki választásokra vonatkozó határidők egyébként kívül esnének az egyetemi szorgalmi 

időszakon, az említett határidők a soron következő szorgalmi időszak első napjától 

számítódnak, és az új diákbizottsági elnök megbízatásának kezdetéig a Diákbizottsági 

Alelnök látja el a diákbizottsági elnöki teendőket és gyakorolja a hatásköröket. 
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A Diákbizottsági Elnök feladatköre 

 

166. § A Diákbizottsági Elnök feladata 

a) beszámolni a Kollégiumi Küldöttgyűlés / Kollégiumi Közgyűlés részére a 

Diákbizottságnak a Kollégiumi Küldöttgyűlés / Kollégiumi Közgyűlés két ülése között 

végzett tevékenységéről; 

b) összehangolni a Diákbizottság munkáját;  

c) összehívni a Diákbizottság rendes és rendkívüli üléseit; 

d) meghatározni Diákbizottság ülésének napirendjét; 

e) vezetni a Diákbizottság ülését, lebonyolítani az ülésen történő szavazásokat, megállapítani 

eredményüket; 

f) felügyelni és összehangolni a Diákbizottság, a Kollégiumi Küldöttgyűlés / Kollégiumi 

Közgyűlés, illetve a Küldöttgyűlés által hozott határozatok végrehajtását; 

g) hitelesíteni a Diákbizottság üléseinek jegyzőkönyvét, gondoskodni közzétételükről; 

h) összehívni és levezetni a Kollégiumi Küldöttgyűlés / Kollégiumi Közgyűlés üléseit; 

i) képviselni az adott kollégiumot a KolHÖK Választmányának és Küldöttgyűlésének ülésein, 

valamint az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ Vezetői Értekezletén és minden egyéb 

hivatalos hallgatói fórumon. 

 

A Diákbizottsági Alelnök 

 

167. § A Diákbizottságnak egy Diákbizottsági Alelnöke van. 

 

168. § (1)  A Diákbizottsági Alelnök megbízatása a diákbizottsági megbízatás idejének 

egészére, de legkésőbb a következő Diákbizottsági Alelnök megválasztásáig szól.  

A Diákbizottsági Alelnök megbízatása megszűnik 

a) a Diákbizottsági Alelnök diákbizottsági tagságának megszűnésével; 

b) a Kollégiumi legfőbb döntéshozó szervének elküldött írásos lemondással; 

c) az őt megválasztó szervezet általi visszahívással; 

d) halálával. 

(2) A Diákbizottsági Alelnököt a választó testület összes szavazati joggal rendelkező tagja 

több mint felének bizalmatlansági indítványára, új tisztségviselő-jelölt állításával, 

megbízatásuk lejárta előtt  a Diákbizottsági Alelnököt felmentheti. A Diákbizottsági Alelnök 

és a Diákbizottsági Alelnök-jelölt megválasztásáról a választó testület egy, titkos szavazással 
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dönt. A felmentés feltétele, hogy a Diákbizottsági Alelnök-jelölt a jelen lévők által 

érvényesen leadott szavazatoknak több mint felét megkapja. Eredménytelen felmentés esetén 

a választó testület két hónapon belül nem szavazhat újabb felmentési indítványról az adott 

tisztséget illetően. 

 

169. § Az Alelnök tevékenységéről köteles beszámolni a Diákbizottsági Elnöknek a 

Diákbizottság rendes ülésein.  

 

170. § A Diákbizottsági Alelnök feladata a Diákbizottsági Elnök munkájának segítése. A 

Diákbizottsági Alelnök a Diákbizottsági Elnök akadályoztatása esetén a Diákbizottsági 

Elnököt tisztségénél fogva meghatalmazás nélkül is teljes feladatkörében helyettesíti minden 

olyan fórumon, amelynek a Diákbizottsági Elnök tisztsége okán tagja. Ez alól kivételt jelent a 

KolHÖK Küldöttgyűlése, ahol ilyen módon szavazati joggal csak az adott kollégium hallgatói 

által közvetlenül megválasztott Diákbizottsági Alelnökök rendelkeznek.  

 

A Diákbizottsági Titkár 

 

171. § A Diákbizottságnak egy Diákbizottsági Titkára van. 

 

172. § A Diákbizottsági Titkárt vagy a Diákbizottság választja egyszerű többséggel saját 

tagjai közül, vagy (azon kollégiumi hallgatói részegységek esetében, ahol jelen Alapszabály 

229 – 290. § szerint rendelkezik), a Diákbizottsági Elnök nevezi ki. Diákbizottság általi 

választás során, szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. 

 

173. § A Diákbizottsági Titkár megbízatása a diákbizottsági megbízatás idejének egészére, de 

legkésőbb a következő Diákbizottsági Titkár megválasztásáig vagy kinevezéséig szól.  

A Diákbizottsági Titkárának megbízatása megszűnik 

a) a Diákbizottsági Titkár diákbizottsági tagsági megbízatásának megszűnésével; 

b) a tisztségről való lemondással a Diákbizottságnak írásos, igazolható formában; 

c) a Diákbizottság által abszolút többséggel hozott határozattal történő visszahívásával; 

d) azon kollégiumi hallgatói részegységek esetében, ahol jelen alapszabály 229 – 290. § ezt 

lehetővé teszi, a Diákbizottsági Elnök általi visszahívással. 

e) halálával. 
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174. § Amennyiben a diákbizottsági titkári pozíció valamely okból betöltetlen, a 

Diákbizottság soron következő ülésén Diákbizottsági Titkárt köteles választani, illetve 

kinevezett Diákbizottsági Titkár esetében a Diákbizottsági Elnök 5 munkanapon belül új 

Diákbizottsági Titkárt köteles kijelölni. 

 

175. § A Diákbizottsági Titkár feladata 

a) segíteni a Diákbizottsági Elnök munkáját; 

b) a Diákbizottság, valamint a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi Küldöttgyűlés üléseire a 

napirendi kérdések alapjául szolgáló dokumentumokat összeállítani; 

c) részt venni a Diákbizottság, valamint a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi Küldöttgyűlés 

ülésein, vezetni a Diákbizottság, valamint a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi 

Küldöttgyűlés üléseinek jegyzőkönyvét és azokat, amint elkészültek hitelesíteni; 

d) elkészíteni és közzétenni a Diákbizottság, valamint a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi 

Küldöttgyűlés üléseinek emlékeztetőit. 

 

A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés 

 

176. § A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés az egyes kollégiumok választási 

körzetekre bontással kialakított hallgatói csoportjainak tisztújító eseménye. 

 

177. § (1)  A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésen szavazati joggal vehet részt az 

adott választási körzet minden tagja. 

(2) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés levezető elnöke a Diákbizottsági Elnök, 

vagy az általa meghatározott személy. 

 

178. § A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés joga 

a) megválasztani az adott választási körzet hallgatói tisztségviselőit; 

b) véleményezni az adott választási körzet hallgatói tisztségviselőinek tevékenységét; 

c) az egyes választókörzetek szavazati joggal rendelkező tagjaiból a jelen Alapszabály 229 – 

290. § szerint meghatározott módon tagokat delegálni a Kollégiumi Küldöttgyűlésbe. 

 



 

69 

 

A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés működése 

 

179. § (1)  A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek az Ellenőrző Bizottság tagjai, az adott kollégium vezetője, a Kollégium vezetője, az 

adott kollégium Diákbizottsági Elnöke, az Elnök, illetve a meghívott személyek. A 

Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésnek nyílt szavazással hozott határozattal 

lehetősége van bármely jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört megszavazni az ülés 

egészére, vagy meghatározott napirendi pontokra. 

(2) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülését az adott kollégium Diákbizottsági Elnöke 

hívja össze, szükség szerint, azonban évente legalább egyszer, minden tanév első öt hetében. 

(3) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ülései összehívás szempontjából 

minősülhetnek rendes, illetve rendkívüli ülésnek. 

(4) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 192 órát megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. 

 (5) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ülését 10 napon belül össze kell hívni, 

amennyiben azt az adott választási körzet tagjainak több mint 15%-a, vagy az Ellenőrző 

Bizottság írásban indítványozza. 

(6) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés meghívójának minden esetben tartalmaznia 

kell a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ülésének tervezett kezdő időpontját (év, 

hónap, nap, óra, perc) és helyét (helység, irányítószám, közterület neve, száma, terem), és a 

tervezett napirendi pontokat.  

 

180. § (1)  A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés határozatképes, ha szabályosan (a 

179 § (4) – (6) pontokban foglaltak szerint) hívták össze és az adott választási körzet tagjainak 

több mint egytizede jelen van. Amennyiben az összehívott Kollégiumi választási körzeti 

tisztújító ülés nem határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 10 napon belül meg kell 

ismételni. Amennyiben a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülést nem szabályosan hívták 

össze, a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ezen ülésén hozott határozatok semmisek. 

(2) Amennyiben a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésen nincs jelen a tagok több, 

mint 25%-a, a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésen tisztségviselő nem választható. 

 

181. § (1)  A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés határozatot kizárólag ülésen hozhat. 

A határozathozatalhoz a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ülésén jelenlevő tagok 

több mint felének egybehangzó szavazata szükséges, kivéve, ha jelen Alapszabály ettől 
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eltérően rendelkezik. Minden szavazati joggal rendelkező tagnak egy szavazata van. A 

szavazati jog gyakorlása át nem ruházható. 

(2) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés ülésén a szavazás kézfeltartással történik, 

kivéve, ha titkos szavazásra kerül sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve ha azt a levezető elnök 

saját hatáskörében elrendeli, vagy a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés jelenlévő 

tagjainak több mint egynegyede indítványozza. A titkos szavazás írásban történik, olyan 

módon, hogy a szavazó személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. A 

szavazás megkezdése előtt a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés köteles egy háromfős 

Szavazatszedő és -számláló Bizottságot választani, melynek tagjai lehetnek a Kollégiumi 

választási körzeti tisztújító ülés által felkért, tanácskozási joggal résztvevő személyek. 

 

182. § (1)  A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés vezetője megvizsgálja a Kollégiumi 

választási körzeti tisztújító ülés határozatképességét. Ha a Kollégiumi választási körzeti 

tisztújító ülés határozatképességét megállapítja, megnyitja a Kollégiumi választási körzeti 

tisztújító ülést. 

(2) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésről minden esetben jegyzőkönyvet kell 

készíteni. Az ülés jegyzőkönyvét a Diákbizottság Titkára vezeti. A Diákbizottság Titkárának 

akadályoztatása esetén a Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés megnyitása után a 

Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés első döntésével haladéktalanul 

jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) A Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésekről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a jelenlevő tagok és meghívottak, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel jelenlévő 

személyek nevét, az ülésen lezajlott, lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, a napirendi 

pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat, a határozatok szövegét, a leadott 

szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók és az abban részt nem vevők 

számát, a titkos szavazásra bocsátott kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat és 

eseményeket, amelyek külön jegyzőkönyvbe vételét a Kollégiumi választási körzeti tisztújító 

ülés ülése során valamely tag, vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy kéri. 

Amennyiben valamely nyilatkozat vagy esemény szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét kéri 

valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy, azt szó szerint kell a 

jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 
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(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a KolHÖK hivatalos 

honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 

 

A Szintképviselők 

 

183. § A Szintképviselők az egyes kollégiumok lakószint szerinti választási körzetekre 

bontásával kialakított választókörzetek megválasztott tisztségviselői.  

 

184. § A szintképviselők feladata 

a) tartani a kapcsolatot a Diákbizottsággal; 

b) értesíteni a Diákbizottság bármely tagját a szintet érintő aktuális problémákról; 

c) írásban jelezni tisztségének idő előtti megszűnését a Diákbizottság felé; 

d) továbbítani a szinten lakók panaszait a Diákbizottság felé; 

e) jelezni a házirendnek, valamint a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megsértését a Diákbizottság felé; 

f) jelezni a Kollégium berendezéseiben keletkezett károkat az adott kollégium vezetése és 

Diákbizottsága felé. 

 

185. § A szintképviselők megbízatása a következő szintképviselő(k) megválasztásáig tart.  

A szintképviselői megbízatás megszűnik 

a) a szintképviselő adott kollégiumi hallgatói részegységi tagságának megszűnésével; 

b) a tag írásban történő, Diákbizottságnak benyújtott lemondásával; 

c) új szintképviselő választásával 

d) halálával. 

 

186. § Amennyiben a szintképviselő megbízatása a következő szintképviselő(k) 

megválasztása előtt szűnik meg, a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi Küldöttgyűlés 

pótválasztás kiírását kérheti a Választási Bizottságtól a megüresedett helyre. A kérelmet 

követő tíz napon belül a Választási Bizottság köteles új választást kiírni. 

 

187. § Egy adott választókörzet tagjainak legalább 30%-nak támogató aláírásával ellátott és a 

Helyi Választási Bizottsághoz eljuttatott indítvány esetében a Választási Bizottságnak az 

indítvány benyújtását követő 15 munkanapon belüli időpontra új szintképviselői választásokat 

kell kiírnia az adott választási körzetre.  
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A Szintképviselői Fórum 

 

188. § (1)  A Szintképviselői Fórum egy adott kollégiumi hallgatói részegység 

szintképviselőinek egyeztető testülete, melynek célja a szinteken fellépő és a szintek lakóit 

érintő esetleges problémák megvitatása, megoldási javaslat kidolgozása. 

(2) A Szintképviselői Fórumnak tagja az adott kollégiumi hallgatói részegység minden 

szintképviselője. 

 

A Szintképviselői Fórum feladatköre 

 

189. § A Szintképviselői Fórum feladata 

a) megvitatni a lakószintek akóit érintő egyes problémákat, és azokra megoldási javaslatokat 

dolgozni ki; 

b) ezen problémákról és megoldási javaslatokról írásos beszámolót készíteni, melyet a 

Diákbizottság részére eljuttatnak; 

c) segíteni és fejleszteni a kommunikációt a kollégista hallgatók és a Diákbizottság között. 

 

A Szintképviselői Fórum működése 

 

190. § A Szintképviselői Fórum tagjainak megbízatása az adott választási körzet következő 

Szintképviselőjének megválasztásáig tart. A Szintképviselői Fórum tagjainak megbízatása 

megszűnik a szintképviselői megbízatás megszűnésével. 

 

191. § (1)  A Szintképviselői Fórum az adott évi szintképviselői választások lezajlása után 

megtartja alakuló ülését, amelyen a Szintképviselői Fórum tagjai egyszerű többséggel 

megválasztják maguk közül a Szintképviselői Fórum Koordinátorát (a továbbiakban: 

Koordinátor) 

(2) Az alakuló ülést a Diákbizottsági Elnök hívja össze a szintképviselői választások lezajlását 

követő 7 napon belüli időpontra, és vezeti a Koordinátor megválasztásáig. 

192. § A Szintképviselői Fórum ülései az adott kollégium polgárai számára nyilvánosak. 

 

193. § A Szintképviselői Fórum ülésein tanácskozási jogkörrel vehetnek részt az Ellenőrző 

Bizottság tagjai, az adott kollégiumi hallgatói részegység tagjai és a meghívott személyek. A 
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Szintképviselői Fórumnak nyílt szavazással hozott határozattal lehetősége van bármely 

jelenlévő személy számára tanácskozási jogkört megszavazni az ülés egészére, vagy 

meghatározott napirendi pontokra. 

 

194. § (1)  A Szintképviselői Fórum ülését a Koordinátor, akadályoztatása esetén a 

Szintképviselői Fórum bármely tagja hívja össze és vezeti le szükség szerint, de legalább 

kéthavonta egyszer. 

(2) A Szintképviselői Fórum ülései összehívás szempontjából minősülhetnek rendes, illetve 

rendkívüli ülésnek. 

(3) A rendes ülés meghívóját az ülés tervezett időpontját legalább 96 órával megelőzően, 

írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal, a Diákbizottság Elnökével és a meghívottakkal.  

(4) Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghívóját 

az ülés tervezett időpontját legalább 24 órával megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell 

a tagokkal és a meghívottakkal. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt a Szintképviselői 

Fórum tagjainak több mint egyötöde kéri. Péntek 15 óra és vasárnap 18 óra között nem lehet 

ülést tartani. 

(5) A Szintképviselői Fórum ülése meghívójának minden esetben tartalmaznia kell a 

Szintképviselői Fórum ülésének tervezett kezdő időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és 

helyét (helység, irányítószám, közterület neve, száma, terem), a tervezett napirendi pontokat, 

és a tervezett határozati javaslatokat.  

(6) A Szintképviselői Fórum ülésének előterjesztéseit legkésőbb az ülés kezdése előtt 24 

órával írásban, igazolhatóan el kell küldeni a tagoknak, és a meghívottaknak. 

(7) A Diákbizottsági Elnök a Szintképviselői Fórum ülésének meghívóját az ülést megelőzően 

az adott kollégiumi hallgatói részegység minden tagjához írásban, igazolhatóan eljuttatni 

köteles. 

 

195. § A Szintképviselői Fórum ülése határozatképes, ha szabályosan (a 194. § (3) – (5) 

pontokban foglaltak szerint) hívták össze, valamint, a Szintképviselői Fórum tagjainak több 

mint fele és a Diákbizottság legalább egy tagja jelen van. A diákbizottsági tag részvételéről a 

Diákbizottsági Elnök köteles gondoskodni. Amennyiben a Szintképviselői Fórum ülése nem 

határozatképes, az ülést változatlan napirenddel 7 napon belül meg kell ismételni. 

Amennyiben a Szintképviselői Fórum ülését nem szabályosan hívták össze, a Szintképviselői 

Fórum ezen ülésén hozott döntések semmisek. 
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196. § (1)  A Szintképviselői Fórum döntést kizárólag ülésen hozhat. A döntéshez a 

Szintképviselői Fórum jelenlevő tagjai egyszerű többségének egybehangzó szavazata 

szükséges. A Szintképviselői Fórum minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A szavazati 

jog gyakorlása másra át nem ruházható. Szavazategyenlőség esetén a Koordinátor szavazata 

dönt. 

(2) A Szintképviselői Fórum döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve, ha titkos szavazásra 

kerül sor.  

Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve, ha azt a Koordinátor saját 

hatáskörében elrendeli, vagy a jelenlévő Szintképviselői Fórum tagok több mint egyharmada 

kéri. Titkos szavazás esetén kétfős, Szavazatszedő és -számláló Bizottságot köteles a 

Szintképviselői Fórum választani a Szintképviselői Fórum ülésén jelenlévő, tanácskozási 

jogkörrel jelenlévő személyek közül. 

 

197. § (1)  A Szintképviselői Fórum ülésének vezetője megvizsgálja a Szintképviselői Fórum 

ülésének határozatképességét. Ha a Szintképviselői Fórum ülésének határozatképességét 

megállapítja, megnyitja a Szintképviselői Fórum ülését. 

(2) A Szintképviselői Fórum üléseiről a Diákbizottsági Titkár jegyzőkönyvet készít, 

akadályoztatása esetén a Szintképviselői Fórum ülésének megnyitása után a Szintképviselői 

Fórum első döntésével haladéktalanul jegyzőkönyvvezetőt választ. 

(3) A Szintképviselői Fórum üléseiről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő 

tagok és meghívottak, valamint egyéb, tanácskozási jogkörrel jelenlévő személyek nevét, az 

ülésen lezajlott, lényegesebb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatok a napirendi pontokkal 

és az indítványokkal kapcsolatos döntéseket, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a 

szavazástól tartózkodók és az abban részt nem vevők számát, a titkos szavazásra bocsátott 

kérdéseket, továbbá azokat a nyilatkozatokat és eseményeket, amelyek külön jegyzőkönyvbe 

vételét a Szintképviselői Fórum ülése során valamely tag, vagy tanácskozási jogkörrel 

jelenlévő személy kéri. Amennyiben valamely nyilatkozat vagy esemény szó szerinti 

jegyzőkönyvbe vételét kéri valamely tag vagy tanácskozási jogkörrel jelenlévő személy, azt 

szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni. 

(4) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik. 

(5) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő tizenötödik napig a hallgatói részegység 

hivatalos honlapján, illetve a KolHÖK hivatalos honlapján nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 
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A Koordinátor 

 

198. § A Koordinátort a Szintképviselői Fórum saját tagjai közül választja az újonnan felálló 

Szintképviselői Fórum első, alakuló ülésén. 

199. § (1)  A koordinátorválasztás a jelöléssel kezdődik. A Szintképviselői Fórum tagjai 

tehetnek javaslatot a jelölt(ek)re. 

(2) A jelölt a Szintképviselői Fórum előtt személyesen ismerteti terveit és elképzeléseit.  

(3) A jelölt megválasztásához a Szintképviselői Fórum jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tagjai szavazatainak több mint fele szükséges. A szavazás titkos. Egy Szintképviselői csak 

egy jelöltre szavazhat. A szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(4) Amennyiben az első szavazás alkalmával az 199. § (3) pontban írt arányt egyik jelölt sem 

éri el, újabb szavazást kell tartani. A második szavazás alkalmával arra a két jelöltre lehet 

szavazni, akik a legtöbb szavazatot kapták. Az így megtartott második szavazás 

eredményeként a Koordinátor az, aki a jelenlévő tagok szavazatainak többségét elnyerte. 

Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. 

 

200. § A Koordinátor megbízatása a szintképviselői megbízatási idejének egészére, de 

legkésőbb a következő Koordinátor megválasztásáig tart. 

 A Koordinátori megbízatás megszűnik 

a) a Koordinátor Szintképviselői megbízatásának megszűnésével; 

b) a Szintképviselői Fórum számára eljuttatott írásos lemondással; 

c) a tisztségből való Szintképviselői Fórumi felmentéssel; 

d) halálával. 

 

201. § A Szintképviselői Fórum összes szavazati joggal rendelkező tagja több mint felének 

bizalmatlansági indítványára, új Koordinátor-jelölt állításával, megbízatásának lejárta előtt a 

Koordinátort felmentheti. A Koordinátor felmentéséről és a koordinátor-jelölt 

megválasztásáról a Szintképviselői Fórum egy, titkos szavazással dönt. A felmentés feltétele, 

hogy a Koordinátor-jelölt a jelen lévők által érvényesen leadott szavazatoknak több, mint felét 

megkapja. Eredménytelen felmentés esetén a Szintképviselői Fórum két hónapon belül nem 

szavazhat újabb felmentési indítványról. 

 

202. § (1)  Amennyiben a Koordinátor megbízatása valamely okból megszűnik, a 

Szintképviselői Fórum soron következő ülését a Diákbizottsági Elnök, akadályoztatása esetén 
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a Szintképviselői Fórum bármely tagja összehívhatja, mely ülésen a Szintképviselői Fórum 

köteles Koordinátort választani. Ezen ülés levezetője az új Koordinátor megválasztásáig az 

ülés összehívója. 

(2) A Koordinátor megbízatása megszűnéséig köteles összehívni a Szintképviselői Fórum 

tisztújító ülését. Ha a Koordinátor a Szintképviselői Fórum tisztújító ülését megbízatása 

megszűnéséig nem hívja össze, akkor a Szintképviselői Diákbizottsági Elnök hívja össze a 

Szintképviselői Fórum tisztújító ülését. Ha a Diákbizottsági Elnök a Koordinátor 

megbízatásának megszűnte utáni 5 napig nem hívja össze a Szintképviselői Fórum tisztújító 

ülését, azt a Szintképviselői Fórum bármely tagja összehívhatja. 

(3) A Koordinátor 15 napos határidővel írásban, a Szintképviselői Fórum tagjainak 

értesítésével és a Szintképviselői Fórum tisztújító ülésének egyidejű összehívásával 

lemondhat tisztségéről. Amennyiben a Koordinátor elmulasztotta összehívni a Szintképviselői 

Fórum tisztújító ülését, azt a Diákbizottsági Elnök köteles megtenni. Ennek elmulasztása 

esetén a Szintképviselői Fórum elnökválasztó ülését a Szintképviselői Fórum bármely tagja 

összehívhatja. 

(4) A Koordinátor azonnali hatályú lemondása esetén a Diákbizottsági Elnök látja el 

Koordinátori teendőket és köteles 15 napon belül a Szintképviselői Fórum tisztújító ülését 

összehívni. Ha a jelölt határidőn belül nem hívta össze a tisztújító Szintképviselői Fórum 

ülést, a Szintképviselői Fórum tisztújító ülését a Szintképviselői Fórum bármely tagja 

összehívhatja. 

 

A Koordinátor feladatköre 

 

203. § A Koordinátor feladata 

a) összehívni és vezetni a Szintképviselői Fórum üléseit; 

b) felhívni a szintképviselők figyelmét arra, hogy aktívan lássák el a jelen Alapszabályban 

meghatározott feladataikat – feltéve ha, azoknak nem tesznek eleget; 

c) kapcsolatot tartani a Szintképviselői Fórum és a Diákbizottság között; 

d) tájékoztatni a Szintképviselői Fórum tagjait a Diákbizottság tevékenységéről, döntéseiről, 

határozatairól 

e) emlékeztetőt írni a Szintképviselői Fórum tagjainak az egyes ülésen tárgyalt témákról, 

döntésekről, megállapított feladatokról. 
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A kollégiumi hallgatói részegységek tisztségviselőinek megválasztása 

 

204. § (1)  A kollégiumi hallgatói részegységek választott tisztségviselőkből álló szerveinek 

(Kollégiumi Küldöttgyűlés; Diákbizottság; Szintképviselői Fórum) létszámát az egyes 

kollégiumokra nézve jelen Alapszabály 229 – 290. § szabályozzák. 

(2) Amennyiben a 229 – 290. § megjelölt létszámnál kevesebb jelölt indul érvényesen az adott 

megbízatásért, szerv mandátummal rendelkező tagjainak száma azon személyek számával 

azonos, akik az egyes szervek esetében jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott 

módon érvényes jelölést adtak le. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint a jelen Alapszabály 

229 – 290. §, az adott szerv részére meghatározott megválasztáskori létszám. A választásokat 

ebben az esetben is meg kell tartani. 

 

205. § (1)  Az egyes kollégiumok diákbizottsági illetve kollégiumi küldöttgyűlési tagjainak 

választásakor minden, az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló hallgató választható.  

(2) Az egyes választókörzetek szintképviselőinek választásakor az adott választókörzet 

minden tagja választható.  

 

206. § Az egyes kollégiumi hallgatói részegységek tisztségviselőinek választásakor a szavazás 

lebonyolításának két lehetséges módja van: 

a) a Választási Bizottság által meghatározott 3 munkanapos időszakban, az adott kollégium 

egy kijelölt pontján elhelyezett urnával; 

b) az adott részegység Kollégiumi Közgyűlésén / Kollégiumi Küldöttgyűlésén / Kollégiumi 

választási körzeti tisztújító ülésén lefolytatott titkos szavazással. 

 

Urnás vagy elektronikus választás 

 

A jelöltállítási szakasz 

207. § A jelöltállítási szakasz minimális időtartama 72 óra, maximális időtartama 144 óra. A 

jelöltállításra nyitva álló határidő lezárultával a Helyi Választási Bizottság a hozzá beérkezett 

jelöléseket a Választási Bizottságnak továbbítja. 

 

208. § A Választási Bizottság a jelöltállításra nyitva álló határidő lezárulta után a Helyi 

Választási Bizottságokhoz szabályszerűen beérkezett és Választási Bizottsághoz továbbított 

jelöléseket számba veszi, az érvénytelen jelöléseket elutasítja, majd a tisztségekért induló 
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személyek névsorát legkésőbb három munkanapon belül közzé teszi a KolHÖK hivatalos 

honlapján, valamint minden érintett kollégistát írásban, igazolhatóan értesít róla, a 

jelöltállítási szakasz ezzel lezárul. 

 

A szavazás urnás választás esetén 

209. § (1)  A szavazást a Jelöltállítási szakasz lezárását követően, legfeljebb hét naptári napon 

belül meg kell kezdeni. 

(2)  A három munkanapig tartó szavazás időpontját, helyét és módját a Választási Bizottság 

jelen Alapszabály 99. § foglaltak szerint köteles meghirdetni. 

(3) A szavazás időtartama alatt a Választási Bizottság felhívásainak közzétételén, és az urna 

közelében elhelyezett, minden jelölt bemutatkozására maximum 1000 karakter terjedelemben 

lehetőséget adó, a Helyi Választási Bizottság által a választás kiírásakor meghirdetett formai 

követelményeknek eleget tevő hirdetmény kihelyezésén kívül más, a választók 

befolyásolására irányuló tevékenység az urnával egy helyiségben az urna 10 méteres 

környezetében nem folytatható. 

 

210. § (1)  A szavazáskor minden, az adott kollégiumban vagy választókörzetben jelen 

Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott, személy (a továbbiakban: választó) egy 

szavazattal rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(2) A szavazáskor minden választó egy szavazólapot kap, amin az adott kollégiumi tisztségért 

indulókra van lehetősége szavazni. A szavazási jogosultságot, és hogy egy választó vett-e már 

fel szavazólapot a Helyi Választási Bizottság jelenlévő tagjai ellenőrzik az adott kollégium 

lakóinak nyilvántartása alapján. 

(3) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes olyan személy nevét (listát), akik a jelöltállítási 

szakaszban érvényes jelölést adtak le a Helyi Választási Bizottságnak. A szavazólapon 

minden jelölt (lista neve) mellett található egy üres négyzet, a választó az ebbe a négyzetbe 

elhelyezett két egymást metsző vonallal tud szavazni az általa választott jelöltekre (listára). 

Minden választó a szavazólapon legfeljebb az egyes kollégiumok esetében a jelen 

Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott, az egyes szervekre vonatkozó 

megválasztáskori létszám 100%-át jelentő személyt támogathat érvényesen szavazatával. 

Amennyiben az adott kollégiumi hallgatói részegység egyes tisztségviselőinek választásakor 

jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint, meghatározott számú jelöltből álló listákra lehet 

szavazni, úgy a szavazólapon egy lista támogatható érvényesen.  
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211. § (1)  A kitöltött szavazólapokat az erre a célra rendszeresített, lezárt és lepecsételt 

urnába kell a szavazóknak bedobniuk. Az adott választási nap végeztével az urnák nyílását le 

kell zárni és le kell pecsételni, valamint a Helyi Választási Bizottság és a Választási Bizottság 

tagjain kívül választók által hozzá nem férhető helyiségbe elzárni. A következő választási nap 

új urnákkal indul.  

(2) A szavazás folyamán az urnákat folyamatosan őrizni kell. Az urnák csak a 

szavazatszámláláskor, a három Helyi Választási Bizottsági tagból legalább kettő tag, valamint 

a Választási Bizottság tagjaiból legalább egy tag jelenlétében nyithatóak fel, akik az egyes 

urnákból a szavazatokat a harmadik nap végén összesítik. 

 

A szavazás elektronikus választás esetén 

212. § (1)  A szavazást a Jelöltállítási szakasz lezárását követően, legfeljebb hét naptári napon 

belül meg kell kezdeni. 

(2)  Az öt munkanapig tartó szavazás időpontját, helyét és módját a Választási Bizottság jelen 

Alapszabály 99. § foglaltak szerint köteles meghirdetni. 

(3) Amennyiben a jelöltek a jelöltállítási szakasz lezárultáig elektronikusan egy maximum 

1000 karakter terjedelmű bemutatkozást a Választási Bizottsághoz eljuttatnak, a Választási 

Bizottság köteles azt minden érintett választónak elektronikusan eljuttatni.  

 

213. § (1)  A szavazáskor minden, az adott kollégiumban vagy választókörzetben jelen 

Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott, személy (a továbbiakban: választó) egy 

szavazattal rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(2) A szavazáskor a választóknak elektronikus szavazási felületen van lehetősége az adott 

kollégiumi tisztségért indulókra szavazni. 

(3) A szavazási felületen fel kell tüntetni az összes olyan személy nevét (listát), akik a 

jelöltállítási szakaszban érvényes jelölést adtak le a Helyi Választási Bizottságnak. A szavazó 

felületen minden jelölt (lista neve) mellett található egy választási lehetőség, a választó az 

ezen választási lehetőség kiválasztásával tud szavazni az egyes jelöltekre (listákra). Minden 

választó legfeljebb az egyes kollégiumok esetében a jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint 

meghatározott, az egyes szervekre vonatkozó megválasztáskori létszám 100%-át jelentő 

személyt támogathat érvényesen szavazatával. Amennyiben az adott kollégiumi hallgatói 

részegység egyes tisztségviselőinek választásakor jelen Alapszabály 242 – 303. § szerint, 

meghatározott számú jelöltből álló listákra lehet szavazni, úgy a szavazási felületen egy lista 

támogatható érvényesen.  
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A választás eredményének megállapítása 

214. § (1)  Urnás szavazás esetén a szavazás lezárását követően az urnát felnyitó Helyi 

Választási Bizottsági és Választási Bizottsági tagok megszámolják a szavazatokat. 

Elektronikus választás esetén a szavazás lezárását követően a Választási Bizottság tagjai 

ellenőrzik a részvételi arányt. 

(2) Érvényes a választás, ha a választók több mint egynegyede részt vett a szavazáson. Ha a 

részvétel ekkor nem éri el az érvényességhez szükséges mértéket, akkor a szavazást pótnapok 

(legalább egy, legfeljebb három munkanap) beiktatásával azonnal meg kell hosszabbítani. 

Ezen pótnapok mennyiségéről a Választási Bizottság határoz. 

 

215. § (1)  Minden kollégiumi testület esetében meg van határozva a tagság létszáma. 

Megbízatást nyer az adott testületben a legtöbb érvényes szavazatot kapott, az egyes testületek 

esetében jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott számú jelölt. Amennyiben a 

jelöltek száma nem haladja meg az elnyerhető pozíciók számát, a megválasztáshoz egynél 

több jelölt esetében az is szükséges, hogy az adott jelölt megkapja az érvényesen leadott 

szavazatok legalább 30%-ának támogatását Amennyiben a jelöltek száma nem haladja meg az 

elnyerhető pozíciók számát, a megválasztáshoz egy jelölt esetében az is szükséges, hogy az 

adott jelölt megkapja az érvényesen leadott szavazatok legalább 50%-ának támogatását. 

 

(2) Amennyiben egy kollégiumi testület választási eredményének megállapításakor 

szavazategyenlőség miatt nem eldönthető, mely indulók szereztek tisztséget, akkor az 

eldönthetően tisztséget szerzett indulók tisztséget nyernek. A betöltetlen tisztségekre a 

Választási Bizottság új választásokat köteles kiírni úgy, hogy azon csak a 

szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet szavazni, akik az így kialakult sorrend alapján 

nyerhetik el a fennmaradó tisztségeket. 

 

216. § A választáson elnyert tisztség a következő tisztségviselő rendes őszi kollégiumi 

választásokon történő megválasztásáig tart. 

 

217. § A választás eredményéről a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít, melyet elnöke 

és egy tagja hitelesít. A választás eredményét a választás lezárultát követő 24 órán belül 

nyilvánosságra kell hozni, valamint minden érintett kollégistát írásban, igazolhatóan értesíteni 

kell róla. A kihirdetéssel lép életbe az új tisztségviselők tisztsége. 
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218. § Diákbizottsági tagok rendes őszi kollégiumi választások során történő megválasztása 

után a belüli időpontraDiákbizottság megválasztja azon tisztségviselőit, amelyeknek 

megválasztása a hatáskörébe van utalva. 

 

Jogorvoslat 

219. § A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül 

az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz 

a jelen Alapszabály 111. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt 

szabálytalanságok részletes ismertetésével. 

 

Választás ülésen, titkos szavazással 

 

220. § (1)  A választás ez esetben az adott kollégiumi szerv esetében az adott kollégium jelen 

Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott szervének - Kollégiumi Közgyűlésének, 

Kollégiumi Küldöttgyűlésének vagy Kollégiumi választási kerületi tisztújító ülés - tisztújító 

ülésén lefolytatott titkos szavazással történik. Az ülés elején nyílt szavazással, jelen 

Alapszabály 109§ (2) pontjának megfelelő módon Szavazatszedő és -számláló Bizottság kerül 

megválasztásra, akik elvégzik a titkos és nyílt szavazással kapcsolatos szavazatszedő és 

szavazatszámláló feladatkört, valamint minden egyéb, jelen Alapszabály 109§ (2) pontjában 

rájuk ruházott feladatot. 

(2) Tisztségviselők csak olyan ülésen választhatóak, amelyen a választók több mint 25%-a 

jelen van. 

 

221. § (1)  A választás az adott tisztségre való jelöléssel kezdődik.  

(2) Minden, az adott ülésen szavazati joggal rendelkező hallgató jelölhet és minden, az adott 

tisztségre jelen Alapszabályban rögzített feltételeknek eleget tevő hallgató jelölhető.  

A jelölés szóban történik, az érvényes jelöléshez a jelöltnek azt szóban el kell fogadnia, vagy 

akadályoztatása esetén a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoznia.  

(3) Amennyiben nincs több jelölés, a jelöltek/listák elnökjelöltjei a Kollégiumi Küldöttgyűlés 

/ Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi választási körzet tisztújító ülése előtt személyesen 

ismertetik terveiket és elképzeléseiket.  
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222. § (1) Ezután kezdetét veszi a szavazás. A szavazáskor minden választó egy szavazattal 

rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása másra át nem ruházható. 

(2) A szavazáskor minden választó egy szavazólapot kap, amin az adott tisztségért indulókra 

van lehetősége szavazni. 

(3) A szavazólapon fel kell tüntetni az összes olyan személy nevét (listát), akiket a 

jelöltállítási szakaszban érvényesen jelöltek. A szavazólapon minden jelölt (lista neve) mellett 

található egy üres négyzet, a választó az ebbe a négyzetbe elhelyezett két egymást metsző 

vonallal tud szavazni az általa választott jelöltekre (listára). Minden választó a szavazólapon 

legfeljebb az egyes kollégiumok esetében a jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint 

meghatározott, az egyes szervekre vonatkozó megválasztáskori létszám 100%-át jelentő 

személyt támogathat érvényesen szavazatával. Amennyiben az adott kollégiumi hallgatói 

részegység egyes tisztségviselőinek választásakor jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint 

meghatározott tagból álló listára lehet szavazni, úgy a szavazólapon egy lista támogatható 

érvényesen.  

 

223. § (1)  A szavazatokat a Szavazatszedő és –számláló Bizottság tagjai gyűjtik össze, olyan 

módon, hogy a választó személyét az írásos szavazat alapján ne lehessen megállapítani. 

Összegzik a szavazatokat, és kihirdetik az eredményt.  

(2) Minden kollégiumi testület esetében meg van határozva, hány fő választható tagnak. 

Tisztséget nyer az adott testületben a legtöbb érvényes szavazatot kapott, az egyes szervek 

esetében jelen Alapszabály 229 – 290. § szerint meghatározott számú induló. Amennyiben a 

jelöltek száma nem haladja meg az elnyerhető pozíciók számát, a megválasztáshoz egynél 

több jelölt esetében az is szükséges, hogy az adott jelölt megkapja az érvényesen leadott 

szavazatok legalább 30%-ának támogatását. Amennyiben a jelöltek száma nem haladja meg 

az elnyerhető pozíciók számát, a megválasztáshoz egy jelölt esetében az is szükséges, hogy az 

adott jelölt megkapja az érvényesen leadott szavazatok legalább 50%-ának támogatását. 

 

(3) Amennyiben egy kollégiumi testület választási eredményének megállapításakor 

szavazategyenlőség miatt nem eldönthető, mely jelöltek szereztek tisztséget, akkor az 

eldönthetően tisztséget szerzett indulók tisztséget nyernek. A betöltetlen tisztségekre a 

Szavazatszedő és –számláló Bizottság új szavazást köteles indítani úgy, hogy azon csak a 

szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet szavazni, akik az így kialakult sorrend alapján 

nyerhetik el a fennmaradó tisztségeket 
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224. § Az újonnan megválasztott tisztségviselők tisztsége a szavazás végleges lezárultával, az 

eredmény Szavazatszedő és –számláló Bizottság általi kihirdetésével veszi kezdetét. 

 

225. § A választáson elnyert tisztség a következő tisztségviselők rendes őszi kollégiumi 

választásokon történő megválasztásáig tart. 

 

226. § A választás eredményéről a Szavazatszedő és –számláló Bizottság írásos beszámolója 

alapján a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít, melyet elnöke és egy tagja hitelesít. A 

választás eredményét két munkanapon belül nyilvánosságra kell hozni a KolHÖK hivatalos 

honlapján. 

 

227. § Diákbizottsági tagok választása esetében a Kollégiumi Közgyűlés / Kollégiumi 

Küldöttgyűlés / Kollégiumi választási körzet tisztújító ülései utánbelüli időpontra a 

Diákbizottság megválasztja azon tisztségviselőit, amelyeknek megválasztása hatáskörébe van 

utalva. 

 

Jogorvoslat 

228. § A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül 

az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz 

a jelen Alapszabály 111. § pontjában meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az 

észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével. 

 

Az egyes kollégiumi hallgatói részegységek felépítése és választási rendszere 

 

Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános rendelkezések 

 

229. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység. (a továbbiakban: ADK 

HÖK). 

(2) A szervezet székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.  

(3) Az ADK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége. 

(4) Az ADK HÖK tagja minden hallgató, aki az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ 

Ajtósi Dürer sori Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll. 



 

84 

 

(5) Az ADK HÖK segíti a kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a kollégiumi 

lakhatás színvonalának emelését, a kollégiumi dolgozók és hallgatók közötti jó viszony 

kialakítását és fenntartását, a kollégiumi öntevékeny csoportok munkáját, a kollégiumi közélet 

élénkítését. 

(6) Az ADK HÖK együttműködik bármely más szervezettel, melynek céljai az ELTE és a 

Kollégium szellemével összeegyeztethetőek. 

(7) Az ADK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: adk-elnok@kolhok.elte.hu. 

 

Az ADK HÖK szervei 

230. § Az ADK HÖK szervei 

a) az ADK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése 

b) az ADK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: ADK DB) 

c) az ADK HÖK Szintképviselői 

 

Kollégiumi Küldöttgyűlés 

 

231. § (1)  Az ADK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése az ADK HÖK legfőbb döntéshozó 

szerve.  

(2) Az ADK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének 18 szavazati joggal rendelkező tagja az ADK 

HÖK 18, jelen Alapszabály 231. § – 232. § illetve 234. § meghatározott módon megválasztott 

szintképviselője. 

 

Diákbizottság 

 

232. § (1)  Az Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (ADK 

DB) létszáma 9 fő. 

(2) ADK DB elnökének és alelnökének bármely ADK HÖK tag indulhat, minden ADK HÖK 

tag választható, aki a jelölési időszakban ötven ADK HÖK tag támogató aláírásával 

érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead, kivéve az ADK 

Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan 

szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat, illetve, elnökjelölt esetében, aki jelen 

alapszabály 162. § (2) pontjában foglaltaknak eleget tesz. Az ADK DB tagjának bármely 

ADK HÖK tag kinevezhető, kivéve az ADK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal 
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rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat. 

A kizárást megtestesítő indulókat a Választási Bizottság a választásokból kizárja. 

 

Szintképviselők 

 

233. § (1)  Az ADK HÖK lakószintenként elkülönülő választási körzetei a következők: első 

félemelet és első emelet; második emelet; harmadik emelet; negyedik emelet; ötödik emelet; 

hatodik emelet; hetedik emelet; nyolcadik emelet; kilencedik emelet 

(2) Minden választási körzet esetében a két legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer 

szintképviselői tisztséget. 

(3) A szintképviselők tisztségüknél fogva tagjai a 18 tagú Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. 

(4) Szintképviselőnek az ADK HÖK bármely tagja indulhat, minden ADK HÖK tag 

választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó tíz ADK HÖK tag 

támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a választási bizottság felé lead, kivéve az 

ADK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban ADK DB mandátumért 

indulnak. A kizárást megtestesítő indulókat a Választási Bizottság a választásokból kizárja. 

 

Az ADK DB tagjainak és az ADK HÖK Szintképviselőinek megválasztása  

 

234. § (1)  Az indulást támogató aláírásért ellenértéket vagy előnyt felajánlani, kérni és adni 

tilos. 

(2) Az indulást támogató aláírások összegyűjtésére rendelkezésre álló legalább három naptári 

napos időtartamot a Választási Bizottság határozza meg és értesíti róla az ADK HÖK tagjait. 

 

235. § (1) Az ADK DB tagjainak választásakor minden ADK HÖK tagnak egy, át nem 

ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált urnás 

vagy elektronikus választási mód szerint zajlik.  

(2) A választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnök-jelöltből  

és egy diákbizottsági alelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a választást megelőzően előre 

meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az elnöki, és ki az 

alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági 

alelnöki mandátumokat. 

(3) A Diákbizottság fennmaradó 7 helyére a Diákbizottsági Elnök nevezhet ki személyeket. A 

Diákbizottsági Elnök jogkörébe tartozik az egyes tagok diákbizottságon belüli feladatának, 
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tisztségének meghatározása is. Az így felálló Diákbizottságról a Diákbizottsági Elnöknek 

minden ADK HÖK tagot írásban, igazolhatóan tájékoztatni kell a megválasztását követő 7 

munkanapon belül. 

(4) Egyben a Diákbizottsági Elnök joga a Diákbizottság – diákbizottsági alelnökön kívüli – 

tagjainak visszahívása és helyükre új tag kinevezése is. Minden ilyen jellegű változásról a 

Diákbizottsági Elnök feladata írásban, igazolhatóan tájékoztatni minden ADK HÖK tagot a 

változást követő 7 munkanapon belül. 

(5) Amennyiben az ADK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, az ADK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt 

jelölhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek kötelessége 15 

napon belül új diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási 

Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki 

kell írnia. Az alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219 § szerint definiált, urnás vagy 

elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra a mandátumból hátralévő időre. A 

választáson az ADK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a helyi választási 

bizottságnál húsz ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott érvényes 

jelölőlapot és alelnöki programot leadott. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el 

az alelnöki mandátumot, korábbi kinevezéséből származó diákbizottsági tagsági mandátuma 

megszűnik. 

(6) Amennyiben az ADK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik 

a Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő diákbizottsági elnöki tisztség a Diákbizottsági 

Elnök minden jogkörével rendelkezik, kivéve a Diákbizottsági tagok kinevezésének és 

visszahívásának jogkörét. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet ki maga 

mellé. Amennyiben a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki 

mandátumot, a Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Elnököt 

választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök mandátuma 

egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő 

Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új ADK DB elnöki és alelnöki választások kiírását kérvényeznie a 

Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli 

időpontra ki kell írnia. A választás a jelen Alapszabály 231. § illetve 232. § (1) - (2) 

bekezdései szerint definiált módon történik. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri 
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el az elnöki vagy alelnöki mandátumot, korábbi kinevezéséből származó diákbizottsági 

tagsági mandátuma megszűnik. 

 

236. § Az ADK HÖK szintképviselőinek választásakor minden ADK HÖK tagnak a saját 

választási körzetében egy, át nem ruházható szavazata van. A választás a jelen Alapszabály 

207. § – 219. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. 

 

Damjanich utcai Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános rendelkezések 

 

237. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Damjanich utcai Kollégiumi Hallgatói Részegység. (a továbbiakban: DUK 

HÖK) 

(2) A szervezet székhelye: 1071 Budapest Damjanich utca 41-43.  

(3) A DUK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége. 

(4) A DUK HÖK tagja minden hallgató, aki az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ 

Damjanich utcai Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll. 

(5) A DUK HÖK segíti a kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a kollégiumi 

lakhatás színvonalának emelését, a kollégiumi dolgozók és hallgatók közötti jó viszony 

kialakítását és fenntartását, a kollégiumi öntevékeny csoportok munkáját, a kollégiumi közélet 

élénkítését. 

(6) A DUK HÖK együttműködik bármely más szervezettel, melynek céljai az ELTE és a 

Kollégium szellemével összeegyeztethetőek. 

(7) A DUK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: duk-elnok@kolhok.elte.hu 

 

A DUK HÖK szervei 

 

238. § A DUK HÖK szervei 

a) A DUK HÖK Kollégiumi Közgyűlése; 

b) A DUK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban DUK DB); 
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Kollégiumi Közgyűlés 

 

239. § A Damjanich utcai Kollégiumi Hallgatói Részegység legfőbb döntéshozó szerve a 

DUK HÖK Kollégiumi Közgyűlése. 

 

Diákbizottság 

 

240. § (1)  A Damjanich utcai Kollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (DUK 

DB) létszáma minimum 5, maximum 9 fő. 

(2) DUK DB elnökének és alelnökének bármely DUK HÖK tag indulhat, minden DUK HÖK 

tag választható, aki a jelölési időszakban érvényes jelölést lead a Helyi Választási Bizottság 

felé, illetve, elnökjelölt esetében, aki jelen Alapszabály 162. § (2) pontjában foglaltaknak 

eleget tesz. A DUK DB tagjának bármely DUK HÖK tag kinevezhető. 

 

A DUK DB tagjainak megválasztása 

 

241. § (1)  A DUK DB tagjainak választásakor minden DUK HÖK tagnak egy, át nem 

ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 220. – 228. § szerint definiált ülésen, 

titkos szavazással történő választási mód szerint, a tisztújító Kollégiumi Közgyűlésen zajlik. 

(2) A választás során 2 fős listák jelölhetőek és választhatóak, melyek egy 

diákbizottságielnök-jelöltből és egy diákbizottsági alelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a 

választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki 

tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági 

elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. 

(3) A Diákbizottság fennmaradó helyeire a Diákbizottsági Elnök nevezhet ki személyeket. A 

Diákbizottsági Elnök jogkörébe tartozik az egyes tagok diákbizottságon belüli feladatának, 

tisztségének meghatározása is. Az így felálló Diákbizottságról a Diákbizottsági Elnöknek 

minden DUK HÖK tagot írásban, igazolhatóan tájékoztatni kell a megválasztását követő 7 

munkanapon belül. 

(4) Egyben a Diákbizottsági Elnök joga a Diákbizottság – diákbizottsági alelnökön kívüli – 

tagjainak visszahívása és helyükre új tag kinevezése is. Minden ilyen jellegű változásról a 

Diákbizottsági Elnök feladata írásban, igazolhatóan tájékoztatni minden DUK HÖK tagot a 

változást követő 7 munkanapon belül. 
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242. § (1)  Amennyiben a DUK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum lejárta 

előtt szűnik meg, a DUK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 

Alelnököt jelölhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a 

Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli 

időpontra ki kell írnia. Az alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint 

definiált, urnás vagy elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra a mandátumból 

hátralévő időre. A választáson a DUK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a 

helyi választási bizottságnál érvényes jelölőlapot és alelnöki programot leadott. Amennyiben 

a diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi kinevezéséből 

származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik. 

(2) Amennyiben a DUK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik 

a Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő diákbizottsági elnöki tisztség a Diákbizottsági 

Elnök minden jogkörével rendelkezik, kivéve a Diákbizottsági tagok kinevezésének és 

visszahívásának jogkörét. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet ki maga 

mellé. Amennyiben a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki 

mandátumot, a Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Elnököt 

választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök mandátuma 

egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő 

Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új DUK DB elnöki és alelnöki választások kiírását kérvényeznie a 

Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli 

időpontra ki kell írnia. A választás a jelen Alapszabály 240 – 241. § szerint definiált módon 

történik. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el az elnöki vagy alelnöki 

mandátumot, korábbi kinevezéséből származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik. 
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Kerekes Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános rendelkezések 

 

243. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Kerekes Kollégiumi Hallgatói Részegység (a továbbiakban: KUK HÖK) 

(2) A szervezet székhelye: 1135 Budapest, Kerekes utca 12-20. 

(3)  A KUK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgató Önkormányzatának részegysége. 

(4) A KUK HÖK tagja minden hallgató, aki az ELTE Kerekes Tagkollégiumával tagsági 

jogviszonyban áll. 

(5) Az KUK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: kuk-elnok@kolhok.elte.hu. 

 

A KUK HÖK szervei 

 

244. § A KUK HÖK szervei 

a) a KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése; 

b) a KUK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: KUK DB); 

 

Kollégiumi Küldöttgyűlés 

 

245. § (1)  A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése a KUK HÖK legfőbb döntéshozó 

szerve.  

(2) A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének 30 szavazati joggal rendelkező tagja van.  

(3) A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjának bármely KUK HÖK tag indulhat, 

minden KUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszak lezárultáig tizenöt KUK HÖK tag 

támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot ad le a Helyi Választási Bizottság felé.  

(4) Az indulást támogató aláírásért ellenértéket vagy előnyt felajánlani, kérni és adni tilos. 

(5) Az indulást támogató aláírások összegyűjtésére rendelkezésre álló legalább három naptári 

napos időtartamot a Választási Bizottság határozza meg és értesíti róla a KUK HÖK tagjait. 

 

Diákbizottság 

 

246. § (1)  A Kerekes Kollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (KUK DB) 

létszáma minimum 7, maximum 9 fő. 
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(2) KUK DB elnökének és alelnökének bármely KUK HÖK tag indulhat, minden KUK HÖK 

tag választható, aki a jelölési időszakban negyven KUK HÖK tag támogató aláírásával 

érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead, illetve, elnökjelölt 

esetében, aki jelen alapszabály 162. § (2) pontjában foglaltaknak eleget tesz. A KUK DB 

tagjának bármely KUK HÖK tag kinevezhető. 

 

Az KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjainak és a KUK DB tagjainak 

megválasztása 

 

247. § A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjainak választásakor a választás a jelen 

Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint 

zajlik minden tanév elején. 

 

248. § A KUK DB tagjainak választásakor minden KUK HÖK tagnak egy, át nem ruházható 

szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált urnás vagy 

elektronikus választási mód szerint zajlik.  

 

249. § (1)  A választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottságielnök-

jelöltből és egy diákbizottságialelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a választást 

megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az 

elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki 

illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. 

(2) A Diákbizottság fennmaradó minimum 5, maximum 7 helyére a Diákbizottsági Elnök 

nevezhet ki személyeket. A Diákbizottsági Elnök jogkörébe tartozik az egyes tagok 

diákbizottságon belüli feladatának, tisztségének meghatározása is. Az így felálló 

Diákbizottságról a Diákbizottsági Elnöknek minden KUK HÖK tagot írásban, igazolhatóan 

tájékoztatni kell a megválasztását követő 7 munkanapon belül. 

(3) Egyben a Diákbizottsági Elnök joga a Diákbizottság – diákbizottsági alelnökön kívüli – 

tagjainak visszahívása és helyükre új tag kinevezése is. Minden ilyen jellegű változásról a 

Diákbizottsági Elnök feladata írásban, igazolhatóan tájékoztatni minden KUK HÖK tagot a 

változást követő 7 munkanapon belül. 

 

250. § (1)  Amennyiben a KUK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum lejárta 

előtt szűnik meg, a KUK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 
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Alelnököt jelölhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a 

Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli 

időpontra ki kell írnia. A Diákbizottsági alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219 § 

szerint definiált, urnás vagy elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra a 

mandátumból hátralévő időre. A választáson a KUK HÖK minden tagja indulhat, aki a 

megadott időpontig a helyi választási bizottságnál érvényes jelölőlapot és alelnöki programot 

leadott. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi 

kinevezéséből származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik. 

(2) Amennyiben a KUK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik 

a Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő diákbizottsági elnöki tisztség megegyezik a 

Diákbizottsági Elnök minden jogkörével. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt 

nevezhet ki maga mellé. Amennyiben a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő 

Diákbizottsági Elnöki mandátumot, a Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő 

Diákbizottsági Elnököt választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági 

Alelnök mandátuma egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt 

és ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági 

Elnöknek kötelessége 15 napon belül új KUK DB elnöki és alelnöki választások kiírását 

kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 

munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. A választás a jelen alapszabály 246. § illetve 248 – 

249. § szerint definiált módon történik. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el 

az elnöki vagy alelnöki mandátumot, korábbi kinevezéséből származó diákbizottsági tagsági 

mandátuma megszűnik. 

 

Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános rendelkezések 

 

251. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumi Hallgatói Részegység.(a továbbiakban: 

KCsSK HÖK) 

(2) A szervezet székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.  

(3) A KCsSK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége. 
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(4) A KCsSK HÖK tagja minden hallgató, aki az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ 

Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll. 

(5) A KCsSK HÖK segíti a kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a kollégiumi 

lakhatás színvonalának emelését, a kollégiumi dolgozók és hallgatók közötti jó viszony 

kialakítását és fenntartását, kollégiumi közélet élénkítését. 

(6) A KCsSK HÖK együttműködik bármely más kollégiumi szervezettel, melynek céljai az 

ELTE és a Kollégium szellemével összeegyeztethetőek. 

(7) A KCSSK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: kcssk-elnok@kolhok.elte.hu. 

 

252. § (1)  A KCsSK HÖK választási körzetei a KCsSK HÖK tagjainak az ELTE karaival 

való jogviszonyuk alapján szerveződnek.  

(2) A KCsSK HÖK választási körzetei a következőek: Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói; 

Bölcsészettudományi Kar hallgatói; Informatikai Kar hallgatói és Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar hallgatói; Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatói és 

Társadalomtudományi Kar hallgatói; Természettudományi Kar hallgatói és Tanító- és 

Óvóképző Kar hallgatói. 

 

A KCsSK HÖK szervei 

 

253. § (1) A KCsSK HÖK szervei 

a) a KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése; 

b) a KCsSK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: KCsSK DB); 

 

Kollégiumi Küldöttgyűlés 

 

254. § (1)  A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése a KCsSK HÖK legfőbb döntéshozó 

szerve. 

(2) A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének 60 szavazati joggal rendelkező tagja van, 

a KCsSK HÖK egyes választási körzeteinek kollégiumi választási körzeti ülései által, az 

egyes választási körzetek esetében, jelen Alapszabály 256. § pontja által definiált módon 

delegált személyek. Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott tag: 8 fő; 

Bölcsészettudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 12 fő; Informatikai Kari és 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 12 fő; Pedagógiai 

és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 12 
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fő; Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet által választott 

tag: 16 fő. 

(3) A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjának bármely KCsSK HÖK tag 

választható. 

 

Diákbizottság 

 

255. § (1) A Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának 

(KCsSK DB) létszáma 34 fő. A Diákbizottsági Elnök: 1 fő; a Diákbizottsági Alelnök: 1 fő; 

Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott tag: 6 fő; Bölcsészettudományi 

Kari Választási Körzet által választott tag: 8 fő; Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 6 fő; Pedagógiai és Pszichológiai 

Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 6 fő; 

Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet által választott tag: 

8 fő. 

(2) A 34 tagból 17 rendelkezik szavazati joggal. A Diákbizottsági Elnök: 1 fő; a 

Diákbizottsági Alelnök: 1 fő; Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott 

tag: 2 fő; Bölcsészettudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 3 fő; Informatikai 

Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 3 fő; 

Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által 

választott tag: 3 fő; Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet 

által választott tag: 4 fő. 

(3) A Diákbizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjai (a továbbiakban: Póttagok) a 

Diákbizottság ülésein rendes esetben tanácskozási jogkörrel vehetnek részt. Azonban, 

amennyiben valamely szavazati joggal rendelkező tag(ok) nem vesz(nek) részt az ülésen, a 

szavazati jog(ok)ot a Póttag(ok) gyakorolják, a választás során a 257. § által ismertetett 

módon meghatározott sorrend szerint helyettesítve. 

 

A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak, Diákbizottsági tagjainak, 

Diákbizottsági Elnökének és Diákbizottsági Alelnökének, megválasztása 

 

256. § (1)  A KCsSK választási körzeteinek Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak 

választása a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált urnás vagy elektronikus 

választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott 
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választási körzet minden tagja, aki a jelölő időszak végéig a Helyi Választási Bizottság 

részére érvényes jelölőlapot leadott. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy 

szavazattal rendlkezik.  

(2) A Kollégiumi választási körzeti tagjai minden tanév elején megválasztják a Kollégiumi 

Küldöttgyűlési delegáltakat, akiknek mandátuma a következő Kollégiumi Küldöttgyűlési 

delegáltak megválasztásáig tart. 

 

257. § (1)  A KCsSK Diákbizottsági tagjainak választása a jelen Alapszabály 207 – 219. § 

szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. A választási körzet 

minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölő 

időszak végéig a Helyi Választási Bizottság részére érvényes jelölőlapot leadott. A 

választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  

(2) A diákbizottsági tagok választása esetén a választók négy pozícióra szavazhatnak: 

a) 1 fő, aki a Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a Diákbizottságon belül 

kiemelten felel az adott választási körzet tagjainak érdekképviseletéért, különösen a 

kollégiumi felvételi eljáráshoz és a szobabeosztáshoz kötődően; 

b) 1 fő, aki Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a 257. § (2) a)-ban ismertetett 

személy első számú helyettesítője; 

c) az adott választási körzet által megválasztandó, egyéb szavazati joggal rendelkező 

Diákbizottsági tagok. Minden választási körzet esetében a 255. § (2) pontban meghatározott, a 

választási körzet által megválasztandó, szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok 

száma, mínusz 2 fő, akik jelen § (2) a) és b) pontjában kerültek ismertetésre; 

d) az adott választási körzet által választandó Póttagok. Minden választási körzet esetében a 

255. § (1) pontban meghatározott, a választási körzet által megválasztandó Diákbizottsági 

tagok száma, mínusz a 255. § (2) pontban meghatározott számú, szavazati joggal rendelkező 

tagok. 

(3) Egy személy több pozícióra is jelöltetheti magát. A választás eredményének megállapítása 

abban a sorrendben történik, amely sorrendben jelen Alapszabály 257§ (2) pontja ismerteti a 

tisztségeket. Ha egy jelölt az eredmények megállapítása során elnyer egy tisztséget, a többi, 

még meg nem állapított tisztség jelöltjei közül törlődik. 

(4) A Póttagok közt sorrendiség áll fönn, mely sorrend szükség esetén a Diákbizottság ülésén, 

az adott póttagok választási körzetével egyező választási körzet által megválasztott, szavazati 

joggal rendelkező tagok helyettesítésének sorrendje.  
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(5) Amennyiben valamely szavazati joggal rendelkező tag nem tud részt venni a 

Diákbizottság ülésén, jogait az ülésen az adott választási körzet által választott első póttag 

gyakorolja. Amennyiben ő sem tud jelen lenni, a jogokat a soron következő póttagok 

gyakorolják.  

(6) Több tisztségviselő helyettesítése esetén az Diákbizottság ülésén a tisztségviselők jogait a 

soron következő póttagok gyakorolják. 

 (7) A megválasztott póttagok közti sorrendiséget a leadott szavazatok száma határozza meg. 

Első póttag lesz a legtöbb szavazatot kapott személy, második póttag lesz a második legtöbb 

szavazatot kapott póttag, és így tovább. 

 (8) Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető, mely indulók szereztek Diákbizottsági mandátumot, a Helyi Választási Bizottság 

új szavazást köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet 

szavazni, és az így kialakult sorrend alapján nyerheti meg a megbízatást a jelölt, vagy alakul 

ki a sorrendiség. 

(9) Amennyiben a választási eredmények megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem 

eldönthető a Póttagok közt fennálló sorrendiség, ha egy ülésen a szavazategyenlőségben 

érintett személyek egy része gyakorolhat szavazati jogot, az adott ülés idejére az érintett 

póttagok az ülésen, felszólalás formájában lemondhatnak szavazati jog gyakorlási 

szándékukról egy szintén érintett Póttag számára. Amennyiben nem történik ilyen felszólalás, 

a szavazati jog gyakorlójának személyéről a Diákbizottság hoz határozatot. 

 

258. § (1) Minden választási időszakban, a Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltak és a 

Diákbizottsági tagok megválasztását megelőzően, a jelölési időszak lezárulta előtt legalább 48 

órával az egyes választási körzetek számára egy informális, a jelöltek bemutatkozását 

szolgáló ülés kerül megtartásra. Az ülés célja, hogy a választásokon valamely pozícióért 

indulni szándékozó jelöltek a választási körzet tagjai előtt bemutatkozhassanak, kifejthessék 

nézeteiket és terveiket, a választási körzet tagjai pedig kérdésekkel fordulhassanak hozzájuk. 

(2) Az ülésen határozathozatal nem történik, tanácskozási jogkörrel jelen lehet az adott 

választási körzet minden tagja, a Diákbizottsági Elnök, vagy az általa megbízott személy, 

illetve a meghívottak. Az ülés a KCsSK HÖK minden tagja számára nyilvános. 

 

259§ (1) A 258. §-ban ismertetett ülést a Diákbizottsági Elnök, akadályoztatása esetén az 

általa megbízott személy hívja össze és vezeti le minden, az egyes választási körzeteket érintő 

választást megelőzően. 
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(2) Az ülésnek egy napirendi pontja van, mely a jelöltek és indulni szándékozók 

bemutatkozása. 

(3) Az ülés időpontjáról és helyszínéről az ülés kezdetét legalább 120 órával megelőzően 

írásban, igazolhatóan tájékoztatni kell az adott választási körzet minden tagját és a 

meghívottakat. 

 

260. § (1)  KCsSK DB elnökének és alelnökének bármely KCsSK HÖK tag indulhat, minden 

KCsSK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban érvényes jelölést lead a Helyi 

Választási Bizottság felé, illetve, elnökjelölt esetében, aki jelen alapszabály 162. § (2) 

pontjában foglaltaknak eleget tesz. 

(2) A KCsSK DB elnökének és alelnökének választásakor minden KCsSK HÖK tagnak egy, 

át nem ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált 

urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. 

(3) A választás során 2 fős listák jelölhetőek és választhatóak, melyek egy 

diákbizottságielnök-jelöltből és egy diákbizottságialelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a 

választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki 

tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági 

elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat.  

(4) Azon személyek, akik e választás során mandátumot nyernek, automatikusan elveszítik 

esetleges diákbizottsági tagsági mandátumukat. Amennyiben a diákbizottsági elnöki – 

diákbizottsági alelnöki választás egybeesik valamely választási körzet(ek) urnás vagy 

elektronikus diákbizottsági tag választásával, egy személy két választáson is részt vehet. Azon 

személy, aki a két fős listák választása során mandátumot szerzett, a diákbizottsági tag - 

jelöltek sorából automatikusan kizáratik.  

 

261. § (1)  Amennyiben a KCsSK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum 

lejárta előtt szűnik meg, a KCsSK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 

Alelnököt jelölhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új diákbizottsági alelnöki választás kiírását kérvényeznie a 

Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli 

időpontra ki kell írnia. Az Alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint 

definiált, urnás vagy elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra a mandátumból 

hátralévő időre. A választáson a KCsSK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott 

időpontig a helyi választási bizottságnál érvényes jelölőlapot és alelnöki programot leadott. 
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Amennyiben a Diákbizottság egy tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, a diákbizottsági 

tagsági mandátuma automatikusan megszűnik. 

(2) Amennyiben a KCsSK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a KCsSK Diákbizottsági Alelnöke veheti át a diákbizottsági elnöki mandátumot a 

mandátumból hátralévő időre, amennyiben írásban, igazolhatóan nyilatkozik róla a 

Diákbizottság számára, hogy a Diákbizottsági elnöki megbízatást elvállalja. Ez esetben az új 

Diákbizottsági Elnök átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt jelölhet ki a 

Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek kötelessége 15 napon belül új 

diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit 

annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. Az 

Alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált, urnás vagy elektronikus 

választási mód szerint kerül megválasztásra. A választáson a KCsSK HÖK minden tagja 

indulhat, aki a megadott időpontig a Helyi Választási Bizottságnál érvényes jelölőlapot és 

alelnöki programot leadott. Amennyiben a Diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki 

mandátumot, a diákbizottsági tagsági mandátuma automatikusan megszűnik. 

(3) Amennyiben a KCsSK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, és a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja a diákbizottsági elnöki megbízatást, a 

Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik a 

Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő diákbizottsági elnöki tisztség a Diákbizottsági 

Elnök minden jogkörével rendelkezik. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet 

ki maga mellé. Amennyiben a diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő Diákbizottsági 

Elnöki mandátumot, a Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 

Elnököt választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök mandátuma 

egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő 

Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új KCSSK DB elnöki és alelnöki választások kiírását 

kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 

munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. A választás a jelen Alapszabály 260. § szerint 

definiált módon történik. Amennyiben a Diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki 

vagy alelnöki mandátumot, a diákbizottsági tagsági mandátuma automatikusan megszűnik. 
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Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános rendelkezések 

 

262. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység (a továbbiakban NUK 

HÖK)  

(2) A Részegység hivatalos rövidítése: ELTE NUK HÖK.  

(3) A szervezet székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.  

(4) A NUK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége  

(5) A Kollégiumban kollégista az ELTE, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (a továbbiakban: BME) és az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: ÓE) minden olyan 

hallgatója, akinek aktív, illetve passzív hallgatói jogviszonya van, (függetlenül attól, hogy 

tanulmányait milyen képzési formában végzi), valamint valamely felvételi eljárás 

lebonyolítására jogosult intézmény adott tanévre szóló felvételi eljárása során felvételt nyert 

és jogszerűen beköltözött a Kollégiumba. A Kollégiumi felvételi eljárás lebonyolítására 

jogosult intézmények az ELTE, a BME és az ÓE, melyek hatáskörükben eljárva saját 

szabályzataik alapján rendeznek a kollégiumi felvételi eljárást. 

(6) A NUK HÖK tagja minden olyan ELTE-s hallgató, aki az ELTE Kollégiumi Szolgáltató 

Központ Nagytétényi úti Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll. 

(7) A NUK HÖK szervei és tisztségviselői az Alapszabályban meghatározott módon 

gyakorolják a NUK HÖK számára jogszabályban és egyetemi szabályzatban meghatározott 

jogokat, illetve döntenek a jelen Alapszabályban hatáskörükbe utalt ügyekben.  

(8) A NUK HÖK szervei és tisztségviselői képviselik a kollégisták kollégiumi tagsági 

jogviszonyával összefüggő érdekeit, gyakorolják a kollégisták kollégiumi tagsági 

jogviszonyból származó kollektív jogait. E kötelezettség teljesítésével összefüggésben 

megtehetnek minden olyan intézkedést, amely a jogszabályokkal, az egyetemi 

szabályzatokkal és a NUK HÖK Alapszabályával nem ütközik.  

(9) A NUK HÖK tisztségviselői segítik a kollégiumi lakhatás színvonalának emelését, a 

kollégiumi dolgozók és kollégisták közötti jó viszony kialakítását és fenntartását, a kollégiumi 

közélet élénkítését.  

(10) A NUK HÖK elfogadja a NUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése és a NUK HÖK 

Diákbizottsága tiszteletbeli tagjaiként a BME-t és az ÓE-t képviselő delegált tisztségviselőket. 

Velük együttműködik a három egyetem érdekeit szem előtt tartva.  
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(11) A NUK HÖK tisztségviselői együttműködnek bármely más kollégiumi szervezettel, 

melynek céljai a Kollégium szellemével összeegyeztethetőek.  

(12) A kollégiumban szervezett, mindhárom egyetem által egyhangúlag elfogadott 

költségvetésű rendezvényekben, projektekben az egyetemek kollégistáik arányában részt 

vállalnak az anyagi- és humán erőforrások, a kiadások és a juttatások fedezésében. A 

hozzájárulás módját külön eljárásban kölcsönös egyetértéssel rendezik.  

(13) A Kollégiumban elismerten működnek olyan hallgatói öntevékeny csoportok, melyek 

hallgatók olyan csoportjai, amelyek  

a) nem minősülnek gazdasági társaságnak; 

b) hallgatók meghatározott céllal működő formális vagy informális csoportjaként működnek; 

c) a hallgatóknak nem nyereségszerzési céllal, szolgáltatások nyújtását szervezik. 

(14) Első fokon az Ellenőrző Bizottság, másodfokon az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Ellenőrző Bizottsága jár el a benyújtott kifogások elbírálásában, harmadfokon az ELTE 

kancellára gyakorolja a törvényességi felügyeletet.  

(15) A NUK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: nuk-elnok@kolhok.elte.hu. 

 

A kollégista és a NUK HÖK tag jogai és kötelezettségei 

 

263. § (1)  A Kollégiumban lakó kollégista jogai és kötelességei: Ezen rendelkezéseket a 

kollégium házirendje szabályozza.  

(2) A NUK HÖK tag kizárólagos jogai: részt vehet a NUK HÖK munkájában és a NUK HÖK 

tisztségviselőinek megválasztásában, a NUK HÖK tag választó és választható. 

(3) A NUK HÖK tag jogai: panasszal fordulhat az Ellenőrző Bizottsághoz, amennyiben úgy 

gondolja, hogy a NUK HÖK nem Alapszabály szerint jár el, illetve másodfokon az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságához, harmadfokon az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Jogorvoslati Bizottságához.  

 

A NUK HÖK szervei 

 

264. § (1) A NUK HÖK szervei 

a) a NUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése; 

b) a NUK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: NUK DB); 

c) a NUK HÖK Szintképviselői. 

(2) A NUK HÖK választási körzeteinek tisztújító ülései nem minősülnek önálló szervnek.  
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Kollégiumi Küldöttgyűlés 

 

265. § (1)  A NUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése a NUK HÖK legfőbb döntéshozó 

szerve.  

(2) A NUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének szavazati joggal rendelkező tagjainak száma 

a NUK HÖK mindenkori választási körzeteinek száma plusz 1, a NUK HÖK, jelen 

Alapszabály 266. § illetve 267. § szerint meghatározott módon tisztséget nyerő 

szintképviselői, illetve a NUK DB mindenkori Diákbizottsági Elnöke. A Küldöttgyűlés 

üléseire meg kell hívni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyban álló, Nagytétényi úti Kollégiumban lakó kollégista hallgatók által, saját 

szabályzatuk alapján delegált 4 főt, és az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, 

Nagytétényi úti Kollégiumban lakó kollégisták által, saját szabályzatuk alapján delegált 1 főt. 

 

Diákbizottság 

 

266. § (1)  A Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (NUK DB) 

létszáma 7 fő. A diákbizottság üléseire meg kell hívni 2, a BME által delegált tagot, és 1 az 

ÓE által delegált tagot. A 2 BME-s és az 1 ÓE-s tag delegálásáról a BME és az ÓE 

vonatkozó, külön szabályai rendelkeznek.  

(2) NUK DB tagnak bármely NUK HÖK tag indulhat, minden olyan, 7 fős listán szereplő 

NUK HÖK tag választható, aki olyan listán szerepel, amely lista a jelölési időszakban a helyi 

választási bizottság felé a NUK HÖK tagok legalább 30%-ának támogató aláírásával ellátott 

érvényes jelölőlapot adott le, illetve, elnökjelölt esetében, aki jelen alapszabály 162. § (2) 

pontjában foglaltaknak eleget tesz. Kivéve a NUK HÖK Szintképviselőit, illetve az aktuálisan 

szintképviselői tisztségért induló NUK HÖK tagokat. A kizárást megtestesítő indulókat a 

Választási Bizottság a választásokból kizárja. 

 

Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülés  

 

267. § (1)  A NUK HÖK Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülései a NUK HÖK egyes 

választási körzeteinek tisztségviselőinek megválasztásáért felelős ülései.  

(2) A NUK HÖK  választási körzetei a, NUK HÖK tagok által legalább 75%-ban lakott 

lakószintek. 
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(3) Az NUK HÖK egyes Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésein szavazati joggal 

rendelkezik az adott lakószint minden NUK HÖK tag lakója. 

 

Szintképviselők 

 

268. § (1)  A Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység  szintképviselőinek száma 

megegyezik a NUK HÖK választási körzeteinek számával, a NUK HÖK tagok által legalább 

75%-ban lakott lakószintek választási körzetei által megválasztott szintenkénti egy fő. 

(2) Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer 

szintképviselői tisztséget. 

(3) A szintképviselők tisztségüknél fogva tagjai a Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. 

(4) Szintképviselőnek a NUK HÖK bármely tagja indulhat, minden NUK HÖK tag 

választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó tíz NUK HÖK tag 

támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Helyi Választási Bizottság felé lead, 

kivéve a NUK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban NUK DB mandátumért 

indulnak. A kizárást megtestesítő indulókat a Választási Bizottság a választásokból kizárja.  

(5) Az indulást támogató aláírásért ellenértéket felajánlani, kérni és adni tilos. 

(6) Az indulást támogató aláírások összegyűjtésére rendelkezésre álló legalább három naptári 

napos időtartamot a Választási Bizottság határozza meg és értesíti róla az NUK HÖK tagjait. 

 

A NUK DB tagjainak és a NUK HÖK Szintképviselőinek megválasztása 

 

269. § A NUK DB tagjainak választásakor minden NUK HÖK tagnak egy, át nem ruházható 

mandátuma van, a választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált urnás vagy 

elektronikus választási mód szerint zajlik. A szavazás alkalmával 7 fős listák támogathatóak. 

A legtöbb szavazatot nyert 7 fős lista tagjai nyernek diákbizottsági mandátumot. Az egyes 

listák esetében a választást megelőzően az elnöki programban meg kell jelölni, a lista 

győzelme esetén a lista mely tagja töltené be a diákbizottsági elnöki és diákbizottsági alelnöki 

pozíciókat. A Diákbizottság többi tagjának feladatkörére a Diákbizottsági Elnök ajánlhat 

jelöltet a Diákbizottság alakuló ülésén, melyek feladatköre a diákbizottság általi, egyszerű 

többséggel történő elfogadással lép életbe. Amennyiben a diákbizottság egy jelöltet nem 

fogad el, az elnök az adott feladatkörre új jelöltet állíthat. 
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270. § (1) Amennyiben a NUK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum lejárta 

előtt szűnik meg, a NUK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 

Alelnököt jelölhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a 

Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli 

időpontra ki kell írnia. Az alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint 

definiált, urnás vagy elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra a mandátumból 

hátralévő időre. A választáson a NUK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a 

Helyi Választási Bizottságnál a NUK HÖK tagok legalább 10%-ának érvényes támogató 

aláírásával ellátott érvényes jelölőlapot és alelnöki programot leadott. Amennyiben a 

Diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, a korábbi, diákbizottsági 

tagsági megválasztásából származó mandátuma megszűnik. 

(2) Amennyiben a NUK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a NUK Diákbizottsági Alelnöke veheti át a diákbizottsági elnöki mandátumot a 

mandátumból hátralévő időre, amennyiben írásban, igazolhatóan nyilatkozik róla a 

Diákbizottság számára, hogy a Diákbizottsági elnöki megbízatást elvállalja. Ez esetben az új 

Diákbizottsági Elnök átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt jelölhet ki a 

Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek kötelessége 15 napon belül új 

diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit 

annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. Az 

alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált, urnás vagy elektronikus 

választási mód szerint kerül megválasztásra. A választáson a NUK HÖK minden tagja 

indulhat, aki a megadott időpontig a helyi választási bizottságnál a NUK HÖK tagok legalább 

10%-ának érvényes támogató aláírásával ellátott érvényes jelölőlapot és alelnöki programot 

leadott. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, a 

korábbi, diákbizottsági tagsági megválasztásából származó mandátuma megszűnik. 

(3) Amennyiben a NUK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, és a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja a diákbizottsági elnöki megbízatást, a 

Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik a 

Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő diákbizottsági elnöki tisztség a Diákbizottsági 

Elnök minden jogkörével rendelkezik. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet 

ki maga mellé. Amennyiben a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő Diákbizottsági 

Elnöki mandátumot, a Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 
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Elnököt választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök mandátuma 

egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő 

Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége 15 napon belül új NUK DB Elnöki és NUK DB Alelnöki választások kiírását 

kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 

munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. A diákbizottsági elnök és a diákbizottsági alelnök 

ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált, urnás vagy elektronikus 

választási mód szerint kerül megválasztásra. A választáson 2 fős listákra lehet szavazni, 

amely listák esetében meg van jelölve, az adott lista győzelme esetén a lista mely tagja töltené 

be a diákbizottsági elnöki és a diákbizottsági alelnöki tisztséget. A tisztségek ennek megfelelő 

felosztása a lista győzelme esetén kötelező érvényű. A választáson a NUK HÖK minden 

olyan tagja indulhat, aki olyan 2 fős listán szerepel, ami a megadott időpontig a helyi 

választási bizottságnál a NUK HÖK tagok legalább 10%-ának érvényes támogató aláírásával 

ellátott érvényes jelölőlapot és elnöki programot leadott. Amennyiben a Diákbizottság 

valamely tagja nyeri el a diákbizottsági elnöki vagy diákbizottsági alelnöki mandátumot, a 

korábbi, diákbizottsági tagsági megválasztásából származó mandátuma megszűnik. 

 

271. § Amennyiben a NUK DB valamely tagjának / tagjainak – amely tag nem a NUK DB 

Elnök és nem a NUK DB Alelnök – pótlására a NUK DB a jelen alapszabály 152. § (1) pontja 

szerint meghatározott módon diákbizottsági tagsági választás kiírását kérvényezte, a 

választáson a NUK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a Helyi Választási 

Bizottságnál a NUK HÖK tagok legalább 10%-ának érvényes támogató aláírásával ellátott 

érvényes jelölőlapot leadott. A választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § meghatározott, 

urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. 

 

272. § A NUK HÖK szintképviselőinek választásakor minden NUK HÖK tagnak a saját 

választási körzetében egy, át nem ruházható mandátuma van. A választás a jelen Alapszabály 

220 – 228. § szerint definiált ülésen, titkos szavazással történő választási mód szerint zajlik a 

NUK HÖK egyes választási körzeteinek Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésén. 
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Nándorfejérvári úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános Rendelkezések 

 

273. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Nándorfejérvári úti Kollégiumi Hallgatói Részegysége (a továbbiakban: NFK 

HÖK). 

(2) A szervezet székhelye: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.  

(3) Az NFK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége. 

(4) Az NFK HÖK Hallgatói Részegység tagja minden hallgató, aki az ELTE Kollégiumi 

Szolgáltató Központ Nándorfejérvári úti Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll. 

(5) Az NFK HÖK segíti a kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a kollégiumi 

lakhatás színvonalának emelését, a kollégiumi dolgozók és hallgatók közötti jó viszony 

kialakítását és fenntartását, a kollégiumi öntevékeny csoportok munkáját, a kollégiumi közélet 

élénkítését. 

(6) Az NFK HÖK együttműködik bármely más szervezettel, melynek céljai az ELTE és a 

Kollégium szellemével összeegyeztethetőek. 

(7) Az NFK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: nfk-elnok@kolhok.elte.hu. 

 

Az NFK HÖK szervei 

274. § Az NFK HÖK szervei 

a) az NFK HÖK Kollégiumi Közgyűlése; 

b) az NFK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: NFK DB); 

 

Kollégiumi Közgyűlés 

 

275. § A Nándorfejérvári úti Kollégiumi Hallgatói Részegység legfőbb döntéshozó szerve az 

NFK HÖK Kollégiumi Közgyűlése. 

 

Diákbizottság 

276. § (1)  A Nándorfejérvári úti Kollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (NFK 

DB) létszáma 7 fő.  

(2) NFK DB elnöknek és tagjának bármely NFK HÖK tag indulhat, minden NFK HÖK tag 

választható, aki a kollégium tisztújító Kollégiumi Közgyűlésén jelen Alapszabály 221. § 
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szerinti módon érvényesen jelölésre kerül, illetve, elnökjelölt esetében, amennyiben jelen 

Alapszabály 162. § (2) pontjában foglaltaknak eleget tett.  

 

Az NFK DB tagjainak megválasztása 

277. § (1)  Az NFK DB tagjainak választása a jelen Alapszabály 220. – 228. § szerint definiált 

ülésen, titkos szavazással történő választási mód szerint, a tisztújító Kollégiumi Közgyűlésen 

zajlik.  

(2) A tisztújító Kollégiumi Közgyűlésen két szavazás zajlik. Először megválasztásra kerül a 

Diákbizottsági Elnök, majd a Diákbizottság fennmaradó 6 helyére a tagok egyénenként 

jelölhetőek.  

(3) Amennyiben a tisztújító Kollégiumi Közgyűlésen nincs jelen a szavazati joggal 

rendelkező tagok több, mint 25%-a, az ülésen érvényesen jelölt hallgatókra a jelen 

Alapszabály 207 – 219. § meghatározott, urnás vagy elektronikus választási mód szerint lehet 

szavazni. 

 

278. § Az NFK DB alelnökét az NFK DB választja meg ülésén, saját tagjai közül, egyszerű 

többséggel. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. Amennyiben az NFK DB 

alelnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt megszűnik, az NFK DB következő ülésén új 

Diákbizottsági Alelnököt választani köteles. 

 

279. § Amennyiben az NFK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik 

a Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő Diákbizottsági Elnök a Diákbizottsági Elnök 

minden jogkörével rendelkezik, kivéve a KolHÖK Küldöttgyűlésében való szavazati jogot. Ez 

esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet ki maga mellé. Amennyiben a 

Diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátumot, a 

Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Elnököt választ. 

Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök mandátuma egyszerre szűnik 

meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt 

választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek kötelessége 15 napon belüli 

időpontra új tisztújító Kollégiumi Közgyűlést kiírnia. A tisztújító Kollégiumi Közgyűlésen a 

jelen Alapszabály 276. § meghatározott módon új Diákbizottsági Elnököt választ a 

Kollégiumi Közgyűlés. Amennyiben valamely diákbizottsági tag nyeri el az elnöki 
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megbízatást, a korábbi, diákbizottsági tagsági megválasztásából származó mandátuma 

megszűnik. 

 

280. § Amennyiben az NFK DB egy tagjának mandátuma idő előtt megszűnik, a megszűnt 

mandátumú tag helyett a diákbizottsági tag választásoknál a hetedik legtöbb szavazatot kapott 

NFK HÖK tag nyer mandátumot, ha a tisztséget nem vállalja, akkor a sorban következő 

legtöbb szavazatot kapott NFK HÖK tag nyer mandátumot. Amennyiben a választásokon 

minden induló NFK HÖK tag a Diákbizottság tagja, akkor a megszűnt mandátumú tag helyett 

nem lesz új tagja a Diákbizottságnak. 

 

Vezér úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 

Általános rendelkezések 

 

281. § (1)  A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat Vezér úti Kollégiumi Hallgatói Részegység. (a továbbiakban: VUK HÖK) 

(2) A szervezet székhelye: 1141 Budapest, Vezér utca 112.  

(3) A VUK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége. 

(4) A VUK HÖK tagja minden hallgató, aki az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ Vezér 

úti Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll. 

(5) A VUK HÖK segíti a kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a kollégiumi 

lakhatás színvonalának emelését, a kollégiumi dolgozók és hallgatók közötti jó viszony 

kialakítását és fenntartását, a kollégiumi öntevékeny csoportok munkáját, a kollégiumi közélet 

élénkítését. 

(6) A VUK HÖK együttműködik bármely más szervezettel, melynek céljai az ELTE és a 

Kollégium szellemével összeegyeztethetőek. 

(7) A VUK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: vuk-elnok@kolhok.elte.hu. 

 

A VUK HÖK szervei 

 

282. § A VUK HÖK szervei 

a) A VUK HÖK Közgyűlése; 

b) A VUK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: VUK DB); 

c.) A VUKHÖK Szintképviselői; 

d) A VUK HÖK Szintképviselői Fóruma. 
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Kollégiumi Közgyűlés 

 

283. § A Vezér úti Kollégiumi Hallgatói Részegység legfőbb döntéshozó szerve a VUK HÖK 

Kollégiumi Közgyűlése. 

 

Diákbizottság 

 

284. § (1)  A Vezér úti Kollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (VUK DB) 

létszáma 9 fő. 

(2) VUK DB elnöknek, alelnöknek és tagnak bármely VUK HÖK tag indulhat, minden VUK 

HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban húsz VUK HÖK tag támogató aláírásával 

érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead, illetve, elnökjelölt 

esetében, amennyiben jelen Alapszabály 162. § (2) pontjában foglaltaknak eleget tett. 

 

Szintképviselők 

 

285. § (1)  A VUK HÖK lakószintenként elkülönülő választási körzetei a következők: első 

emelet; második emelet; harmadik emelet; negyedik emelet; ötödik emelet; hatodik emelet; 

hetedik emelet; nyolcadik emelet; kilencedik emelet. 

(2) Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer 

szintképviselői tisztséget. 

(3) Szintképviselőnek a VUK HÖK bármely tagja indulhat, minden VUK HÖK tag 

választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó öt VUK HÖK tag 

támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a választási bizottság felé lead. 

 

Az VUK DB tagjainak és a VUK HÖK Szintképviselőinek megválasztása 

 

286. § (1)  Az indulást támogató aláírásért ellenértéket felajánlani, kérni és adni tilos. 

(2) Az indulást támogató aláírások összegyűjtésére rendelkezésre álló legalább három naptári 

napos időtartamot a Választási Bizottság határozza meg és értesíti róla az VUK HÖK tagjait. 
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287. § (1)  A VUK DB tagjainak választásakor minden VUK HÖK tagnak egy, át nem 

ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált urnás 

vagy elektronikus választási mód szerint zajlik.  

(2) Az urnás vagy elektronikus választás során két szavazás zajlik. Egyrészt megválasztásra 

kerül a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök. Ezen pozíciókra két fős listák 

választhatóak, amelyek esetében előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme 

esetén ki tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a 

diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. Másrészt megválasztásra 

kerülnek a tagok a Diákbizottság fennmaradó 7 helyére, mely pozíciókra a jelöltek 

egyénenként választhatóak.  

(3) Egy személy részt vehet mind a két választáson. Azon személy, aki a két fős listák 

választása során mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek sorából automatikusan kizáratik. 

 

288. § (1)  Amennyiben a VUK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum lejárta 

előtt szűnik meg, a VUK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 

Alelnököt jelölhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége új diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási 

Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki 

kell írnia. Az alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált, urnás vagy 

elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra a mandátumból hátralévő időre. A 

választáson a VUK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a helyi választási 

bizottságnál érvényes jelölőlapot és alelnöki programot leadott. Amennyiben a diákbizottság 

valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi megválasztásából származó 

diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik. 

(2) Amennyiben a VUK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, a VUK Diákbizottsági Alelnöke veheti át a diákbizottsági elnöki mandátumot a 

mandátumból hátralévő időre, amennyiben írásban, igazolhatóan nyilatkozik róla a 

Diákbizottság számára, hogy a Diákbizottsági elnöki megbízatást elvállalja. Ez esetben az új 

Diákbizottsági Elnök átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt jelölhet ki a 

Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek kötelessége új diákbizottsági 

alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény 

beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. Az alelnök ez esetben a 

jelen Alapszabály 207 – 219. § szerint definiált, urnás vagy elektronikus választási mód 

szerint kerül megválasztásra. A választáson a VUK HÖK minden tagja indulhat, aki a 
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megadott időpontig a helyi választási bizottságnál érvényes jelölőlapot és alelnöki programot 

leadott. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi 

megválasztásából származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik. 

(3) Amennyiben a VUK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt 

szűnik meg, és a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja a diákbizottsági elnöki megbízatást, a 

Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan nyilatkozik a 

Diákbizottság tagjai számára, lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági Elnöki mandátum 

betöltésére. Az ily módon létrejövő ügyvivő diákbizottsági elnöki tisztség a Diákbizottsági 

Elnök minden jogkörével rendelkezik. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet 

ki maga mellé. Amennyiben a diákbizottsági alelnök nem vállalja az ügyvivő Diákbizottsági 

Elnöki mandátumot, a Diákbizottság, saját tagjai közül átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági 

Elnököt választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök mandátuma 

egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő 

Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek 

kötelessége új VUK DB elnöki és alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási 

Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki 

kell írnia. A választás a jelen Alapszabály 284. § (2) illetve 287. § szerint definiált módon 

történik. Amennyiben a diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, 

korábbi megválasztásából származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik. 

 

289. § Amennyiben a VUK DB egy tagjának mandátuma idő előtt megszűnik, a megszűnt 

mandátumú tag helyett a diákbizottsági tag választásoknál a nyolcadik legtöbb szavazatot 

kapott VUK HÖK tag nyer mandátumot, ha a tisztséget nem vállalja, akkor a sorban 

következő legtöbb szavazatot kapott VUK HÖK tag nyer mandátumot. Amennyiben a 

választásokon minden induló VUK HÖK tag a Diákbizottság tagja, akkor a megszűnt 

mandátumú tag helyett nem lesz új tagja a Diákbizottságnak. 

 

290. § (1)  A VUK HÖK szintképviselőinek választásakor minden VUK HÖK tagnak a saját 

választási körzetében egy, át nem ruházható mandátuma van. A választás a jelen Alapszabály 

207 – 219. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. 

(2) Amennyiben egy választási körzetben a szintképviselő választás eredménytelenül zajlik le, 

a Választási Bizottság az adott választási körzetre 10 munkanapon belüli időpontra új 

szintképviselői választást kiírni köteles. 
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IV. RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

291. § Jelen Alapszabály hatályba lépéséhez, az egyes kollégiumokra vonatkozó részekre 

vonatkozóan szükséges az adott Kollégiumi Hallgatói Részegységek legfőbb döntéshozó 

testületeinek elfogadása, emellett jelen Alapszabály a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlése, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa általi elfogadással 

lép hatályba (2015.05.18), ezzel egy időben hatályát veszti a Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat korábbi Alapszabálya. A hatályvesztés nem érinti a hivatalban lévő 

tisztségviselők megbízatását. 

 


