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ÁLLÁSFOGLALÁS 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban ELTE 

HÖK) Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban EB) a 2016. március 20-án kapott névtelen 

hallgatói megkeresésre megvizsgálta az ELTE HÖK Alapszabályának II. fejezetének (ELTE 

Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya) 15. § (2) 

bekezdését. A bekezdés így szól: 

ELTE HÖK ASZ II. 15. § (2) A küldöttgyűlési képviselők választásán nem 

választható olyan hallgató, aki abszolutóriumot szerzett 

A jelöltté válás feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) 60. § (1) bekezdése szabályozza a következőképpen: 

Nftv. 60. § (1): A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek 

képviseletére - a felsőoktatási intézmény részeként - hallgatói önkormányzat 

működik. A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban meghatározott 

kivétellel – minden hallgató tagja, választó és választatható. […] 

Ennek értelmében az Nftv. az egyetem minden hallgatóját választhatónak írja, azaz a jelöltté 

váláshoz egyetlen kitételt fogalmaz meg: hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni. 

Ez megjelenik az ELTE HÖK Alapszabályának IV. 5. § (1) és (5) bekezdésében is: 

ELTE HÖK ASZ IV. 5. § (1): Az egyes részönkormányzatok tagjai az Nftv. 

60. § (1) bekezdésében meghatározott hallgatók közül azok, akiknek 

alapkara az adott kar, a kar által gondozott képzésben folytatják 

tanulmányaikat, vagy a karon minor szakirányon, tanári modulon, vagy 

tanárszakon folytatnak tanulmányokat, illetve a KolHÖK esetében azok, 

akik kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek. 

ELTE HÖK ASZ IV. 5. § (5): A részönkormányzati alapszabályok minden 

olyan rendelkezése, mely ezen fejezet szabályzataival ellentétes, semmisnek 

tekintendő. Az Alapszabály jelen fejezetének rendelkezései a 

részönkormányzatokra is kötelező érvényűek. 
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Ezek alapján minden olyan részönkormányzati rendelkezést, ami ellentétes az ELTE HÖK 

Alapszabályával, semmisnek kell tekinteni. 

Az abszolutórium megszerzésével pedig nem szűnik meg a hallgató hallgatói jogviszonya. Az 

ehhez tartozó jogszabályok a következők: 

Nftv. 59. § (1) d): Megszűnik a hallgatói jogviszony, az adott képzési ciklust, 

illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó 

képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a 

doktori képzés képzési idejének utolsó napján. 

Ezt az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete, a Hallgatói 

Követelményrendszere (továbbiakban HKR) szó szerint idézi az Nftv-ből a III. fejezet 49. §-

ban. 

Erre az Nftv. 50. § (3) bekezdése is kitér: 

Nftv. 50. § (3): A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően 

bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését 

követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói 

jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az 

érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és 

vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától 

számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony 

megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. 

Tehát az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja alapján a hallgatói jogviszony az abszolválást 

követő záróvizsga-időszak utolsó napján szűnik meg. 

Összegzésként az EB álláspontja az, hogy az ELTE HÖK ÁJK ASZ 15. § (2) pontja ellentétes 

az Nftv. 60. § (1) bekezdésével és az ELTE HÖK ASZ IV. 5. § (1) bekezdésével, ezért azt az 

ELTE HÖK ASZ IV. 5. § (5) bekezdése alapján semmisnek tekintendő. Ennek értelmében 

fennállhat olyan eshetőség, amelyben egy hallgató abszolutóriumot szerzett, de van hallgatói 

jogviszonya, tehát választó és választható. 
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Az ELTE ÁJK HÖK ASZ 21. § (2) c) pontja alapján: 

ELTE ÁJK HÖK ASZ 21. § (2) c): A küldöttgyűlési képviselőjelölti jelölés 

érvényességéhez szükséges a küldöttgyűlési képviselőjelölt hallgatói 

jogviszonyának hiteles dokumentummal történő igazolása […] 

Ez a dokumentum kiválóan alkalmas arra, hogy az ELTE ÁJK HÖK Választási Bizottsága 

megállapítsa a jelöltségre való jogosultságot. 

 

 

 

Budapest, 2016. március 22. Horváth Mihály s.k. 

Ellenőrző Bizottság, elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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