
Az Alapszabály módosítása 
 

1. § 
 

Az Alapszabály 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata a céljának megvalósítása, mely 
körben 
a) hallgatói képviselőket delegál a Szenátusba, Kari Tanácsba, valamint más 
testületekbe, ahol a hallgatói részvétel biztosított, 
b) támogatja a Karon működő hallgatói szervezetek tevékenységét, 
c) a kari hallgatói közösségi élet támogatása érdekében tudományos, kulturális, sport 
és szórakoztató rendezvényeket szervez vagy gondoskodik szervezésükről, 
d) hallgatói kérdőíveket készít, és azok eredményei alapján oktatásszervezés 
fejlesztése érdekében javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem és a Kar vezetése 
számára 
e) javaslatot tesz az oktatói munka hallgatói véleményezésének kari kérdőíveinek 
tartalmára, 
f) részt vesz és segítséget nyújt a hallgatók egyetemmel kapcsolatos tanulmányi-, 
ösztöndíj-, támogatási-, valamint egyéb ügyeinek intézésében, 
g) segíti az elsőéves hallgatók beilleszkedését a kari életbe, ennek érdekében 
kialakítja és működteti a hallgatói integrációért felelős szervezeti egységét, 
h) segíti a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési 
kapcsolatainak építését, az Egyetem szellemével összhangban álló egyetemen kívüli 
tevékenységek folytatását, 
i) egyetértési jogot gyakorol a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban 
meghatározott tárgykörökben, 
j) kialakítja saját szervezeti és működési rendjét, és dönt a jelen Alapszabályban 
ráruházott személyi és egyéb kérdésekben, 
k) működteti a Hallgatói Önkormányzat irodáját, 
l) a Kar hallgatóinak érdekében egyéb tevékenységeket folytat.” 
 
 

2. § 
 

Az Alapszabály 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselője 
a) az elnök; 
b) az alelnök; 
c) az alelnök-helyettes; 
d) a referens; 
e) a Jurátus főszerkesztője; 
f) a Választási Bizottság tagja; 
g) az Ellenőrző Bizottság tagja.” 
 
 

3. § 
 

Az Alapszabály 12. § f) pontja hatályát veszti. 



 
4. § 

 
Az Alapszabály 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. § A Küldöttgyűlés 
a) megalkotja és módosítja az Alapszabályt, 
b) küldöttgyűlési határozatokat alkot, 
c) megválasztja a Hallgatói Önkormányzat elnökét, az elnök javaslatára az Elnökség 
tagjait, az Ellenőrző Bizottság tagjait, a Választási Bizottság tagjait és a Jurátus 
főszerkesztőjét, 
d) dönt az elnökkel és a Jurátus főszerkesztőjével kapcsolatos bizalmatlansági 
indítványról, 
e) feladatai ellátásának segítésére küldöttgyűlési bizottságot hozhat létre, 
f) elfogadja és módosítja a Hallgatói Önkormányzat költségvetését, 
g) elfogadja a Hallgatói Önkormányzat éves beszámolóját, 
h) elfogadja a Hallgatói Önkormányzat éves zárszámadását,  
i) határoz az Elnökség, a Választási Bizottság és az Ellenőrző 
Bizottság  beszámolójának elfogadásáról, 
j) díj létrehozataláról és adományozásáról határozhat, 
k) meghatározza az Elnökség tagjainak a kari közéleti ösztöndíj keretéből való 
juttatásának az összegét, 
l) a szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnök javaslatára megválasztja a KÖB 
hallgatói tagját, 
m) az Alapszabályban és küldöttgyűlési határozatban meghatározott további feladat- 
és hatásköröket gyakorol.” 
 
 

5. § 
 
Az Alapszabály 15. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

6. § 
 

Az Alapszabály 16. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (1) Négy küldöttgyűlési képviselőt választanak maguk közül 
a) a Kar egy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos jogász szakos hallgatói, 
b) a Kar kettő vagy három képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos jogász 
szakos hallgatói, 
c) a Kar négy vagy öt képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos jogász szakos 
hallgatói, 
d) a Kar hat vagy hét képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos jogász szakos 
hallgatói, 
e) a Kar nyolc vagy több képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos jogász 
szakos hallgatói. 
(2) Kettő  küldöttgyűlési képviselőt választanak maguk közül 
a)  a Kar politikatudomány MA szakos hallgatói, 
b) a Kar levelező tagozatos jogász szakos hallgatói. 
(3) Egy küldöttgyűlési képviselőt választanak maguk közül 



a) a Kar egy képzési időszakra regisztrált politológia BA szakos hallgatói, 
b) a Kar kettő vagy három képzési időszakra regisztrált politológia BA szakos 
hallgatói, 
c) a Kar négy vagy több képzési időszakra regisztrált politológia BA szakos hallgatói, 
d) a Kar kriminológia MA szakos hallgatói, 
e) a Kar igazságügyi igazgatási BA szakos hallgatói, 
f) a Kar munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA szakos hallgatói.” 
 

7. § 
 

Az Alapszabály 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Hallgatói Önkormányzat rendes küldöttgyűlési választását a Hallgatói 
Önkormányzat elnöke írja ki minden év október első hétfőjén, vagy az azt követő 
munkanapon. A választás első napja a jelölések eredményének jogerőre emelkedését, 
valamint a választói névjegyzék lezárását követő első munkanap.”  
 
 

8. § 
 

Az Alapszabály 21. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) a küldöttgyűlési képviselőjelölt hivatalos egyetemi elektronikus levélcíme.” 

 
 

9. § 
 

Az Alapszabály 22. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
22. § (1) A Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési választásai az Egyetem által 
biztosított elektronikus választási felületen történnek. 
(2) A szavazásra minden választókörzetben öt napot kell biztosítani. 
(3) Amennyiben valamelyik szavazást bármilyen okból nem lehet megtartani, vagy a 
szavazást elháríthatatlan külső ok miatt meg kell szakítani, a szavazás új időpontját az 
elnök jelöli ki. 
(4) Amennyiben az elnök a (3) bekezdés szerinti kötelezettségét megszegi, a 
küldöttgyűlési választást a Választási Bizottság elnöke, mulasztása esetén a Választási 
Bizottság elnökének helyettesítésére jogosult személy haladéktalanul kiírja. 
 (5) A Választási Bizottság a választás kiírását követő hét napon belül a 16. § (1)-(3) 
bekezdésben meghatározott választókörzetek szerint elkészíti választói névjegyzéket, 
valamint létrehozza a szavazólapokat az elektronikus választási felületen, melyek 
tartalmi és formai követelményeiről a Küldöttgyűlés határoz.  
(6) A Választási Bizottság a választói névjegyzék elkészültéről haladéktalanul, de 
legkésőbb egy napon belül tájékoztatja a hallgatókat.  
(7) Amennyiben a választó névjegyzékbe vételét a Választási Bizottság elmulasztotta, 
a választó a (6) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő három napon belül 
kérheti a Választási Bizottságtól névjegyzékbe vételét. A Választási Bizottság a 
kérelemről haladéktalanul, de legkésőbb egy napon belül határoz.  
(8) A Választási Bizottság a (7) bekezdésben foglalt döntése ellen a választó két napon 
belül az Ellenőrző Bizottsághoz fordulhat.  



(9) Az Ellenőrző Bizottság (8) bekezdés szerinti eljárására nyitva álló időtartam 
leteltét követően a Választási Bizottság megállapítja a végleges választói 
névjegyzéket. 
 

11. § 
 

Az Alapszabály 25. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A választások eredményét a Választási Bizottság határozatával állapítja meg. A 
határozat ellen kifogásnak van helye. A kifogásnak halasztó hatálya van. 
(4) A (3) bekezdés szerinti határozat a meghozatala napján emelkedik jogerőre.” 
 

12. § 
 

Az Alapszabály 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Nem lehet rendkívüli küldöttgyűlési választást kiírni, amennyiben a kiírástól 
számított harminc napon belül a 19. § (1) bekezdés szerint rendes küldöttgyűlési 
választást kell kiírni.” 

 
13. § 

 
Az Alapszabály 26. § (4) bekezdése hatályát veszti. A sorszámok értelemszerűen 
módosulnak. 
 

14. § 
 

Az Alapszabály 40. § (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
 
„(7) A jegyzőkönyvet a Hallgatói Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A 
jegyzőkönyv közzétételéről az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik.” 
 

15. § 
 

Az Alapszabály 41. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„d) az EHÖK küldöttgyűlési képviselőcsoportjának tagjait, és póttagjait.” 
 

16. § 
 

Az Alapszabály 42. § helyébe, a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Küldöttgyűlés az elnöki megbízás elnyerésére szóló, érvényes pályázatokat 
benyújtó személyek közül nyílt szavazással megválasztja a Hallgatói Önkormányzat 
elnökét. 
(2) A Küldöttgyűlés a Jurátus főszerkesztői megbízás elnyerésére szóló, érvényes 
pályázatokat benyújtó személyek közül titkos szavazással megválasztja a Jurátus 
főszerkesztőjét. 



(3) A Küldöttgyűlés a 41. § (2) bekezdés c) és d) pontok szerinti személyeket titkos 
szavazással választja meg. 
(4) Az (1) és (2) bekezdések szerinti megbízások elnyerésére az elnök a rendes 
küldöttgyűlési választások eredményének jogerőre emelkedésétől számított három 
munkanapon belül pályázatot ír ki, amely tartalmazza a megpályázható 
megbízatásokat, a pályázatok érvényességi kellékeit, leadási határidejét, valamint az 
alakuló küldöttgyűlési ülés időpontját. 
(5) A pályázatok leadási határideje a pályázat kiírásától számított ötödik munkanap. 
(6) Amennyiben az elnök vagy a Jurátus főszerkesztőjének megbízatása időközben 
megszűnik, a pályázat kiírására vonatkozó határidők megfelelően alkalmazandók az 
Elnökség megbízatásának megszűnésétől vagy a Jurátus főszerkesztőjének 
megbízatásának megszűnésétől. 
(7) Amennyiben az elnök a pályázat kiírására vonatkozó kötelezettségét megszegi 
vagy az elnök megbízatása időközben megszűnik a pályázatot a Választási Bizottság 
elnöke, mulasztása esetén a Választási Bizottság elnökének helyettesítésére jogosult 
személy haladéktalanul kiírja. 
(8) Pályázatot bármely, a Karon az adott képzési időszakra regisztrált hallgató 
benyújthat a Választási Bizottsághoz címezve. 
(9) A pályázat érvényes, ha tartalmazza 
a) legalább ötven, az adott félévben a Karon regisztrált hallgató a jelöltet támogató 
nevével, Neptun-kódjával ellátott, sajátkezű aláírásával hitelesített nyilatkozatát, 
b) a jelöltnek a jelölést elfogadó, saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, 
c) a jelölt hallgatói jogviszonyának hiteles dokumentummal történő igazolását, 
d) a jelölt amerikai típusú szakmai önéletrajzát, valamint 
f) a jelölt programjának részletes leírását. 
g) a jelölt hivatalos egyetemi levelcímét.  
(10) A benyújtott pályázatok érvényességét a Választási Bizottság pályázatonként 
határozatban állapítja meg, a pályázatok leadási határidejét követő egy munkanapon 
belül. A Választási Bizottság határozata ellen kifogásnak van helye. 
(11) A pályázatokat a Választási Bizottságnál személyesen, vagy meghatalmazott 
útján, a kiírásban megjelölt határidőben, bármely érvényes, személyazonosításra 
alkalmas okmány bemutatásával a Hallgatói Önkormányzat irodájában lehet leadni. 
 

17. § 
 

Az Alapszabály 48. § a következő mondattal egészül ki: 
 
„48. § Az Elnökség minden tagja köteles tevékenységéről havonta írásban beszámolni 
a Küldöttgyűlésnek. A beszámolót az Elnökség tagjai a hivatalos egyetemi 
elektronikus levélcímükhöz hozzárendelt hivatali fiókjukról kötelesek megküldeni.” 
 

18. § 
 

Az Alapszabály 61. § (3) bekezdés l) pontja hatályát veszti. 
 

19. § 
 

Az Alapszabály 62. § (2) bekezdése hatályát veszti. A sorszámok értelemszerűen 
változnak. 
 



20. § 
 

Az Alapszabály 63. § h) pontja hatályát veszti. A sorszámok értelemszerűen 
változnak. 
 

20/A. § 
 

Az Alapszabály 69. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) a rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök” 
 

20/B. § 
 

Az Alapszabály 69. § g) pontja hatályát veszti. A sorszámok értelemszerűen 
változnak. 
 

21. § 
 

Az Alapszabály 70. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„70. § (1)  Az elnök a megválasztását követő öt napon belül javaslatot tesz a 
Küldöttgyűlésnek az alelnökök személyére. 
(2) Amennyiben az alelnök mandátuma időközben megszűnik, az elnök az alelnök 
mandátumának megszűnésétől számított tíz munkanapon belül javaslatot tesz a 
Küldöttgyűlésnek az alelnök személyére. 
(3) A javaslat érvényes, ha az elnök az (1) – (2) bekezdésekben meghatározott 
határidőn belül megküldi azt a Küldöttgyűlés hivatalos levelezőlistájára. 
(4) A javaslat elfogadásáról a Küldöttgyűlés soron következő ülésén titkos 
szavazással határoz. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti alelnök-jelöltek a jelöléstől számított három munkanapon 
belül pályázatot nyújtanak be a Választási Bizottságnak címezve. 
(6) Az alelnök pályázataira egyebekben a 42. § (7)-(10) bekezdések szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
(7) Ha a Küldöttgyűlés valamely alelnök-jelöltet nem támogatja, az elnök három 
munkanapon belül ismételten javaslatot tesz az alelnök személyére.” 
 

22. § 
 

Az Alapszabály 75. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 
„f) megszervezi és irányítja a hallgatók tanulmányi érdekképviseletét.” 
 

23. § 
 

Az Alapszabály 75. § (3) bekezdés b), d) és f) pontjai hatályukat vesztik. A 
sorszámok értelemszerűen változnak. 
 

24. § 
 

Az Alapszabály 75. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 



 
„(5) Az oktatási ügyekért felelős alelnök a vizsgaidőszakot követő harmadik hétig 
értékelést készít az előző félév szorgalmi időszakának és vizsgaidőszakának 
oktatásszervezési kérdéseiről. Az értékelésnek tartalmaznia kell a Kar hallgatóit 
érintő fontosabb oktatási és tanulmányi információkat, így különösen 
a) az előző félév vizsgaidőszakáról készült összefoglalót, tanszék, tanegység 
bontásban, 
b) a vizsgaidőszakot értékelő hallgatói kérdőív adatait 
c) az oktatás- és vizsgaszervezés  módosítására tett javaslatot.” 
 

25. § 
 

Az Alapszabály 76. § helyébe a következő rendelkezés lép és a cím értelemszerűen 
változik: 
 
„76. § (1) A rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök felelős a Hallgatói 
Önkormányzat szervezetének kommunikációs tevékenységéért, mely körben 
a) meghatározza a Hallgatói Önkormányzat kommunikációjának fő irányait és 
figyelemmel kíséri a kommunikáció céljainak megvalósulását, 
b) tájékoztatja a hallgatókat a Hallgatói Önkormányzat feladatkörét érintő 
valamennyi tevékenységéről, 
c) gondoskodik a Hallgatói Önkormányzat belső kommunikációjának 
megszervezéséről és működtetéséről, 
d) gondoskodik a költségvetés, az éves és a negyedéves gazdasági beszámolók 
közzétételéről. 
(2) gondoskodik a Hallgatói Önkormányzat kérdőíveinek elkészítéséről, és 
közzétételéről. 
(3) A rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök felelős a Hallgatói 
Önkormányzat közösségi és sport rendezvényeinek megszervezéséért és 
lebonyolításáért, mely körben 
a) vezeti a Hallgatói Önkormányzat rendezvénynaptárát, 
b) kidolgozza a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek koncepcióját, 
c) előkészíti a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos műszaki 
dokumentációt, 
d) kapcsolatot tart az egyetemi rendezvényszervezést koordináló szervekkel és 
személyekkel. 
(4) A rendezvényekért felelős alelnök vezeti a rendezvényekért és sport ügyekért 
felelős referens tevékenységét. 
(5) A rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök feladatkörében gondoskodik a 
Hallgatói Önkormányzat képviseletéről, így különösen 
a) tagja a Kari Tanács hallgatói képviselőcsoportjának; 
b) tagja az EHÖK Sajtó- és Kommunikációs Bizottságának. 
(6) A rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök vezeti a Rendezvényszervezői 
és Kapcsolati Bizottságot. 
(7) A rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök vezeti az online felületekért 
felelős referens és a rendezvényekért és sport ügyekért felelős referens 
tevékenységét.” 
 

26. § 
 



Az Alapszabály 77. § (1) bekezdés b), e) és g) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„b) előkészíti a Hallgatói Önkormányzat éves zárszámadását, 
e) felelős a hallgatók a térítési és juttatási szabályzatban és a Hallgatói 
Követelményrendszerben meghatározottak szerinti tanulmányi ösztöndíj, szociális és 
más támogatási ügyeinek intézésében való közreműködéséért, 
g) kapcsolatot tart a Speciális Szükségletű Hallgatókat Segítő Testület vezetőivel, 
tagjaival, és az Egyetem, továbbá a Kar fogyatékosügyi koordinátorával, 
 

27. § 
 

Az Alapszabály 77. § (2)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. A sorszámok 
értelemszerűen változnak. 
 

28. § 
 

Az Alapszabály 77. § (5) bekezdés f) pontja hatályát veszti és e) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„e) az Egyetemi Hallgatói Szociális és Hallgatói Bizottságának.” 
 

28/A. § 
 
Az Alapszabály 77. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki és a sorszámok ennek 
megfelelően értelemszerűen változnak: 
 
„(7) A Szociális és Gazdasági Bizottságon belül Esélyegyenlőségi Bizottság 
működik.” 
 

29. § 
 

Az Alapszabály 78. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
továbbá a következő g) ponttal egészül ki: 
 
„f) kapcsolatot tart a politológus diákmentorokkal, 
g) megszervezi és irányítja a politológus hallgatók tanulmányi érdekképviseletét.” 
 

30. § 
 

Az Alapszabály 78. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A politológus ügyekért felelős alelnök feladatkörében gondoskodik a Hallgatói 
Önkormányzat képviseletéről, így különösen tagja a Kari Tanács hallgatói 
képviselőcsoportjának;” 
 

31. § 
 

Az Alapszabály 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„(1) A külügyekért felelős alelnök felelős a Hallgatói Önkormányzat nemzetközi 
szakmai és tanulmányi ügyekkel kapcsolatos tevékenységéért, mely körben 
a) segíti a hallgatók tájékoztatását a rendelkezésre álló külföldi ösztöndíjakról és 
külföldi szakmai gyakorlatokról, valamint ellátja a külföldi ösztöndíjas kiutazó 
hallgatók tanulmányi érdekképviseletét, 
b) ellátja a külföldi ösztöndíjak elnyerésére benyújtott pályázatok értékelésével 
kapcsolatos kari feladatait 
c) együttműködik az Erasmus Student Network ELTE kari kapcsolattartójával, 
d) kapcsolatot tart az Egyetetem és a Kar nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti 
egységekkel, valamint az EHÖK külügyekért felelős szervezeti egységeivel.” 
 

31/A. § 
 

Az Alapszabály 80. § (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép, 
továbbá a következő (2)-(3) bekezdésekkel egészül ki, a sorszámok értelemszerűen 
változnak: 
 
„c) felelős az érdeklődő hallgatók számára a Hallgatói Önkormányzat 
érdekképviseleti munkájáról való tájékoztatásáért, valamint az érdeklődő hallgatók 
érdekképviseleti munkába történő bekapcsolódásának segítéséért. 
(2) A szervezetekért felelős alelnök tavaszi félév második hetére elkészíti a 
mentorprogramot értékelő hallgatói kérdőívet.  
(3) A szervezetekért felelős alelnök utasításában szabályozza a mentorok 
kiválasztásának eljárási szabályait.” 
 

32. § 
 

Az Alapszabály 81. § hatályát veszti. 
 

33. § 
 

Az Alapszabály 82. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnök felelős a Kar  hallgatóinak 
tehetséggondozásáért, tudományos fejlődésük elősegítéséért, mely körben 
a) képviseli a Hallgatói Önkormányzatot az OTDK-val kapcsolatos ügyekben, 
valamint a TDT ülésein,  
b) feladatkörében folyamatosan felülvizsgálja a Kar tudományos támogatásokkal 
kapcsolatos szabályzatait, javaslatot tesz a módosításokra, 
c) a rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökkel együttműködve tájékoztatja 
a hallgatókat a Karhoz tartozó tudományos tevékenységekről, 
d) felelős a tudományos élet hallgatói oldaláról történő szervezéséért, 
e) megszervezi a Hallgatói Önkormányzat által adható díjak átadását 
f) tanulmányi versenyeket szervez, 
g) közreműködik a tehetséggondozási tevékenységek kari szintű koordinációjában, 
h) közreműködik a kutatási-fejlesztési lehetőségek felkutatásában. 

 
34. § 

 



Az Alapszabály 82. § (4) bekezdés c) pontja hatályát veszti. A sorszámok 
értelemszerűen változnak 
 

35. § 
 

Az Alapszabály 86. § a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„a) a részidős és levelező képzésekért felelős referens, 
c) a rendezvényekért és sport ügyekért felelős referens,” 
 

36. § 
 

A 87. § helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a szakaszt megelőző cím 
értelemszerűen változik: 
 
„87. § (1) A részidős  és levelező képzésekért felelős referens felelős a Kar nem 
nappali tagozatos hallgatók érdekeinek hatékony érvényesítéséért, mely körben 
a) képviseli a nem nappali tagozatos hallgatókat, hallgatói kérelem alapján eljár a 
nem nappali tagozatos hallgatók egyéni, vagy a hallgatók csoportját érintő 
érdeksérelmek ügyében, 
b) közreműködik a feladatkörét érintő egyetértési joggal kapcsolatos döntés 
előkészítésében. 
(2) A részidős és levelező  képzésekért felelős referens – az oktatási ügyekért felelős 
alelnök egyidejű tájékoztatása mellett – felelős a nem nappali tagozatos hallgatók 
oktatási ügyekkel kapcsolatos panaszai kivizsgálásáért, amely körben 
a) megvizsgálja a nem nappali tagozatos hallgató által benyújtott panaszokat, 
b) a panaszokkal kapcsolatosan kialakítja állásfoglalását, amelyről a panaszt 
előterjesztőt tájékoztatja. 
(3) A részidős és levelező képzésekért felelős referens feladatkörében gondoskodik a 
Hallgatói Önkormányzat képviseletéről, így különösen tagja a Kari Tanács hallgatói 
képviselőcsoportjának. 
 

37. § 
 

Az Alapszabály 88. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) a rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökkel együttműködve tájékoztatja 
az elsőéves hallgatókat a tanulmányaik megkezdésével kapcsolatos oktatási célú 
információkról,” 
 

38. § 
 

Az Alapszabály 89. § helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a szakaszt 
megelőző cím értelemszerűen változik: 
 
„89. § (1) A rendezvényekért és sport ügyekért felelős referens felelős a Hallgatói 
Önkormányzat közösségi és sport rendezvényeinek megszervezéséért és 
lebonyolításáért, mely körben 
a) előkészíti a Hallgatói Önkormányzat rendezvénynaptárát, 
b) vezeti a Hallgatói Önkormányzat rendezvénynaptárát, 



c) kidolgozza a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek koncepcióját, 
d) előkészíti a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos műszaki 
dokumentációt, 
e) kapcsolatot tart az egyetemi rendezvényszervezést koordináló szervekkel és 
személyekkel. 
(2) A rendezvényekért felelős alelnök feladatkörében gondoskodik a Hallgatói 
Önkormányzat képviseletéről, így különösen tagja 
a) az EHÖK Rendezvényszervezői bizottságának; 
b) az EHÖK Sportügyi Bizottságának. 
 

39. § 
 

Az Alapszabály 90. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„90. § (1) Az esélyegyenlőségi ügyekért felelős referens felelős a Kar hátrányos 
helyzetű és speciális szükségletű hallgatók érdekeinek érvényesítéséért és 
érdekvédelméért, mely körben, 
a) figyelemmel kíséri és értékeli a Kar hallgatóknak nyújtott esélyegyenlőségi 
szolgáltatásait és javaslatokat fogalmaz meg azok fejlesztésére, továbbá kapcsolatot 
tart a Kar minden szociális, esélyegyenlőségi ügyekkel foglalkozó szervezeti 
egységével, 
b) kapcsolatot tart a Speciális Szükségletű Hallgatókat Segítő Testület vezetőivel, 
tagjaival, és az Egyetem, továbbá a Kar fogyatékosügyi koordinátorával,  
c) segíti a Kar speciális szükségletű hallgatóit,  
d)  speciális szükségletű hallgatói ügyekben segíti a küldöttgyűlési képviselők és a 
Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői munkáját, 
e) beiratkozási, regisztrációs, kurzus- és vizsgafelvételi időszakokban segítséget nyújt 
a speciális szükségletű hallgatók esetében fellépő adminisztrációs nehézségek 
koordinálásában, mely körben együttműködik a Tanulmányi Hivatallal és a 
Quaestura Irodával. 
(2) Az esélyegyenlőségi referens vezeti az Esélyegyenlőségi Bizottságot. 
(3) Az esélyegyenlőségi referens tagja az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának. 
 

40. § 
 

Az Alapszabály 94. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) kapcsolatot tart az egyetem többi karának hallgatói lapjával, illetőleg az EHÖK 
Sajtó- és Kommunikációs Bizottságával, a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőivel, 
különösen a rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökkel, 
 

41. § 
 

Az Alapszabály 96. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„96. § Az újság felelős kiadója a főszerkesztő.” 
 

42. § 
 



Az Alapszabály 112. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) A választási kifogást az arra okot adó eseménytől számított két napon belül kell 
bejelenteni. A Választási Bizottság a kifogást – amennyiben jelen Alapszabály 
másként nem rendelkezik – a bejelentéstől számított egy napon belül bírálja el. 
(4) Kifogással a Kar bármely, az adott képzési időszakra regisztrált hallgatója élhet.” 
 

43. § 
 

Az Alapszabály 114. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„114. § (1) A Választási Bizottság három tagból álló testület, amelynek tagjait a 
Küldöttgyűlés a jelen lévő küldöttgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával egy 
évre, márcisuban, rendes küldöttgyűlési ülésen választja. A Küldöttgyűlés a jelen lévő 
küldöttgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával megválasztja a Választási 
Bizottság elnökét.” 
 

44. § 
 

Az Alapszabály 118-122. §§ hatályukat vesztik. 
 

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 
 

45. § 
 

Az Alapszabály módosítása – a 6-7. §§-ok kivételével – a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott módon lép 
hatályba. 
 

46. § 
 

Az Alapszabály módosításának 6-7. §§-ai a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott elfogadását követően 2016. 
augusztus 1-jén lépnek hatályba. 


