EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ALAPSZABÁLYA

Kaposvár, 2013

Preambulum

A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60.§ (2) (2005. évi
CXXXIX. törvény 77. § (2) ) bekezdése alapján az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
működési rendjét az alábbi alapszabályban határozza meg.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A Kaposvári Egyetem (továbbiakban: KE) hallgatóinak egyetemi szintű szervezete az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban:EHÖK).
(2) Az EHÖK székhelye: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
(3) A KE hallgatóinak általános érdekképviseletét a kari hallgatói önkormányzatok látják el,
az EHÖK olyan esetekben eljár, ahol az Egyetem összhallgatóságát, vagy több kar hallgatóit
érintő kérdések merülnek fel. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat segíti és koordinálja a
kari hallgatói önkormányzatok tevékenységét.
(4) Az EHÖK feladatait önállóan látja el, a jelen alapszabályzatban meghatározottak szerint.
Feladatainak teljesítése és jogkörének alkalmazása során kizárólag az Alapszabályban, a KE
Szervezeti és Működési Szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően köteles eljárni, azzal, hogy a jelen szabályzatban nem rögzített eljárás esetén
jogkörének gyakorlásában és feladatainak teljesítésében korlátozni nem lehet, eljárását ebben
az esetben az EHÖK Közgyűlése által megszabott módon köteles lefolytatni.
(5) Az EHÖK a jogszabályok és egyetemi szabályzatok alapján a működéshez biztosított
pénzügyi kerettel az Egyetem gazdálkodási szabályzata szerint gazdálkodik.
(6) Az EHÖK kari (rész)önkormányzatai:
1. Állattudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (KE-ÁTK HÖK)
2. Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (KE-GTK HÖK)
3. Művészeti Kar Hallgatói Önkormányzata (KE-MK HÖK)
4. Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzata (KE-PK HÖK)
(7) Az Egyetem hallgatóságának vezető tisztségviselői a kari hallgatói önkormányzatok
elnökei és az EHÖK elnöke.
(8) A kari (rész) önkormányzatok látják el az egyetem karai hallgatóinak érdekképviseletét, s
minden olyan esetben eljárnak, ahol a kar hallgatóit érintő kérdések merülnek fel. Mellékelve
a Kari Szabályzatok.
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II. Fejezet
Az EHÖK szervezete
2. § (1) Az EHÖK döntéshozó szervei:
a) az EHÖK elnöksége
b) Közgyűlés
III. Fejezet
Az EHÖK feladatai
3. § (1) Az EHÖK
a.) megalkotja saját szabályzatait,
b.) az elnök, az alelnök, és az ellenőrző bizottság kivételével megválasztja tisztségviselőit
c.) meghatározza tisztségviselőinek feladatait
d.) dönt az EHÖK Alapszabályáról és az EHÖK vezető testületei által hatáskörébe utalt
feladatokról,
e.) tárgyal a KE vezetésével a hallgatókat, illetve a hallgatói önkormányzatokat érintő
átfogó kérdésekről,
f.) elfogadja költségvetését,
g.) észrevételeket és javaslatokat tesz a KE
kapcsolatban

szervezeti egységeinek működésével

h.) előkészíti a KE Szenátus hallgatói képviselőcsoportjának munkáját, indokolt esetben
egységes álláspontot alakít ki,
i.) tájékoztatja a KE vezetését a hallgatókat érintő fontosabb ügyekről, közvetít az KE
vezetése és a kari hallgatói önkormányzatok között.
j.) kontrollt gyakorol a hallgatói kari (rész) önkormányzatok gazdálkodása és törvényes
működése felett az Ellenőrző Bizottság által,
k.) véleményezi a hallgatói részönkormányzatok költségvetését és a költségvetésük
teljesítéséről szóló beszámolót,
l.)

gyakorolja jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban a hallgatói önkormányzat
részére meghatározott jogosítványokat.
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IV. Fejezet
Az EHÖK Közgyűlése

4. § (1) A Közgyűlés az EHÖK legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés jogait határozatai
útján gyakorolja, melyek meghozatala kizárólag a Közgyűlés ülésein történhet.
(2) A Közgyűlés köteles bármely szavazati jogú tagja részéről felvetett üggyel érdemben
foglalkozni, megvizsgálni napirendre tűzésének lehetőségét, napirendre vétel esetén érdemben
megvitatni és konstruktív döntést hozni.
5. § (1) Az EHÖK Közgyűlés szavazati jogú tagjai (30 fő):
a.) az EHÖK elnöke (1 fő),
b.) az EHÖK alelnöke (1 fő),
c.)
a kari hallgatói önkormányzatok delegáltjai, karonként 7-7 fő (kari
(rész)önkormányzati közvetlen szavazáson megválasztott hallgatói képviselők) (28 fő) .
6. § (1) Az EHÖK Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha az EHÖK elnöke, elnöksége vagy a testület tagjainak legalább 1/3-a ezt
indítványozza.
(2) Az EHÖK Közgyűlés üléseit az EHÖK elnöke hívja össze és vezeti le, akadályoztatás
esetén az alelnök is összehívhatja és levezetheti.
(3) Az elnök zárt ülés tartását rendeli el, ha valamely ügy nyilvános tárgyalása a személyiségi
jogok sérelmével járna.
(4) Az ülés előtt legalább öt nappal írásban vagy elektronikus úton (e-mail, internetes
tartalom) értesíteni kell az EHÖK Közgyűlésének tagjait az ülés összehívásáról. Rendkívüli
ülés esetén ettől el lehet térni.
(5) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot. A meghívóval
együtt ki kell küldeni az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztéseket.
(6) A Közgyűlés munkáját az ülésen elfogadott napirend szerint végzi, melyre az ülés
megnyitása után az EHÖK elnöke - az elnökséggel egyetértésben - tesz javaslatot. Napirendi
pontként fel kell venni azt a kérdést is, amelyet a Közgyűlés valamely állandó tagja javasol,
amennyiben azt a testület (Közgyűlés) elfogadja.
(7) Határozatképes az ülés, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség
miatt elmaradt ülés változatlan napirenddel összehívva - a megjelentek létszámától
függetlenül - határozatképes. A megismételt ülést legkorábban három nappal a
határozatképtelenség miatt meg nem tartott ülést követően lehet összehívni.
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(8) Az EHÖK Közgyűlésének üléséről a kijelölt jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet
(emlékeztetőt) készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, valamint az
ott elhangzottak tartalmi összefoglalóját, a szavazások eredményeit, a Közgyűlés által hozott
határozatokat, továbbá a jelenlévők névsorát a jelenléti ív alapján. A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyv vezetője, két fő a Közgyűlés részéről aláírásukkal hitelesítik.
(9) Az EHÖK határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többség szükséges a
szabályzatok - ide értve az EHÖK-re vonatkozó szabályzattervezeteket is - elfogadásához és
módosításához, illetve az éves költségvetés elfogadáshoz. Szabályzatmódosítás esetén a
módosítástervezetek szövegszerű javaslatait legalább 5 nappal az ülés tervezett időpontja előtt
ki kell küldeni a közgyűlési tagoknak, ellenkező esetben a Közgyűlés a szabályzatmódosítás
napirendi pontját nem tárgyalhatja.
(10) A határozathozatal szavazás útján történik. Minden szavazati jogú tag egy szavazattal
rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.-távolléte esetén az alelnök
szavazat dönt
(11) Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben, illetve bármely kérdésben, ha a
titkos szavazás elrendelését a testület legalább egy tagja kezdeményezi.
(12)A Közgyűlés határozatairól hivatalos értesítést kell küldeni mindazon személyeknek és
testületeknek, akik illetve amelyek a tárgyalt üggyel vagy a hozott határozattal kapcsolatban
érintettek.
(13) Személyi ügyekben történő szavazásnál eseti jelleggel legalább két fő szavazatszámlálót
jelöl ki az EHÖK elnök. Szavazatszámlálónak csak olyan személyek választhatók, akik,
illetve akiknek hozzátartozói az adott ügyben nem érintettek.
(14)Az EHÖK Közgyűlése határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Abszolút többség (az
összes szavazat 50%+1) szükséges az EHÖK elnökének, alelnökének, az EHÖK EB
elnökének, EHÖK EB tagjainak valamint a Szenátus hallgatói tagjainak megválasztásához.

V. Fejezet
Az EHÖK Kollégiumi Tanácsai, a Kollégiumi Bizottságok
7. § (1) A KE kollégiumai és bérleményei tekintetében az EHÖK-nek a kollégiumok
vezetésében való részvételét az EHÖK Kollégiumi Bizottsága gyakorolja.

VI. Fejezet
Az EHÖK elnöksége
8. § (1) Az EHÖK elnökségének tagjai:
a.) az EHÖK elnöke,
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b.) az EHÖK alelnöke,
c.) a KE-ÁTK HÖK elnöke,
d.) a KE-GTK HÖK elnöke,
e.) a KE-MK HÖK elnöke,
f.) a KE-PK HÖK elnöke.
(2) Az EHÖK elnökségének nem szavazati jogú tagja:
a.) elnöki tanácsadó (elnöki tanácsadót az EHÖK elnöke nevezhet ki)
(3) Az elnökség feladata
a.) előkészíti az EHÖK döntéshozó tevékenységét,
b.) lebonyolítani az EHÖK Közgyűlés döntéseinek és a projektek végrehajtását,
c.) a Közgyűlés napirendje tervezetének elfogadása,
d.) indokolt esetben kezdeményezi a Közgyűlés rendkívüli ülését,
e.)

egyetértést gyakorol az EHÖK költségvetésére és gazdálkodási alapelveire teendő
elnöki előterjesztés esetében,

f.) döntéseket hoz a HÖOK felé küldendő nyilatkozatok tárgyában,
g.) az EHÖK Ellenőrző Bizottság hatáskörébe utalhatja a kari (rész)önkormányzati
elnökök tisztújító választások lebonyolítását,
(4) Az elnökség üléseit bármely tagja javaslatára az elnök hívja össze. Az elnökségi ülés
határozatképes, ha azon legalább négy elnökségi tag jelen van.
VII. fejezet
Az EHÖK vezetősége
9.§ (1) Az EHÖK vezetőségének tagjai:
a) EHÖK elnöke,
b) EHÖK alelnöke,
(2) Az EHÖK vezetősége irányítja és koordinálja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
működését, előkészíti az elnökség és a Közgyűlés üléseit, gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról
az
egyetemi
szabályzatok
betartásáról.
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VIII. Fejezet
Az EHÖK bizottságai
10. § (1) Az EHÖK különösen fontos feladatainak ellátására és testületi döntéseinek
előkészítésére állandó és ad hoc bizottságokat hozhat létre. A bizottságok ezen kívül a KE
hallgatóit egyetemlegesen érintő, vagy több kar hallgatóit közösen érintő ügyekkel
foglalkoznak.
(2) Az EHÖK állandó jelleggel működő bizottságai:
a.) Kollégiumi Bizottság
b.) Diákjóléti Bizottság
c.) Sport Bizottság
d.) Kultúr Bizottság
e.) Ellenőrző Bizottság
(3) A bizottságok tagjait a kari hallgatói önkormányzatok delegálják. Karonként 1-1 fő (4 fő).
(4) A bizottságok elnökeit a bizottsági tagok és az EHÖK elnökének szavazata alapján
egyszerű többséggel választják.
(5) A bizottságok elnökei szervezik és irányítják a bizottságok munkáját, előkészítik és
vezetik a bizottság üléseit. A bizottsági elnökök kötelesek rendszeres tájékoztatást adni a
Választmánynak az általuk irányított testület munkájáról.

IX. Fejezet
Az EHÖK tisztségviselői
11. § (1) A tisztségviselők választott vezetők. Valamennyi tisztségviselő megbízatása két évre
szól. Megbízatásuk megválasztásukkal veszi kezdetét.
(2) Az EHÖK tisztségviselői:
a.) az EHÖK elnöke,
b.) az EHÖK alelnöke,
c.) a kari HÖK elnökök,
d.) az EHÖK bizottságainak elnökei.
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12. § Az EHÖK elnöke és alelnöke:
(1) Az elnök jogosult az EHÖK elnökség, a Közgyűlés és az EHÖK képviseletére.
(2) Az elnök irányítja és szervezi az EHÖK munkáját. Előkészíti, összehívja és levezeti az
elnökség, a Közgyűlés üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére, irányítja az EHÖK
döntéshozó- és előkészítő tevékenységét.
(3) Az elnök gondoskodik az elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról és
annak előkészítéséről.
(4) Az elnök irányítja és szervezi az EHÖK gazdálkodását.
(5) Az elnök az EHÖK alapszabályban meghatározott feladatok mellett a hatáskörébe utalt
ügyekben önállóan is eljárhat.
13. § Az EHÖK elnöke jogosult:
a.) javaslatot tenni az elektori testületnek az EHÖK alelnökének személyére,
b.) összehívni és levezetni az EHÖK Közgyűléseinek üléseit - a Közgyűlés rendkívüli
ülésének összehívása tekintetében az elnökség egyetértésével,
c.) javaslatot tenni bármely közgyűlési tag valamely, a Közgyűlés feladatkörébe tartozó
feladattal való megbízására,
d.) tanácskozási joggal részt venni a KE kari hallgatói önkormányzatai testületeinek
ülésein,
e.)

kifogást emelni az Egyetemi szintű hallgatói önkormányzati szervek érdekeit sértő
vagy veszélyeztető működéssel szemben bármely Egyetemi fórumon,

f.) javaslatot tenni az EHÖK Közgyűlése valamint a kari hallgatói önkormányzatok által
hozott határozatok törvényességi felülvizsgálatára, ha az jogszabállyal, egyetemi
szabályzattal ellentétes,
g.) nyilatkozatot tenni az EHÖK nevében,
h.) az EHÖK költségvetésére és gazdálkodási alapelveire előterjesztést tenni,
i.) a feladat- és jogkörébe tartozó ügyekben segítő személyt vagy személyeket felkérni,
alkalmazni,
j.) egyetemi bizottság valamint testületekbe delegálni az elnökséggel egyetértésben.
k.) kinevezni az elnöki megbízottakat
l.) kiírni a kari Hallgatói Önkormányzati elnökválasztásokat
m.) képviseli az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot az egyetemi és egyéb fórumokon
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n.) az alapszabályban meghatározottak szerint utasítást kiadni
14. § Az EHÖK alelnöke jogosult:
(1) Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén az alelnök jár el.

X. Fejezet
Az EHÖK Ellenőrző Bizottsága
15. § (1) Az EHÖK Ellenőrző Bizottságot hoz létre. A kari hallgatói önkormányzatok kari
Ellenőrző Bizottságot hozhatnak létre kari szabályzatukban meghatározott módon.
(2) Az EHÖK Ellenőrző Bizottsága az EHÖK illetve annak bizottságai, valamint a kari
hallgatói önkormányzatok és annak bizottságai munkájának törvényességi felügyeletére
létrehozott négytagú választott testület. Minden karról egy EHÖK Ellenőrző Bizottsági
képviselő.
(3) Az Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással választja meg az EHÖK Közgyűlése. A
megválasztáshoz abszolút többség szükséges. Amennyiben az első szavazás alakalmával ezt a
többséget egyik jelölt sem éri el, nyolc napon belül második, megismételt szavazást kell
tartani.
(4) Az Ellenőrző Bizottság joga és kötelessége:
a.) ellenőrzi, hogy az EHÖK és a kari hallgatói önkormányzatok testületeinek és
tisztségviselőinek tevékenysége az EHÖK illetve a kari hallgatói önkormányzatok
szabályzataiban foglaltakkal összhangban van-e, valamint hogy tevékenységük nem
ellentétes-e jogszabállyal vagy az Egyetem belső szabályzataival,
b.)

félévenként az EHÖK és a kari hallgatói önkormányzatok működésének
felülvizsgálata, melyről időszakonként beszámol az EHÖK vezetőségének, szükség
esetén a Közgyűlésnek,

c.)

az EHÖK és a kari hallgatói önkormányzatok tisztújító elnök, alelnök és
tisztségviselői megválasztásának lebonyolításában közreműködni,

d.)

az EHÖK elnökét a hallgatói önkormányzatok tevékenységének törvényességi
ellenőrzésében segíteni,

e.) visszáság vagy mulasztás tapasztalása esetén az EHÖK Közgyűlésének azt jelenteni.
f.) javaslattal élhet és eljárhat minden olyan kérdésben, amelyet szabályzat vagy az EHÖK
vezetősége a hatáskörébe utal.
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XI. fejezet
A Szenátus hallgatói képviselete
16.§ (1) A Szenátus hallgatói képviselői mandátuma a megbízatásáig, aktív hallgatói
jogviszonyáig szól. Amennyiben a Szenátus hallgatói képviselője egyben a Hallgatói
Önkormányzat, megbízatása a Hallgatói Önkormányzat elnöki mandátuma lejáratával
megszűnik.
(2)A Szenátus hallgatói képviselete:
a. az EHÖK elnöke,
b. a kari Hallgatói Önkormányzatok elnökei
(3)A Szenátus hallgatói képviselője szenátusi ülésről való távolmaradás esetén nem
helyettesíthetők.
XII.fejezet
Az EHÖK választási szabályzata
17. § (1) Az EHÖK elnöki posztra a Hallgatói Önkormányzatok állítanak jelöltet
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) önéletrajz
b) motivációs levél
c) hallgatói jogviszony igazolás
(3) Az EHÖK elnökét, alelnökét a Közgyűlés választja meg 2 éves időtartamra. Az elnök,
alelnök megválasztásához abszolút többség szükséges.
(4) Amennyiben az elnök, alelnök választásánál egyik jelölt sem kapja meg a szükséges
többséget, a választások után nyolc napon belül második választási fordulót kell tartani. A
második választási fordulóra vonatkozó egyéb rendelkezések megegyeznek az első fordulóra
vonatkozóéval.
(5) Az elnök megválasztását követően kerülhet sor az alelnök megválasztására. Az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot.
(6) Az EHÖK elnöki megbízottjait az EHÖK elnök bízza meg. Az EHÖK elnöke
megbízatásának bármely okból történő megszűnése az elnöki megbízottak megbízatásának
megszűnésével jár együtt. Az elnöki megbízottak megbízatását az EHÖK elnöke indoklás
nélkül visszavonhatja. A megbízatás időtartama legfeljebb egy évre lehetséges.
(7) Az Ellenőrző Bizottság tagjait az EHÖK Közgyűlés kettő év időtartamra választja.
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XIII. Fejezet
Összeférhetetlenségi szabályok
18. § (1) Az EHÖK Ellenőrző Bizottságának a tagjai nem lehetnek a kari hallgatói
önkormányzat más testületeinek tagjai.

XIV. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
19. § A szabályzat tartalmazza mellékletként a kari szabályzatokat.
20. § Azon esetekben, amelyekben e szabályzat nem rendelkezik, a 2011.évi CCIV. törvény a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, illetve KE Szervezeti és Működési Szabályzatának
vonatkozó része érvényes.

Kaposvár, 2013. április 30.

Kolber Kitti
EHÖK elnök
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