
Preambulum 

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról 

 szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 

 figyelembevételével új alapszabályát az alábbiakban határozza meg. 

1.§. 

Általános rendelkezések 

(1) Az önkormányzat neve: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzat 

 Rövidítve: BHF - Hallgatói Önkormányzat. 

Székhelye: 1031 Budapest, Attila u. 8. 

e-mail: hok.bhf@gmail.com 

telefon: 

(2) A Hallgatói Önkormányzat a Főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóinak 

 érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, gyakorolja jogszabályokban, valamint a 

 Főiskola szabályzataiban a Hallgatói Önkormányzatra ruházott döntési, javaslattételi 

 véleményező és ellenőrző jogköröket. 

(3) A Hallgatói Önkormányzat alapokmánya az Alapszabály. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát a Küldöttgyűlés fogadja el, és 

 jóváhagyásra megküldi a Főiskola Szenátusának. 

(5) A Hallgatói Önkormányzat munkáját mindkét tagozaton a Szenátus által megbízott 

 oktatók segítik. 

2.§. 

A Hallgatói Önkormányzat célkitűzései és feladata 

(1) A Hallgatói Önkormányzat célja: 

a. ellátni a Főiskola minden hallgatójának érdekképviseletét a hallgatókat 

érintő valamennyi kérdésben; 

b. biztosítani az információ áramlását a hallgatók és az oktatók, valamint 

a hallgatók és a Főiskola szervezeti egységei között; 

c. támogatni a hallgatók önszerveződő közösségi tevékenységeit. 

(2) A Hallgatói Önkormányzat feladata: 

a. a hallgatói képviselet választásának és munkájának megszervezése; 

b. a Főiskola szellemiségével megegyező közösségi és sportprogramok 

szervezése; 

c. a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint 

szabályzataiban megnevezett testületek munkájában való részvétel; 

d. véleményt nyilvánítani, javaslattal élni a Főiskola működésével és a 

hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
 
 

  



 

e. részt vesz a hallgatói juttatások elbírálásában, 

g. Vaisnava Tudományos Diákköri Konferenciák előkészítésének segítése; 

h. a hallgatók számára elérhetőség és a Főiskolával, főiskolai élettel 

kapcsolatos információk biztosítása; 

i. esetenként (nappali tagozaton minimum kéthavonta, levelező tagozaton 

minimum egy tanévben egyszer) hallgatói fórum/fogadóóra szervezése. 

(3) A Hallgatói Önkormányzat jogosult javaslatot tenni szabadon választható tantárgyak, 

 szemináriumok bevezetésére és külső oktató meghívására. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat véleményezi a hallgatói követelményrendszert és a 

 hallgatói juttatások mértékét és módját. 

3.§. 

A Hallgatói Önkormányzat szervezete 

(1) A Hallgatói Önkormányzat szervezete és működése pártoktól független, tisztségviselői 

 pártban és annak ifjúsági szervezeteiben tagságot nem vállalhatnak. 

(2) A Hallgatói Önkormányzatnak minden hallgató tagja, függetlenül attól, hogy 

 tanulmányait milyen képzési formában végzi. 

Küldöttgyűlés 

(3) A Hallgatói Önkormányzat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, melynek tagja a Hallgatói 

 Önkormányzat valamennyi tagja. 

(4) A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a. a Hallgatói Önkormányzat céljainak, feladatainak, működési irányelveinek 

 megfogalmazása, Alapszabályának elfogadása és módosítása; 

b. a Hallgatói Önkormányzat költségvetésének elfogadása, illetve az Elnökség 

 éves beszámolójának elfogadása; 

c. a Hallgatói Önkormányzat más szervezetekhez való csatlakozásának, illetve 

 azokból való kiválásának elhatározása; 

d. a Hallgatói Önkormányzat egészének feloszlatása. 

(5) Valamennyi tanévben legalább egy alkalommal Küldöttgyűlést kell tartania. A gyűlés 

 helyét, idejét és napirendjét legalább egy héttel a gyűlés előtt a Főiskola faliújságján kell 

 meghirdetni. 

(6) A Küldöttgyűlés ülését a Hallgatói Önkormányzat Elnöke hívja össze. Az ülések 

 nyilvánosak. 

(7) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon Hallgatói Önkormányzat nappali tagozatos 

 tagjainak legalább huszonöt százaléka (25%) jelen van. Ha a Küldöttgyűlés nem volt 

 határozatképes, az emiatt – harminc (30) napon belül – megismételt Küldöttgyűlés az 

 eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül 

 határozatképes. A megismételt Küldöttgyűlés e pontban szabályozott 

 határozatképességére a tagokat a küldöttgyűlési hirdetményben figyelmeztetni kell. Nem 
 

 
  



szükséges külön hirdetmény közzétenni az elnapolt Küldöttgyűlés összehívására, ha 

annak időpontját és helyszínét az eredeti gyűlésre szóló hirdetményben megjelölték. 

(8) A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással – ha jogszabály, vagy az alapszabály 

 másképp nem rendelkezik – a jelenlévők egyszerű szótöbbségével (50%+1 fő) hozza. 

 Szavazategyenlőség alapján az elnök szavazata dönt. 

(9) A Küldöttgyűlésen jelenlévő hallgatók kétharmados többsége szükséges 

 a. az alapszabály módosításához; 

b. SZMSZ és belső szabályzatok elfogadásához; 

c. a Hallgatói Önkormányzat költségvetésének elfogadásához, illetve a 

 beszámoló elfogadásához. 

(10) Valamennyi hallgató kétharmados többsége szükséges 

 a. a Hallgatói Önkormányzat egészének feloszlatásához; 

 b. Hallgatói Önkormányzat képviselő visszahívásához. 

(11) A Küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet minden hallgató 

 megtekinthet. A jegyzőkönyv vezetésére a Küldöttgyűlés jegyzőt választ tagjai közül. A 

 jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnök ülésenként két hitelesítőt jelöl ki. 

(12) A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tanácskozásain szavazati jog nélkül részt 

 vehet a Szenátus által választott tanári segítő (1 fő) is. 

Elnökség 

(13) A Hallgatói Önkormányzat végrehajtó szerve az Elnökség. 

(14) A Hallgatói Önkormányzat Elnöksége három (3), a hallgatók által közvetlenül választott 

 képviselőből áll. A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tanácskozásain szavazati jog 

 nélkül részt vehet a Szenátus által választott, meghívott tanári segítő (1 fő) is. 

(15) A Hallgatói Önkormányzat képviselőinek megválasztását a Szenátus hagyja jóvá, 

 megbízatásuk kettő (2) évre szól. 

(16) A Hallgatói Önkormányzat képviselői újraválaszthatók, és súlyos kötelességszegés 

 esetén visszahívhatók. 

(17) A megválasztott képviselők maguk közül jelölik ki az elnököt. 

(18) A Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a tanév során legalább két alkalommal tart rendes 

 ülést. Ülései nyilvánosak, üléseit legalább kettő (2) héttel megelőzően meg kell hirdetni 

 a Főiskola faliújságján keresztül. 

(19) A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének rendes üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

 melyet az elnök és egy tag hitelesít aláírásával. 

(20) Az Elnökség működésének szabályait maga állapítja meg. 

4.§ 

A képviselők 

(1) A Hallgatói Önkormányzat képviselő köteles: 

a. a hallgatók számára elérhetőségét biztosítani; 
 
 

  



b. a delegáló hallgatók lelkiismeretes képviseletére; 

c. a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének ülésén és a  Küldöttgyűlésen részt 

 venni; 

d. a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége, elnöke által kijelölt feladatokat 

 elvégezni, 

e. a Hallgatói Önkormányzat által megnevezett főiskolai bizottságok vagy 

 a  Szenátus munkájában részt venni. 

 (2) A Hallgatói Önkormányzat képviselő megbízatása megszűnik: 

a. visszahívással 

b. hallgatói jogviszonya megszűnésével vagy szüneteléssel 

c. lemondással 

d. megbízatása lejártával. 

(3) Visszahívást a hallgatók egyötöde kezdeményezhet. 

(4) Ha a Hallgatói Önkormányzat képviselő megbízatása megszűnik, akkor a helyére új 

 képviselőt kell választani. 

(5) Az időközben megválasztott képviselő megbízatása egyidejűleg a többi képviselő 

 megbízatásának lejártakor jár le. 

Az elnök 

(6) A Hallgatói Önkormányzat Elnökének feladatai: 

a. vezeti és szervezi a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének munkáját; 

b. irányítja és ellenőrzi HÖK tevékenységét és gazdálkodását; 

c. az Elnökség és a Küldöttgyűlése üléseinek előkészítése és összehívása; 

d. elnökli az Elnökség és a Küldöttgyűlés üléseit; 

e. a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének és a Küldöttgyűlés feladataival 

 kapcsolatos előterjesztések megtétele; 

f. a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége és Küldöttgyűlése üléseiről készült 

 jegyzőkönyvek Irattárba való eljuttatása; 

g. az általa és a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése által kiadott feladatok 

 teljesítésének ellenőrzése; 

h. javaslat a Főiskola egyes bizottságaiba delegált tag/ok személyére; 

i. a Főiskolai bizottságok, illetve a Szenátus munkájában való személyes 

 részvétel; 

j. dönt a Küldöttgyűlés, vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; 

k. a Hallgatói Önkormányzat képviselete. 

(7) A Hallgatói Önkormányzat Elnöke helyettesítésre bármelyik képviselőt felkérheti. 

(8) Az elnök minden évben beszámolót köteles készíteni a Hallgatói Önkormányzat 

 céljainak elérése érdekében kifejtett tevékenységről. A beszámolót a Küldöttgyűlésnek 

 jóvá kell hagynia. 
 
 

  



 

5.§. 

A képviselők választása 

A Választási Bizottság 

(1) A Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Hallgatói Önkormányzat választások 

 lebonyolításának időtartamára létrehozandó eseti szervezeti egység. 

(2) A Bizottság három tagból áll. 

(3) A Bizottság tagjait a Hallgatói Önkormányzat kéri fel a Főiskola hallgatói közül. A 

 Bizottságnak nem lehet tagja az a hallgató, aki egyben jelölt is. 

(4) A Bizottság feladata: 

a. a választás szabályoknak megfelelő lebonyolítása; 

b. szavazatszámlálás;  

c. eredményhirdetés; 

d. jegyzőkönyvkészítés 

A választás fő szabályai 

(5) A Hallgatói Önkormányzat Elnökség képviselőinek megválasztásában a Főiskola 

 valamennyi hallgatója részt vehet, illetve e tisztségek betöltésére a Főiskola bármely 

 hallgatója választható. A szavazás során egy hallgató legfeljebb három személyre 

 adhatja le szavazatát. 

(6) A leendő Hallgatói Önkormányzat képviselő személyére a hallgatók vagy a Főiskola 

 tesz ajánlást. Jelölt az a hallgató, akit a választás napjáig legalább három (3) évfolyami 

 hallgatótársa támogat. A támogatást az ajánló hallgatók aláírásukkal igazolják. 

(7) Amennyiben a hallgatók nem állítanak a választás napját megelőző harmadik (3) napig 

 legalább három (3) jelöltet, akkor a Főiskola Szenátusa is jogosult hallgatói jelöltet 

 indítani a választáson. A Szenátus a jelölt személyét a Hallgatói Önkormányzattal 

 egyezteti. 

(8) A választás lebonyolítása a Választási Bizottság feladata, amelynek munkáját a Főiskola 

 köteles segíteni. 

(9) A választás titkos szavazással történik.  

(10) A választás történhet elektronikus úton. 

(11) A választásokon a Főiskolát a Szenátus által megbízott személy képviseli, aki 

 csatlakozik a Választási Bizottság munkájához. 

(12) A választás megszervezése a Hallgatói Önkormányzat elnök feladata, munkáját a 

 Főiskola köteles segíteni. 

(13) A választás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

(14) A választáson az a három (3) jelölt nyer, aki a legtöbb hallgató szavazatát kapja meg. Aválasztás 

akkor érvényes, ha azon a nappali tagozatos hallgatók 25%-a igazoltan részt 

vett. 
 

 
  



 

6. § 

A Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása 

(1) A Hallgatói Önkormányzat nem nyereségorientált szervezet, a tevékenységéhez 

 szükséges anyagi és tárgyi feltételeket a főiskolai költségvetési keretből, pályázati 

 támogatásból és saját gazdálkodásával biztosítja. 

(2) A Hallgatói Önkormányzat gazdálkodását az elfogadott költségvetés, illetve a 

 Küldöttgyűlés kiadásokról és bevételekről való döntései szabályozzák. A költségvetést a 

 Hallgatói Önkormányzat Elnöksége készíti el és terjeszti elő, és a Hallgatói 

 Önkormányzat Küldöttgyűlése hagyja jóvá. 

(3) A Küldöttgyűlés által előírtak szerinti gazdálkodásért a Hallgatói Önkormányzat 

 Elnöksége a felelős. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat köteles eleget tenni hivatalos elszámolási 

 kötelezettségének az illetékes intézménnyel történt megállapodás szerint. 

7.§. 

Zárórendelkezések 

 

Jelen Alapszabályt a HÖK elnökének előterjesztésére a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola  

Szenátusa SZT20131122. számú határozatával jóváhagyta 2013. 11. 22.  napján. 

 

Jelen Alapszabály 2013. 11. 22.  napján lép hatályba.  

Hallgatói Önkormányzat elnöke s.k. 

Dr. Banyár Magdolna 

 Szenátus elnöke s.k. 


