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A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 62. §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
Alapszabályt alkotja:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §1
(1) A szervezet
a) hivatalos magyar megnevezése: Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK);
b) angol megnevezése: The National Union of Students in Hungary,
c) német megnevezése: Landeskonferenz der Studentenselbstverwaltungen
d) francia megnevezése: Union Nationale des Etudiants
(2) A HÖOK székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.
(3) A HÖOK az Nftv. 62. § (2) bekezdése alapján jogi személy, törvényes
képviseletére az elnök jogosult.
(4) A HÖOK bélyegzője: Magyarország címere, „Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája” körirattal.

Az Alapszabály 1-6., 8-24 és 26-37. szakaszainak, valamint a mellékleteinek szövegét a
módosításokkal egységes szerkezetben megállapította a … sz. határozat. Hatályos: 2016. október 16tól.
1

HÖOK CÉLJAI, TAGSÁGA
2. §
A HÖOK céljai, tevékenysége
(1) A HÖOK, mint a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói
önkormányzatainak demokratikus alapon szerveződő és működő országos
érdekképviseleti szervezete, a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében
intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai
feladatokat végez. A HÖOK felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért.
A HÖOK elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését hazai és
nemzetközi téren, különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira.
(2) E területeken különösen jogszabályok alkotását kezdeményezi, véleményt
nyilvánít jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez,
valamint szervezi és segíti a tagjai közötti információáramlást, képviseli őket
országos és nemzetközi fórumokon, együttműködik más hazai és nemzetközi,
felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselettel foglalkozó szervezetekkel.
(3) A tagok kérelmére közvetít a tagok és a helyi, vagy az országos szervezetek és
intézmények között felmerülő vitás helyzetekben.

3. §
A HÖOK tagsága
(1) A HÖOK tagjai a magyarországi állami és az állam által elismert nem állami
felsőoktatási intézményekben működő intézményi hallgatói önkormányzatok.
(2) A HÖOK tagjainak felsorolását a tagnyilvántartás tartalmazza, amely az
Alapszabály 1. számú mellékletét képezi.
(3) Jelen Alapszabályban tag elnevezés alatt kizárólag jelen szakaszban leírt
feltételek szerinti tagok értendők, így kifejezett megnevezés hiányában nem
tartoznak ide az Alapszabály 7. §-ban szabályozott tiszteletbeli tagok.

4. §
A tag jogai
(1) A tagok jogaikat a – tagjaik közül kikerülő – képviselő(k) útján gyakorolják
(2) A tag jogosult:
a) a HÖOK Közgyűlés, illetve egyéb testületeinek ülésein szavazati joggal részt
venni, az adott testületre irányadó szabályok szerint
b) részt venni a HÖOK munkájában, ennek során bármely kérdésben véleményt
nyilvánítani, javaslatot, indítványt tenni
c) a HÖOK, munkájáról, gazdasági tevékenységéről, a választott testületek
tevékenységéről – ésszerű, legalább 15 napos határidő tűzésével tájékoztatást kérni.

d) jogainak megsértése esetén a Felügyelő Bizottsághoz fordulni, amennyiben
Felügyelő Bizottságnak az ügyben hozott döntése, intézkedése következtében
a szabályszerű működés nem áll helyre, vagy a Felügyelő Bizottság a döntést,
intézkedést elmulasztja, úgy a tag az Ügyészséghez fordulhat.

5. §
A tag kötelességei
A tag köteles:
a) képviselőt (képviselőket) delegálni a Közgyűlésbe,
b) közreműködni a HÖOK célkitűzéseinek megvalósításában, és megtartani az
Alapszabály és egyéb belső szabályzatok rendelkezéseit, a testületi üléseken
részt venni
c) végrehajtani a Közgyűlés által - feladat és hatáskörét érintő ügyekben - hozott
tagot érintő határozatokat
d) befizetni a Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat az alapszabály 2. számú
mellékletében rögzítettek szerint,
e) a tag tisztségviselőjének megválasztásáról, a tisztségviselő személyében
bekövetkező változásról annak megtörténtétől számított 15 napon belül az arról
készült jegyzőkönyv megküldésével köteles tájékoztatni a HÖOK elnökét.

6. §
A tag kötelezettségszegése esetén követendő eljárás
(1) Amennyiben a tag az 5. § a), c)-e) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek
határidőben nem tesz eleget, úgy a HÖOK FB határozatában megállapítja a
kötelezettségszegés tényét és írásban – határidő tűzésével - felhívja a tagot, az
elmulasztott kötelezettsége teljesítésére (póthatáridő tűzése).
(2) Amennyiben a tag a póthatáridőn belül sem teljesíti kötelezettségét, úgy a tagsági
jogviszonyából eredő jogait – a kötelezettség teljesítéséig - nem gyakorolhatja.
(3) Amennyiben a tag az 5. § b) pontjában foglalt kötelezettségeinek tartósan nem
tesz eleget, úgy a HÖOK FB határozatában megállapítja a kötelezettségszegés
tényét és írásban és határidő tűzésével felhívja a tagot a szabályzatellenes állapot
megszűntetésére, illetve szükség esetén új képviselő delegálására.
(4) Amennyiben a tag a szabályzatellenes állapotot a határidőn belül nem szűnteti
meg, úgy a tagsági jogviszonyából eredő jogait – a szabályzatellenes állapot
megszűntetéséig – nem gyakorolhatja.
(5) Jelen szakasz alkalmazásában tartós kötelezettségszegésnek minősül, ha a tag
(képviselője) valamely testület ülésén egymást követő 3 alkalommal nem vesz
részt, vagy 60 napot meghaladó időtartamban nem vesz részt a HÖOK
munkájában.

7. §2
A HÖOK tiszteletbeli tagjai

A HÖOK tiszteletbeli tagjai

(1) A HÖOK tiszteletbeli tagja az a hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, akit vagy amit eddigi
életpályája, tevékenysége alapján, az Elnökség felkérésére adott előzetes
elfogadó nyilatkozatának ismeretében, a Közgyűlés tiszteletbeli taggá fogad, és a
tiszteletbeli tagok jegyzékén szerepeltet..
(2) A HÖOK tiszteletbeli tagjainak jegyzékén szereplő szervezetet – egy mandátum
erejéig – szavazati jog illeti meg a HÖOK Közgyűlés ülésén.
(3) A HÖOK tiszteletbeli tagjainak jegyzékét a Közgyűlés határozza meg. A jegyzéket
a Közgyűlés legalább kétévente felülvizsgálja.
(4) A tiszteletbeli tagok kötelesek 5. § a)-c) és e) pontjaiban foglaltak teljesítésére,
ennek kapcsán a 6. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. A 3. és 4.
mellékletek hatálya a tiszteletbeli tagokra is kiterjed.
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A HÖOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
8. §
Közgyűlés
(1) A HÖOK legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
A Közgyűlés szavazati jogú tagjai a HÖOK tagjai.
(2) A Közgyűlés ülésén a HÖOK tagjai szavazati jogukat az általuk delegált
képviselőik útján gyakorolják, az Alapszabály 1. számú melléklete szerint
meghatározott mandátumszám erejéig.
(3) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a HÖOK Alapszabályának elfogadása és módosítása,
b) az elnök, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása,
c) az elnök, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása,
d) az Elnökség beszámolójának elfogadása,
e) a HÖOK éves költségvetésének elfogadása.
f) a HÖOK költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolójának
elfogadása
g) a tagdíj megállapítása
h) összeférhetetlenség kimondása az általa megválasztott személyek
tekintetébenű
i) a Régiók Szervezeti és Működési Szabályzatainak (továbbiakban: SZMSZ)
jóváhagyása
(4) A Közgyűlés eljár minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal más
testület, vagy személy hatáskörébe

9. §
A Közgyűlés ülésének összehívása
(1) A Közgyűlés ülését a HÖOK elnöke hívja össze évente legalább három
alkalommal.
(2) A Közgyűlés helyszínét és időpontját az Elnökség határozza meg.
(3) Az Alapszabály 1. számú melléklete szerint meghatározott összes
mandátumszám (szavazatszám) több mint 20%-a, a Választmány, az Elnökség,
vagy a Felügyelő Bizottság az indok, az időpont és a napirend megjelölésével
írásban bármikor kérheti a Közgyűlés ülésének összehívását. Ha a HÖOK elnöke
a kérelem előterjesztéséről számított 15 napon belül nem hívja össze a Közgyűlés
ülését, a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult ezt megtenni. Amennyiben további 8
nap telik el eredménytelenül, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a
Közgyűlés ülését.
(4) A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és részletes
napirendjét. A napirenden szereplő előterjesztések szövegszerű ismertetését a

tagok számára elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni legalább 5 nappal a
Közgyűlés ülésének napját megelőzően. A meghívók elektronikus, illetve papír
alapú, ajánlott postai küldemény útján történő kiküldése és a Közgyűlés ülésének
napja között legalább 20 napnak kell eltelnie.
(5) Bármely tag jogosult előzetesen napirendre vonatkozóan javaslatot tenni, a
javaslat befogadásáról az elnök dönt.
(6) A meghívóban nem szereplő, új napirendi pont csak akkor vehető napirendre, ha
ezt a jelenlévő közgyűlési mandátumok egyszerű többsége megszavazta.
(7) Szabályszerű a Közgyűlés ülésének összehívása, ha a tagok részére a közgyűlési
meghívókat és az előterjesztéseket határidőben kiküldték.

10. §
Határozatképesség
(1) A Közgyűlés határozatképes, ha összehívása szabályszerűen megtörtént, és az
Alapszabály 1. számú melléklete szerint meghatározott összes mandátumszám
több mint 50%-a jelen van. A határozatképesség megállapítása során figyelmen
kívül kell hagyni azon tagokat, akik az Alapszabály 6. § (2) és (4) bekezdésére
figyelemmel a tagságból eredő jogaikat nem gyakorolhatják.
(2) Amennyiben a Közgyűlés ülése nem határozatképes, vagy az utolsó napirendi
pont lezárása előtt határozatképtelenné válik, akkor 8 napon belül a
megtárgyalásra nem került napirenddel össze kell hívni. Az így összehívott ülés
határozatképes, ha az Alapszabály 1. számú melléklete szerint meghatározott
összes mandátumszám több mint 25%-a jelen van. A határozatképesség
megállapítása során az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

11. §
A Közgyűlés ülésének menete
(1) A Közgyűlés ülésének megnyitása előtt a Felügyelő Bizottság köteles
megvizsgálni, hogy a képviselők rendelkeznek-e a szavazati jog gyakorlásához
szükséges írásbeli meghatalmazással, - amely tartalmazza a tag vezetőjének
aláírását és a tag vagy az intézmény pecsétjét - valamint az adott intézményben
fennálló hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentummal (mandátumvizsgálat). Ezek
hiányában a tag a Közgyűlés ülésén szavazati joggal nem vehet részt.
(2) A Közgyűlés ülését a HÖOK elnöke vagy indokolt esetben az Elnökség
ügyrendjében meghatározott elnökségi tag nyitja meg. Ezután a Felügyelő
Bizottság megállapítja az ülés határozatképességét, majd a Közgyűlés ülésének
menete során szükség szerint vizsgálja azt.
(3) A Közgyűlés ülésének levezető elnökét az elnök javaslatára a Közgyűlés választja
nyílt szavazással. A levezető elnök nem gyakorolhatja a tagok képviselőit megillető
jogokat, azt köteles átruházni. Ez a rendelkezés nem érinti az ügyrendi jellegű
javaslattételi és indítványozási jogot.

(4) A levezető elnök felelős a Közgyűlés ülésének rendjéért, ennek keretében
gondoskodik arról, hogy a tagok és a meghívottak jogaikat zavartalanul, rendben
gyakorolhassák.
(5) Ha az ülés határozatképes, úgy a Közgyűlés az elfogadott napirenddel folytatja le
tanácskozását.
(6) A Közgyűlés ülését a HÖOK elnöke vagy indokolt esetben az Elnökség
ügyrendjében meghatározott elnökségi tag zárja be.

12. §
Határozathozatal
(1) A HÖOK Közgyűlése határozatait:
a) egyszerű többséggel (jelenlévők szavazatának több mint a fele),
b) minősített többséggel (a jelenlévők szavazatának legalább kétharmada) hozza.
(2) Minősített többség szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához.
(3) A Közgyűlés – ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű többséggel
határoz.
(4) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a Közgyűlés döntése
alapján név szerinti, illetve titkos szavazást kell elrendelni. Személyi kérdésben a
Közgyűlés titkosan szavaz.
(5) Szavazategyenlőség esetén a napirendi pontot újra vitára kell bocsátani, majd ezt
követően a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a
napirendi pontot a következő ülés alkalmával újra napirendre kell tűzni.
(6) A Felügyelő Bizottság tájékoztatója előtt a Közgyűlés az elnökségi beszámolóval
érintett kérdésben érvényes határozatot nem hozhat.
(7) A Felügyelő Bizottság távolmaradása esetén a 11. § (1)-(2) bekezdésében
nevesített feladatokat a Választmány által felállított ad hoc bizottság látja el. Ebben
az esetben a (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

13. §
Az ülés nyilvánossága
(1) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, de indokolt esetben, minősített többséggel a
Közgyűlés az ülésről a nyilvánosságot teljesen, vagy részben kizárhatja. A zárt
ülésen kizárólag a mandátummal rendelkező tagok egy-egy képviselője, illetve a
(2) bekezdésben említett tanácskozási joggal rendelkező meghívottak vehetnek
részt.
(2) A Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség, a Felügyelő
Bizottság, a Választmány - régiók által delegált - képviselői, a Szakmai
Szövetségek képviselői, a bizottságok képviselői, az országos hallgatói szakmai
érdekképviseletek képviselői, valamint az, akit az Elnök, az Elnökség illetve a
Választmány az ülésre meghív.

14. §
Az ülés dokumentálása
(1) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, valamint hangfelvételt kell
készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját, a határozatképesség
vagy határozatképtelenség megállapítását, az elfogadott napirendet.
(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megvitatott kérdéseket, a hozzászólásokat,
a hozott határozatok pontos szövegét, kérelemre a kisebbségi vélemény
feltüntetésével, és a határozatok szavazati arányait.
(4) A jegyzőkönyv részét képezi a jelenléti ív is, amelyet az ülésen résztvevő
valamennyi személynek alá kell írnia.
(5) A jegyzőkönyvvezetőt a HÖOK elnöke jelöli ki.
(6) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a Felügyelő Bizottság egy tagja
(a Felügyelő Bizottság távolmaradása esetén a 12.§ (7) rendelkezése szerint
eljáró bizottság tagja), valamint a levezető elnök hitelesíti.
(7) Ha jegyzőkönyvet nem írásban rögzítették, azt az ülést követő egy héten belül
írásba kell foglalni, az eredeti forrást pedig meg kell őrizni. Az írásba foglalt
változatra a (6) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy azt
jegyzőkönyvvezetőként az írja alá, aki az írásbeli változatot elkészítette.
(8) A jegyzőkönyvekbe valamennyi tag számára betekintést kell biztosítani.
(9) A Közgyűlés határozatait – kérelemre a kisebbségi vélemények feltüntetésével –
külön kell dokumentálni (Határozatok Tára), és azokról a Közgyűlés ülését követő
15 munkanapon belül emlékeztetőt kell küldeni valamennyi tagnak, az
Elnökségnek, a Felügyelő Bizottságnak, a Választmánynak, illetve mindazoknak,
akiket a döntés érint.
(10) Az emlékeztető a jegyzőkönyv alapján tartalmazza az ülés időpontját, a tárgyalt
napirendet és a döntéseket.

15. §
Választmány és annak tagjai
(1) A Választmány a HÖOK Közgyűlés két ülése között a HÖOK legfőbb döntéshozó
szerve.
(2) A Választmány:
a) összehangolja a régiók működését
b) kapcsolatot tart a HÖOK Elnökségével, segíti a régiók és a HÖOK közötti
hatékonyabb információáramlást
c) megtárgyalja és véleményezi a Közgyűlés által tárgyalandó előterjesztéseket
d) megállapítja az összeférhetetlenséget az általa választott személyek
vonatkozásában
e) dönt az általa megválasztott személyek visszahívásáról
f) eljár a HÖOK Közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben

(3) A Választmány szavazati jogú tagjai a HÖOK Régiói által adott naptári évre
választott képviselő(k), valamint a HÖOK elnöke.
(4) A választmányi tag jogait távollétében az őt választó Régió által választott
helyettes gyakorolja.
(5) A Választmány elnöke a HÖOK elnöke.
(6) A Régiók, valamint a Régiókba tartozó tagok és a Régiók által választható
választmányi tagok számának felsorolását az Alapszabály 1. számú melléklete
tartalmazza.
(7) A választmányi képviselővé az adott Régióba tartozó felsőoktatási intézménnyel a
megválasztásakor hallgatói jogviszonyban álló személy választható.
(8) Egynél több választmányi tagot delegáló Régió esetében a Régió rendelkezik a
helyettesítés rendjéről.
(9) A választmányi képviselő a Választmányban végzett munkájáról köteles
beszámolni az őt választó Régiónak.

16. §
A Választmány összehívása
(1) A Választmányt a HÖOK elnöke hívja össze, szorgalmi időszakban legalább
havonta.
(2) A Választmány legalább három tagja vagy a Felügyelő Bizottság az ok
megjelölésével bármikor kérheti a Választmány összehívását, amelyet a HÖOK
elnöke 8 napon belül köteles megtenni. Amennyiben a HÖOK elnöke ennek
teljesítését elmulasztja, a kérelmezők maguk hívhatják össze a Választmányt.
(3) A Választmány ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnökség és
Felügyelő Bizottság tagjait.
(4) A meghívók kiküldése és a Választmány ülése között legalább 7 napnak kell
eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a tervezett
napirendet, valamint az esetleges határozatképtelenség miatt összehívandó
megismételt ülés helyét és időpontját is.
(5) Bármely választmányi képviselő jogosult előzetesen napirendre javaslatot tenni az
ülés kezdetéig. A napirend felvételéről az ülést megelőzően a HÖOK elnöke dönt.
A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal időben nem ismertetett új
napirendi pont csak akkor vehető napirendre, ha ezt a jelenlévő képviselők
egyszerű többsége megszavazta.
(6) A HÖOK elnöke az indok megjelölésével rendkívüli választmányi ülést hívhat
össze. A rendkívüli választmányi ülés összehívását a választmányi képviselők
legalább fele is kezdeményezheti, ebben az esetben a HÖOK elnöke köteles az
ülést összehívni. A rendkívüli választmányi ülést az erre irányuló kérelem
benyújtását követő egy napon belül kell összehívni. A meghívók kiküldése és a
rendkívüli választmányi ülés között legalább két munkanapnak kell eltelnie.
Amennyiben a HÖOK elnöke ennek teljesítését elmulasztja, a kérelmezők maguk
hívhatják össze a rendkívüli választmányi ülést.

(7) A Választmány ülései nyilvánosak. A Választmány egyszerű többséggel zárt ülést
rendelhet el.
(8) Abban az esetben, ha a napirenden valamely szakmai szövetség szakterületét
érintő határozat meghozatala is szerepel, a Választmány köteles az érintett
Szakmai Szövetség véleményét kikérni.

17. §
A választmányi ülés határozatképessége, határozathozatala
(1) A Választmány ülése akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező
tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Választmány
ülését 8 napon belül ugyanazzal a napirenddel összehívható. Ebben az esetben a
megismételt válaszmányi ülés a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 25%ának jelenlétében határozatképes. A megismételt ülés meghívója az eredeti ülés
meghívójával egyidejűleg is megküldhető.
(2) A Választmány határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.
Személyi kérdést illetően, valamint ha a Választmány tagjainak egyszerű többsége
elrendeli, titkos szavazást kell tartani.
(3) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

18. §
A választmányi ülés menete
(1) Az ülést a HÖOK elnöke vagy indokolt esetben az Elnökség ügyrendjében
meghatározott Elnökségi tag nyitja meg.
(2) Az ülés elején a Felügyelő Bizottság megállapítja a határozatképességet, majd az
ülés menete során szükség szerint ellenőrzi azt. A Felügyelő Bizottság
távolmaradása esetén a levezető elnök végzi a határozatképesség megállapítását.
(3) A HÖOK elnöke a választmányi ülés kezdetén tájékoztatja a Választmányt az
előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről és az Elnökség munkájáról, különös
tekintettel annak döntéseire.
(4) Ha a Választmány határozatképes, úgy az elfogadott napirenddel folytatja le
tanácskozását.
(5) A választmányi ülést a HÖOK elnöke vagy indokolt esetben az Elnökség
ügyrendjében meghatározott elnökségi tag zárja be.

19. §
A választmányi ülés dokumentálása
(1) Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés
időpontját, helyét, a megtárgyalt napirendet, az elhangzottak tartalmi
összefoglalóját, a határozatok szövegét és azok szavazati arányát, valamint a
jelenléti ívet.

(2) Amennyiben az ülésről hangfelvétel készül, úgy azt 15 napon belül írásba kell
foglalni az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal. A hangfelvétel alapján
készült dokumentum a választmányi ülés emlékeztetője.

20. §
Régiók
(1) A Régió a HÖOK Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározottak szerint
azonos régióhoz tartozó tagoknak a HÖOK szervezetének keretein belüli
intézményesített együttműködése.
(2) A Régió
a) megalkotja saját SZMSZ-ét,
b) megválasztja az elnökét és az ügyvivőket,
c) meghatározza az elnök és az ügyvivők feladatait,
d) megválasztja a HÖOK Választmány Régió által delegált tagját
a) e) elősegíti a régión belül a hallgatói érdekképviseleti feladatok hatékonyabb
ellátását, ennek keretében régiós közös álláspontot alakíthat ki, amelyet a
HÖOK közgyűlése elé terjeszthet
b) szervezi, segíti a tagjai közötti hatékony információáramlást.
c) felsőoktatás szakmai előadások, vitafórumokat szervez, a magyar felsőoktatás
fejlesztése érdekében
d) közreműködik a hallgatói közösségi élet szervezésében, színvonalának
emelésében, a hallgatói szolgáltatások nyújtásában.
e) eljár a HÖOK alapszabályban, illetve a HÖOK közgyűlése által meghatározott
ügyekben,
k) Kapcsolatot tart a HÖOK Elnökségével és más bel-és külföldi hallgatói
szervezetekkel, testületekkel.
(3) A Régió a HÖOK nevében kötelezettséget csak a HÖOK Közgyűlésének
megbízása alapján vállalhat.
(4) A Régió képviseletét, tevékenysége irányítását és tagjainak folyamatos
tájékoztatását a Régió elnöke látja el.
(5) A Régió az Alapszabály rendelkezéseinek keretein belül maga határozza meg és
alakítja ki szervezeti és működési rendjét. fogadja el SZMSZ-ét, amelynek
elfogadásakor a HÖOK Közgyűlésének egyetértési joga van.

21. §
A Régiók közgyűlései
(1) A Régió Közgyűlése a régió legfőbb döntéshozó szerve.
(2) A Régió Közgyűlésében a tagok – a legfőbb döntéshozó szervük által delegált képviselőik útján gyakorolják jogaikat. Mandátumszámuk megegyezik a HÖOK
Közgyűlésében őket megillető mandátumszámmal.
(3) a) Szervezeti és működési ügyek:
aa) meghatározza működési rendjét,

ab) elfogadja a Régió SZMSZ-ét,
ac) elfogadja a Régió elnökére vonatkozó pályázati kiírást,
ad) véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a régió hallgatóit érintő
valamennyi kérdésben,
ae) előzetesen véleményt nyilváníthat a HÖOK Közgyűlés, illetve a
HÖOK választmány hatáskörébe tartozó ügyekben
b) Személyi ügyek:
ba) megválasztja a Régió elnökét,
bb) a Régió elnökének javaslatára megválasztja a Régió ügyvivőit,
bc) a Régió elnökének javaslatára megválasztja az állandó bizottságok
tagjait
bd) dönt a Régió elnökének, ügyvivőinek, valamint valamennyi általa
megválasztott bizottsági tagnak, a visszahívása tárgyában,
be) megállapítja a Régió elnöke, az ügyvivő, valamint valamennyi általa
megválasztott bizottsági tag tekintetében az összeférhetetlenséget
be) amennyiben a Régió elnökének mandátuma idő előtt megszűnik,
vagy az új elnök még nem került megválasztásra ügyvivő elnököt
nevez ki a Régió élére,
c) Gazdasági ügyek:
ca) jóváhagyja a Régió Közgyűlése által kiírt hallgatói pályázatok
eredményeit.
cb) dönt a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.
(4) A Régió működésre vonatkozó részletes szabályokat a Régió SzMSz-e
tartalmazza.

22 §
Szakmai Szövetség
(1) A Szakmai Szövetség két vagy több azonos, vagy rokon képzést nyújtó intézmény
hallgatói önkormányzatainak, illetve ezek - különböző intézményből származó részönkormányzatainak a HÖOK keretein belül önkéntesen létrehozott és
intézményesített együttműködése, amely a HÖOK Elnöksége, Választmánya és
Közgyűlése felé tanácsadó, véleményező testületként járhat el képzési területét
érintő kérdéseket illetően. Szakmai Szövetséget a felsőoktatási intézmények által
nyújtott szolgáltatások alapján (karrierszolgáltatások, kollégium) is létre lehet
hozni.
(2) Egy képzési vagy szolgáltatási területen csak egy szakmai szövetség alakulhat.
(3) A Szakmai Szövetség létrehozásáról az alapító önkormányzatok szándékának
kifejezése után a HÖOK Közgyűlése dönt. Amennyiben egy Szakmai Szövetség
létrehozásáról az alapítók a Közgyűlés két ülése között határoznak, annak
működését a következő Közgyűlésig a HÖOK Választmánya ideiglenesen
engedélyezheti.
(4) A Szakmai Szövetségek az Alapszabály rendelkezéseinek keretein belül maguk

határozzák meg és alakítják ki működésük szervezeti feltételeit és az erről szóló
szabályzatukat. Minderről a Közgyűlésnek beszámolással tartoznak,
szabályzatukat pedig bemutatni kötelesek, amelyek az elfogadásukat követően a
HÖOK Alapszabály mellékleteit képezik.
(5) Az adott szakmai szövetség területéhez tartozó, csatlakozni kívánó tag részvételét
elutasítani nem lehet.
(6) A szakmai szövetségek féléves munkájukról a Közgyűlésnek az adott félévet
követő legközelebbi ülésén kötelesek tájékoztatást adni.
(7) Szakmai Szövetségek képviseletét és tevékenységük összefogását és tagjainak
folyamatos tájékoztatását az adott szövetség ügyvivője látja el.

23. §
Az Elnökség
(1) A HÖOK Elnöksége a HÖOK ügyvivő szerve.
(2) Az Elnökséget a Közgyűlés választja két éves időtartamra. Az Elnökség tagjává
hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy választható.
(3) A HÖOK Elnökségének:
a) működéssel kapcsolatos feladatok
aa) meghatározza működési rendjét,
ab) előkészíti a HÖOK Közgyűlés üléseit, meghatározza annak időpontját és
helyszínét

ac) indokolt esetben javasolhatja a Közgyűlés rendkívüli ülésének
összehívását,
ad) végrehajtja HÖOK Közgyűlés döntéseit,
ae) javaslatot tesz a HÖOK költségvetésére, előkészíti az éves
beszámolót
af) Dönt a HÖOK Közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.
ag) a HÖOK folyamatos működésének biztosítás érdekében meghozza
az ennek során szükséges döntéseket
ah) beszámol a Közgyűlésnek a legutóbbi ülés óta eltel időszak
eseményeiről
b) érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok
ba) kapcsolattartás egyéb szakmai, érdekképviseleti és társadalmi
szervezetekkel
bb) figyelemmel kíséri felsőoktatásban folyó képzés rendszerét,
javaslatokat fogalmaz meg a képzések fejlesztése érdekében a
Közgyűlés számára
bc)
figyelemmel
kíséri
felsőoktatáshoz
kapcsolódó
jogszabályváltozásokat
bd) kapcsolatot tart a Régiókkal a Választmányon keresztül
(4) .Az Elnökség tagjai:
a) elnök

b) elnökhelyettes
c) további 8 fő elnökségi tag.
(5) Abban az esetben, ha az Elnökség ülésének napirendjén valamely szakmai
szövetség szakterületét érintő határozat meghozatala is szerepel, az Elnökség
köteles az érintett Szakmai Szövetség véleményét kikérni.

24. §
A HÖOK elnöke
(1) A HÖOK elnöke a HÖOK tisztségviselője.
(2) A HÖOK elnökének megválasztása az Alapszabály 30. §-ában foglalt eljárásrend
alapján történik.
(3) Az Elnök feladatai:
a) szervezi és irányítja a HÖOK munkáját, ennek során előkészíti, a jelen
Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően összehívja a Közgyűlés ülését,
összehívja és vezeti a Választmány és az Elnökség rendes és rendkívüli
üléseit, előterjeszti a napirendi javaslatot,
b) gondoskodik a Közgyűlés, a Választmány és az Elnökség határozataiban
szereplő feladatok végrehajtásáról,
c) irányítja a HÖOK gazdálkodását,
d) irányítja a HÖOK Titkárságának munkáját,
e) a HÖOK alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogköröket,
f) tisztsége alapján tagja mindazon országos felsőoktatási szervezeteknek,
amelyekbe jogszabály alapján a HÖOK képviselőt delegálhat, amennyiben a
Választmány másképp nem rendelkezik,
g) javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen
bizottság megszüntetésére,
h) meghatározott feladatok ellátására a Választmány véleményének
meghallgatásával elnöki megbízottakat nevezhet ki,
i) felügyeli a HÖOK vagy részvételével alapított gazdasági társaságok,
társadalmi szervezetek működését,
j) a HÖOK kiadványainak felelős kiadója,
k) a HÖOK nevében nyilatkozatot tehet, kötelezettséget vállalhat
l) képviseli a HÖOK-ot országos és nemzetközi fórumokon, a Közgyűlés, a
Választmány és az Elnökség határozatainak megfelelően,
m) tanácskozási joggal részt vehet a tag hallgatói önkormányzatok ülésein;
tájékoztatást kérhet azok működéséről, gazdálkodásáról, tisztségviselőik
munkájáról.

25. §3
A HÖOK tiszteletbeli elnöke
(1) A HÖOK tiszteletbeli elnöke az a hazai vagy külföldi természetes személy lehet,
akit az eddigi életpályája, tevékenysége alapján, az Elnökség felkérésére adott
előzetes elfogadó nyilatkozatának ismeretében a Közgyűlés nyílt szavazással
tiszteletbeli elnökké nyilvánít.
(2) A HÖOK tiszteletbeli elnökét tanácskozási jog illeti meg a HÖOK Közgyűlés
ülésén.
(3) A HÖOK tiszteletbeli elnökének tisztsége megszűnik:
a) lemondásával,
b) tisztségéből – érdemtelenségére tekintettel - a HÖOK Közgyűlés által
történő visszahívásával,
c) halálával.

26. §
Az elnökségi ülés
(1) Az elnökségi üléseket a HÖOK elnöke hívja össze legalább kéthetente.
(2) Az Elnökség működéséről az Elnökségi Ügyrend rendelkezik, amelyet az
Elnökség fogad el.

27. §
A Felügyelő Bizottság
(1) A Felügyelő Bizottság elnöke a HÖOK tisztségviselője. A Felügyelő Bizottság
elnökét a Felügyelő Bizottság választja saját tagjai közül, a (2) bekezdés szerinti
időszakra.
(2) A FB három tagból áll, akiket a Közgyűlés két éves időtartamra választ. A
Felügyelő Bizottság tagjává hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy
választható.
(3) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a HÖOK törvényes működését, ennek keretében
ellenőrzi az Alapszabályban foglaltak betartását, a HÖOK gazdálkodását.
(4) A Felügyelő Bizottság a (3) bekezdésben foglalt tevékenységének hatékony
ellátása érdekében a HÖOK valamennyi testületi ülésén tanácskozási joggal –
állandó meghívottként – részt vehet.
(5) Amennyiben a Felügyelő Bizottság a (3) bekezdésben foglalt tevékenységével
összefüggésben jogsértést, vagy szabályzatsértést észlel, úgy köteles 15 napon
belül döntésével a jogsértő (szabályzatsértő) állapotot megszüntetni. Amennyiben
a jogsértés (szabályzatsértés) más testület, személy tevékenységével
Szövegét megállapította a 73/2016. (X.15) sz. határozat. Hatályos: 2016. október 15-től. Számozását
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összefüggésben merült fel, úgy köteles 15 napon belül határidő tűzésével az
érintett testületet, személyt felhívni a jogsértő állapot megszűntetésére. Ennek
eredménytelensége esetén az Ügyészséghez fordulhat.
(6) A Felügyelő Bizottság feladatainak ellátása során jogosult betekinteni a HÖOK
valamennyi iratába, továbbá az ügyek menetéről felvilágosítást kérni az
Elnökségtől, a Választmánytól, a HÖOK Régióitól és dolgozóitól.
(7) A Felügyelő Bizottság munkájáról köteles tájékoztatást adni a Közgyűlésnek.
(8) A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze legalább
negyedévente.
(9) A Felügyelő Bizottság az Alapszabály keretei között maga állapítja meg
ügyrendjét.
(10)
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a HÖOK Közgyűlés, a Választmány, az Elnökség
és a Régió Közgyűlések üléseinek szabályszerűségét és azok jelen
Alapszabályban meghatározott adminisztrációs kötelezettségeinek betartását. E
testületek ülésére a Felügyelő Bizottság tagjait az ülés összehívásával egyidejűleg
meg kell hívni.

28. §
Eseti bizottság
(1) Eseti bizottság létrehozásáról – hozzá rendelt feladatok tekintetében - a
Közgyűlés, Választmány vagy az Elnökség dönt.
(2) Az eseti bizottságot létrehozó határozatban meg kell jelölni különösen:
a) a bizottság feladatát,
b) a bizottság elnökét,
c) azt, hogy a bizottság határozott, vagy határozatlan időtartamra jön-e létre,
határozott időtartam esetén a megszűnés időpontját, vagy feltételét,
d) a bizottság tagjait, a delegálás módját.

29. §
A Titkárság
(1) A Titkárság a HÖOK adminisztratív szerve, amely folyamatosan biztosítja a HÖOK
működésének technikai feltételeit.
(2) A Titkárság munkatársai felett a munkáltatói jogokat a HÖOK elnöke gyakorolja.
(3) A Titkárság köteles minden, a HÖOK keretei között keletkező, bejövő és kimenő
hivatalos iratot iktatni.

A HÖOK VÁLASZTOTT TESTÜLETI TAGJAI
30. §
A HÖOK elnökének, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak
választása
(1) A HÖOK elnökét, Elnökségének és Felügyelő Bizottságának tagjait a Közgyűlés
tagjai egyazon ülésén (a Közgyűlés tisztújító ülése) választják meg két éves
időtartamra.
A Közgyűlés tisztújító ülését minden második év októberében kell megtartani. Az
elnök, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság hivatalba lépésének dátuma a
következő év január hónapjának 1. napja.
(2) A Választási eljárás lebonyolításáért a hivatalban lévő Elnökség, a választási
eljárás szabályszerűségéért a hivatalban lévő Felügyelő Bizottság a felelős. A
Választási eljárás során a szavazatok összesítését a Felügyelő Bizottság végzi.
Érintettség esetén a Felügyelő Bizottság tagja nem vehet részt az összesítésben,
ekkor a Közgyűlés által választott további személyek is közreműködhetnek a
szavazatszámlálásban.
(3) A hivatalban lévő Felügyelő Bizottság távolmaradása esetén a (2) bekezdésben
nevesített feladatok ellátásáért a Választmány által delegált három tagú ad hoc
bizottság felel.
(4) Az elnök és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyére bármely tag tehet
javaslatot.
(5) Az Elnökség 23. § (4) bekezdésének b)-c) pontja szerinti tagjaira közvetlenül azok
megválasztását megelőzően a megválasztott elnök tesz személyi javaslatot.
(6) Az Elnökség a Közgyűlés tisztújító ülésének időpontja előtt legalább 30 nappal
köteles felhívni a tagokat a választással kapcsolatos személyi javaslataik
megtételére. A tagok képviselőik útján személyi javaslataikat a Közgyűlés tisztújító
ülését megelőző mandátumvizsgálat befejezéséig, írásban tehetik meg.
(7) A választási eljárásban elnökjelöltként, illetve felügyelő bizottsági tagi jelöltként
csak az a személy vehet részt, akit a választási kiírásban foglaltaknak eleget tett,
és akit legalább 1 tag az (5) bekezdésben meghatározott időpontig ajánlott az
elnöki, illetve felügyelő bizottsági tagi pozícióra.
(8) Az elnök választásakor az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a szavazatok
egyszerű többségét megszerezte. Amennyiben ilyen jelölt nincs, újabb szavazást
kell tartani oly módon, hogy a jelöltek közül az első szavazás alkalmával a legtöbb
szavazatot kapott két jelölt valamelyikére lehet szavazni. Az újabb szavazásra
egyébiránt az első szavazásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni. Amennyiben a választás a második alkalommal is eredménytelenül
zárul, úgy 60 napon elül új választást kell lefolytatni.

(9) Az elnökségi tagok megválasztására a HÖOK elnök megválasztását követően
kerül sor.
(10) Az elnökségi tagságra jelölt személyekről egy szavazólapon, de személyenként
külön kell szavazni. Az a jelölt tekinthető – az adott tisztségre - megválasztottnak,
aki a szavazatok egyszerű többségét megszerezte.
(11) Amennyiben valamelyik tisztség tekintetében a szavazás eredménytelenül
zárul, a megválasztott HÖOK elnök újabb személyt jelölhet az adott tisztségre, ,A
szavazást e tisztség tekintetében a (9) bekezdésben foglaltak szerint kell
lefolytatni . Amennyiben a megválasztott elnök a Közgyűlés tisztújító ülésén nem
kíván jelölési jogával élni, az Elnökség megválasztott tagjai az eredetileg
meghatározott időpontban lépnek hivatalba, a be nem töltött helyekre pedig – a
Közgyűlés tisztújító ülésétől számított – 60 napon belül új választást kell tartani.
(12) A felügyelő bizottsági tagok választásakor a jelöltekről egy szavazólapon, de
személyenként külön, legfeljebb három jelöltet támogatva kell szavazni. A
Felügyelő Bizottság tagjaként az a három, legtöbb szavazatot kapott jelölt nyer
mandátumot, aki a szavazatok egyszerű többségét is megszerezte. Ha az így
lefolytatott választás alapján nem kerül minden felügyelő bizottsági tagsági hely
betöltésre, a hivatalban lévő Felügyelő Bizottság mandátumának megszűnését
megelőzően a be nem töltött helyek tekintetében új választást kell tartani Az újabb
szavazásra egyébiránt az első szavazásra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
(13) Amennyiben a HÖOK elnökének megbízatása a 33. § (1) bekezdésének b)-c)
és e) pontjaiban vagy a 33. § (2) bekezdésében foglalt ok miatt megszűnik, az új
elnök megválasztásáig az Elnökség megbízott ügyvivő testületként működik,
amely az átmeneti időszakra a Választmány előzetes véleményének kikérésével
megválasztja a HÖOK ügyvivő elnökét.
(14) Amennyiben a HÖOK elnökének megbízatása a (12) bekezdésben foglaltak
okán az új HÖOK elnök megválasztását megelőzően szűnik meg, úgy a
megbízatása megszűnésétől számított 8 napon belül a Felügyelő Bizottság
elnökének kell a Közgyűlés rendkívüli tisztújító ülését összehívnia, az időközi
elnökválasztást pedig a jelen szakaszban foglalt szabályok szerint kell lefolytatni.
(15)
Amennyiben a HÖOK elnökének, elnökségi tagjának vagy felügyelő bizottsági
tagjának megbízatása a 33. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban vagy a 33. § (2)
bekezdésében foglalt ok miatt szűnik meg, úgy a jelen szakaszban foglaltak szerint
a Közgyűlés által megválasztott új elnök, illetve a megválasztott új elnökségi tag
vagy felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartama az előző elnök, elnökségi
tag, felügyelő bizottsági tag eredeti megbízatásának végéig tart (időközi
választás).

31. §
HÖOK elnök, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, régióelnökök,
választmányi tagok visszahívása
(1) A HÖOK elnöke, illetve bármely választott testületi tagja visszahívható:
a) ha szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bűnösségét jogerősen
kimondták, és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól,
b) ha feladatait neki felróható okból nem látja el,
c) ha tevékenységét 60 napon keresztül nem tudja ellátni,
d) ha az Alapszabály 3. számú mellékletében, a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának és Tagönkormányzatainak Etikai Chartájában
foglaltakat súlyosan, vagy ismételten megsérti.
(2) A visszahívásra az érintett személyt megválasztó testület tagjainak egyharmada,
írásban tehet javaslatot, továbbá a HÖOK elnökségi tag visszahívására a HÖOK
elnöke, a választmányi tag visszahívására a Régió elnöke is javaslatot tehet.
(3) A visszahívási indítványt – az FB tag visszahívására irányuló indítvány kivételével
- Felügyelő Bizottsághoz kell benyújtani. A felügyelő bizottsági tag visszahívására
irányuló indítványt a HÖOK elnökének kell eljuttatni.
(4) A visszahívási indítványban pontosan meg kell jelölni, hogy azt ki ellen és milyen
indokkal kérik, az indoklásban meg kell jelölni a visszahívás alapját képező
jogszabály-, vagy szabályzatsértést.
(5) Érvényes visszahívási indítvány esetén 15 napon belül – a visszahívás tárgyában
történő határozathozatal céljából – rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amelyre
egyébként a Közgyűlésre vonatkozó általános rendelkezések irányadók.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli Közgyűlés
időpontjától számított 15 napon belül rendes Közgyűlés került összehívásra.
(7) Amennyiben a HÖOK elnökének, az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság bármely
tagjának visszahívására vonatkozó indítványt közgyűlésen határozati javaslatként
nyújtják be, és az Alapszabály 10. § (1) bekezdésben meghatározott összes
mandátum legalább kétharmada aláírásával támogatja, arról az adott közgyűlésen
kell dönteni.
(8) A Közgyűlés, a Választmány illetve a Régió által választott, az Alapszabályban
nem nevesített személyek visszahívására – az adott testület ügyrendjének,
működési rendjének eltérő rendelkezése hiányában - a jelen szakasz
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

32. §
Összeférhetetlenség
(1) Megszűnik – az összeférhetetlenség megszüntetésére rendelkezésre álló 30 nap
időtartam lejártát követő napon - a HÖOK elnökének és választott testületi
tagjainak, továbbá minden – e szabályzat szerinti – egyéb megbízott megbízatása,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

aki a HÖOK-on belül az Alapszabály összeférhetetlenségi rendelkezéseit
megszegve több, egymást kizáró feladatot lát el.
Az
összeférhetetlenség
megszűntetésére
nyitva
álló
határidőt
az
összeférhetetlenség megállapításának napjától kell számítani. Amennyiben az
érintett a döntés meghozatalakor a döntést meghozó testület ülésén nem volt
jelen, úgy a határidőt a döntés közlésének napjától kell számítani.
Az Elnök és az Elnökség tagjai a megbízatásuk időtartama alatt – vagyis a
mandátumuk megszűnését megelőző időtartamra – nem lehetnek a Felügyelő
Bizottság tagjai, régióelnökök továbbá nem választhatók a Választmány tagjává,
valamint nem lehetnek a HÖOK Közgyűlés ülésén valamely tag által delegált,
szavazati joggal rendelkező képviselők.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
a) a HÖOK-kal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
b) a HÖOK cél szerinti juttatásból részesül, kivéve, a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
c) az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A HÖOK elnökének, elnökségi és felügyelő bizottsági tagjának jelölt személy
köteles megválasztása előtt nyilatkozni minden általa betöltött tisztségéről. Abban
az esetben, ha a megválasztását követően, a megbízatása időtartama alatt
közvetlen pártpolitikai, szakszervezeti tisztséget, jelölést vállal, a megbízatása a
közvetlen pártpolitikai, szakszervezeti megbízatásának megkezdését követő 30.
napon megszűnik.
A HÖOK elnök, valamint az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Választmány
tagja közvetlen pártpolitikai szereplést nem vállalhat.
A 12.§ (7) bekezdésben nevesített bizottság tagja nem lehet:
a. A HÖOK Elnökségének tagja,
b. A HÖOK Választmányának tagja,
c. A Közgyűlésen a tagintézmény mandátummal rendelkező képviselője, vagy
annak helyettese,
d. Az adott ülés napirendi pontjaiban közvetlenül érintett személy,
e. Érvényes hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személy.
A HÖOK elnöke és választott testületi tagja haladéktalanul köteles bejelenteni, ha
vele kapcsolatban a megfogalmazott összeférhetetlenségi okok valamelyike
fennáll. Az összeférhetetlenségi okokat 30 napon belül köteles megszüntetni,
ellenkező esetben megbízatása megszűnik.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)
d)
e)
f)

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben,
aki a döntésben érdekelt más szervezetben többségi befolyással bír vagy
akitől az ügyben elfogulatlan döntés egyéb okból nem elvárható.

33. §
A mandátum megszűnése
(1) A HÖOK elnökének, elnökségi tagjának, felügyelő bizottsági tagjának, a Régió
elnökének, a Választmány tagjának mandátuma – a (2) bekezdésben foglalt
kivételekkel – az alábbi esetekben szűnik meg:
a) megbízás lejártával
b) lemondással, az abban megjelölt napon
c) visszahívással
d) hallgatói jogviszony megszűnésével, a megszűnés napján,
e) halállal
(2) A HÖOK elnök, elnökségi tag mandátuma a hallgatói jogviszonyának megszűnését
követő 365. napon szűnik meg.

A HÖOK GAZDÁLKODÁSA
34. §
(1) A HÖOK bevételei az állam által biztosított költségvetési támogatásból, valamint a
tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, illetve célja megvalósítása érdekében – gazdálkodó
szervezetiben – folytatott vállalkozási tevékenységből tevődik össze.
(2) A HÖOK éves költségvetését az éves hallgatói normatíva országos keretösszege
két és fél ezrelékének megfelelő összegű forrást alapul véve a Közgyűlés minden
év március 1-ig, vagy az év első közgyűlési ülésének alkalmával köteles
megállapítani.
(3) A HÖOK éves költségvetésének végrehajtásáról a HÖOK elnöke és a HÖOK
gazdálkodásáért felelős elnökségi tag közösen kötelesek gondoskodni.
(4) A Felügyelő Bizottság folyamatosan köteles ellenőrizni a HÖOK éves költségvetés
végrehajtásának szabályszerűségét.
(5) A költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolót adott költségvetési évet
követő év március 1-ig az az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé, amely annak
elfogadásakor hivatalban volt. A Közgyűlés köteles a beszámolót megtárgyalni.
(6) A HÖOK tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl –
a HÖOK tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(7) A HÖOK gazdálkodásra és pénzkezelésre vonatkozó szabályzatát a HÖOK maga
állapítja meg.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
35. §
(1) Jelen Alapszabály alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő értelmezéssel
használandók:
(2) Közgyűlési képviselőn a tag azon delegáltjait kell érteni, akiket a tag
mandátumainak, vagy azok egy részének kezelésére az Alapszabály 11. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazott.
(3) Tanácskozási jog keretében az arra jogosult észrevételeit, érveit és ellenérveit
szabadon kifejtheti, vitát kezdeményezhet, abban részt vehet.
(4) A javaslattételi jog keretében a jogosult bármely határozat tartalmára javaslatot
tehet.
(5) Indítványtételi joggal élve határozathozatalra, valamint ügyrendre (ülés menete,
határozathozatal módja, folyamata) vonatkozó észrevételek tehetők.
(6) A Közgyűlésben és a Régiók közgyűléseiben a tag hallgatói létszámától függő
arányban képviseltetheti magát. Ennek részletes módját az Alapszabály 1. számú
melléklete tartalmazza. A tag szavazatainak száma megegyezik az e szerint
meghatározott mandátumainak számával.
(7) Közvetlen pártpolitikai szerepvállalásnak minősül, a politikai pártban betöltött
tisztség, vagy politikai párttól származó olyan jellegű megbízás elfogadása, amely
a párt, politikai céljaival összefüggő feladatellátást foglal magában.
(8) A HÖOK honlapján a http://www.hook.hu címen elérhető honlapot kell érteni.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
36. §
Az Alapszabály mellékletei
Az Alapszabály részét képezik az alábbi mellékletek:
a) A Régiók kialakításához alapul szolgáló Régiók jegyzéke, illetve a
tagnyilvántartás, valamint a tagok mandátumszámainak, illetve a Régiók által a
Választmányba delegált tagok számáról szóló 1. számú melléklet.
b) A tagdíjfizetés rendjéről szóló 2. számú melléklet.
c) A
Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciájának
és
Tagönkormányzatainak Etikai Chartájáról szóló 3. számú melléklet.
d) A
Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciájának
és
Tagönkormányzatainak Választási Kódexéről szóló 4. számú melléklet.

37. §
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
(1) Jelen Alapszabály rendelkezései 2007. január 1-jén lépnek hatályba, ezzel
egyidejűleg hatályát veszíti a HÖOK korábbi Alapszabálya és Szervezeti és
Működési Szabályzata.
(2) A Régiók jelen Alapszabály elfogadását követő következő Közgyűlésen kötelesek
Szervezeti és Működési Szabályzataikat jóváhagyásra előterjeszteni.
Az Alapszabályt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 79. § (3) bekezdés
felhatalmazása alapján a HÖOK Közgyűlése fogadta el 2006. december 9-én,
Nyíregyházán.
Nyíregyháza, 2006. december 9.
Ekler Gergely
Elnök

Bojárszky András
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2008. február 9-én, Egerben.
Miskolczi Norbert
Elnök

Bojárszky András
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2009. február 28-án, Miskolcon.
Miskolczi Norbert
Elnök

Országh Ákos
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2010. február 20-án, Pécsett.
Miskolczi Norbert
Elnök

Országh Ákos
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2010. december 4-én, Szombathelyen.
Körösparti Péter
Elnök

Országh Ákos
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2013. február 16-án, Sopronban.
Nagy Dávid
Elnök

Grebely Gergely
Felügyelő Bizottság tag

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2014. február 22-én, Budapesten.
Körösparti Péter
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2014. október 18-án, Egerben.
Körösparti Péter
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2015. február 28-án, Dunaújvárosban.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2015. május 9-én, Kecskeméten.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2015. október 17-én, Pécsett.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2016. február 27-én, Budapesten.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2016. május 7-én, Debrecenben.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2016. június 18-án, Balatonlellén.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2016. október 15-én, Szegeden.
Gulyás Tibor
Elnök

dr. Kőmíves Péter Miklós
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2017. február 25-én, Széesfehérváron.
Gulyás Tibor
Elnök

Koltai Arnold
Felügyelő Bizottság elnök

Módosította a HÖOK Közgyűlése 2017. május 13-án, Szombathelyen.
Gulyás Tibor
Elnök

Koltai Arnold
Felügyelő Bizottság elnök

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÉPVISELET A HÖOK-BAN, A TAGOK MANDÁTUMSZÁMA,
TAGNYILVÁNTARTÁS, REGIONÁLIS BEOSZTÁS
1. A HÖOK tagjai – regionális beosztás szerint csoportosítva – az alábbi
felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatai
1.1.

Budapesti Régió

Állatorvostudományi Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Magyar Táncművészeti Főiskola
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Óbudai Egyetem
Pető András Főiskola
Semmelweis Egyetem
Szent István Egyetem
Színház- és Filmművészeti Egyetem
Testnevelési Egyetem

1.2.

Észak-alföldi Régió

Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Egyetem

1.3.

Észak-magyarországi Régió

Eszterházy Károly Egyetem
Miskolci Egyetem
1.4. Északnyugat-magyarországi Régió
Dunaújvárosi Egyetem
Soproni Egyetem
Pannon Egyetem
Széchenyi István Egyetem

1.5.

Dél-dunántúli Régió
Kaposvári Egyetem
Pécsi Tudományegyetem

1.6.

Dél-alföldi Régió
Eötvös József Főiskola
Pallasz Athéné Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

1.7.
Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója
(NÁFIOR)
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Adventista Teológiai Főiskola
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Baptista Teológiai Akadémia
Budapesti Metropolitan Egyetem
Budapesti Kortárstánc Főiskola
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Edutus Főiskola
Egri Hittudományi Főiskola
Esztergomi Hittudományi Főiskola
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Gábor Dénes Főiskola
Gál Ferenc Főiskola
Golgota Teológiai Főiskola
Győri Hittudományi Főiskola
Károli Gáspár Református Egyetem
Kodolányi János Főiskola
Közép-európai Egyetem (CEU)
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Pünkösdi Teológiai Főiskola
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Szent Bernát Hittudományi Főiskola

Szent Pál Akadémia
Tomori Pál Főiskola
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Wesley János Lelkészképző Főiskola
Zsigmond Király Egyetem

2. Mandátumelosztás a HÖOK-ban
2.1. A HÖOK tagjai az általuk képviselt hallgatók száma alapján különböző
számú mandátummal rendelkeznek a HÖOK Közgyűlésében. Az intézményi
mandátumok számának megállapításának rendszere:
a) 800 főt meg nem haladó hallgatói létszám esetén: 1 mandátum;
b) 800 főt meghaladó és 2500 főt meg nem haladó hallgatói létszám
esetén: 2 mandátum;
c) 2500 főt meghaladó hallgatói létszám esetén: a b) pontban
meghatározott 2 mandátum, továbbá minden, a 2500 főt meghaladóan
megkezdett 800 fő után további 1 mandátum.
2.2. Az intézményi mandátumszám megállapítása a 2.1. alpontban foglaltak
alapján a Felügyelő Bizottság feladata. Az egyes intézményekben tanuló
hallgatók létszámának megállapításakor az akkor elérhető legfrissebb, az
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kiadott
létszámstatisztikát kell figyelembe venni.
2.3. A mandátumszám felülvizsgálata legalább naptári évenként esedékes. A
Felügyelő Bizottság az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
által kiadott létszámstatisztika kézhezvételét követő két héten belül
tájékoztatja a HÖOK tagjait az egyes tagokhoz rendelt mandátumok
számáról. Intézmény(ek) létrejötte vagy átalakulása (beolvadása,
összeolvadása, szétválása, kiválása) esetén a Felügyelő Bizottság az adott
intézményre vonatkozóan a mandátumszám megállapítását év közben is
elvégzi.

3. A Régiók delegáltjai a HÖOK Választmányában
3.1. A HÖOK Választmányába a Régiók az alábbi létszámban választanak
választmányi tagokat:
Budapesti Régió

5 fő

Észak-alföldi Régió

1 fő

Észak-magyarországi Régió

1 fő

Északnyugat-magyarországi Régió

1 fő

Dél-dunántúli Régió

1 fő

Dél-alföldi Régió

1 fő

NÁFIOR

1 fő

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TAGDÍJFIZETÉS RENDJÉRŐL
(1) A HÖOK tagönkormányzatainak tagdíját az alábbi módon kell kiszámolni:

A tagdíj megegyezik az adott év első közgyűlési ülésén érvényes tagi
mandátumszám és az ekkor hatályos hallgatói normatíva szorzatának 9 %ával.
(2) A Felügyelő Bizottság az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
által kiadott létszámstatisztika kézhezvételét követő két héten belül tájékoztatja a
tagokat következő éves tagdíjuk mértékéről.
(3) A befizetés módja:
▪ átutalással a HÖOK számlaszámára,
▪ előzetes egyeztetés alapján készpénzzel.
(4) A tagdíjról a HÖOK számlát bocsát ki. A tag a tagdíjat a számla kibocsátását
követő 30 napon belül köteles megfizetni. A tagdíj befizetésének elmulasztása
esetén a HÖOK Alapszabályában foglaltak az irányadóak.
(5) A Közgyűlés minden ülésének megnyitása előtt a tagoknak lehetőséget kell
biztosítani a tagdíjnak a Közgyűlés ülésének helyszínén történő készpénzes
befizetésére, illetőleg tagdíjtartozásaik rendezésére.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS
KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK ETIKAI
CHARTÁJA
Preambulum
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (továbbiakban: HÖOK) a
tagönkormányzatokkal egyetértésben - annak érdekében, hogy a hallgatói
érdekképviseleti rendszer működését befolyásoló hagyományos értékek, magatartási
szabályok és viselkedési normák minden, a hallgató érdekképviseleti tevékenységben
részt vevő (továbbiakban: hallgatói képviselő) számára összegyűjtve elérhető legyen,
megalkotja
a
Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciája
és
tagönkormányzatainak Etikai Chartáját (továbbiakban: Charta).
A 25 éves hallgatói mozgalom története során a hallgatók, a hallgatói képviselők
továbbá a társadalom időről időre megfogalmazták, hogy mit várnak el a hallgatói
képviseletet ellátóktól. Felismertük azt az igényt, hogy azokat az elveket, normákat,
amelyek alapján a munkánkat eddig is folytattuk, immár írásba is foglaljuk.
Hiszünk abban, hogy a hallgatói érdekek további hatékony és minőségi
képviseletéhez elengedhetetlenül szükséges hogy a hallgatói közéletben részvevők
betartsák és betartassák az itt megfogalmazott etikai normákat, ezzel is elősegítve a
hallgatók számára átlátható szervezeti működést.

Általános elvek
1. §
(1) A hallgatói érdekképviseletet ellátó hallgatók
a) mindenkor tartsák tiszteletben önmaguk és mások emberi méltóságát;
b) tevékenységükkel járuljanak hozzá a HÖOK, illetve felsőoktatási intézményük
célkitűzéseinek megvalósításához és vállalt feladataik elvégzéséhez;
c) minden megengedett módon támogassák és segítsék egymást érdekképviseleti
feladataik elvégzésében, egymás munkáját és eredményeit becsüljék meg;
d) a másik iránti tisztelettel nyilvánítsák ki véleményüket, valamint a saját
tevékenységükre vonatkozó véleménynyilvánítást nyitottsággal fogadják;
e) tanúsítsanak olyan magatartást, amely nem csorbítja a felsőoktatási
intézmény/szervezet tekintélyét, lépjenek fel az olyan megnyilvánulásokkal
szemben, amelyek a hallgatói érdekképviseleti rendszert, illetve a felsőoktatási
intézményt alaptalanul negatív színben tüntetik fel;
f) legyenek tudatában annak, hogy nyilvános – a felsőoktatási intézményen belüli

vagy azon kívüli – megnyilatkozásaikkal és viselkedésükkel önmagukon kívül
az intézményt is képviselik. Ilyen megnyilvánulásaikkal saját illetőségi
körükben, hitelesen képviseljék az intézmény hallgatóit;
g) felelősen vállalják el a megbízatásokat és feladatokat – mérlegelve, hogy azok
elvégzését képességeik és a körülmények lehetővé teszik-e –, és azokat
gondos, elhivatott és becsületes munkával teljesítsék;
h) mind külső, mind belső fórumokon törekedjenek toleráns, nyílt, becsületes
együttműködésre;
i) a konfliktusaikat tiszteletteljes párbeszédben, egymás között oldják meg;
j) törekedjenek minél szélesebb körű belső nyilvánosságra és igényeljék a
megfelelő tájékoztatást az őket is érintő kérdésekről és döntésekről;
k) törekedjenek arra, hogy mind magánéletükben, mind tanulmányi előmenetelük
során hallgatótársaiknak példát mutassanak;
l) törekedjenek arra, hogy szakmai és általános ismereteiket, jártasságaikat,
készségeiket és képességeiket folyamatosan fejlesszék. A jobbítás igényével,
kezdeményezően lépjenek fel a hatékonyság és eredményesség javításának
érdekében, továbbá vállalják az újítással járó kihívásokat;
m) mindenkor cselekedjenek úgy, hogy azt feltételezik, hogy mások magatartását
is az etikai felelősség vezérli.

Felkészültséggel és képviseleti tevékenységgel kapcsolatos elvárások
2. §
(1) A hallgatói érdekképviseletet ellátó hallgatók
a) kötelesek a feladataikkal kapcsolatos irányadó szabályzatokat alaposan
megismerni és azokat rendeltetésszerűen alkalmazni;
b) kötelesek a rájuk bízott feladatokat legjobb tudásuk és szakértelmük szerint, a
tőlük telhető legmagasabb színvonalon és felelősséggel ellátni;
c) kötelesek a hallgatói igények megismerésére törekedni és feladataikat az
igényekhez mérten végezni;
d) kötelesek tevékenységüket és magatartásukat meghatározó döntéseikben a
tárgyilagos megítélésre. Kerüljék el döntéshozatali helyzetekben a korábbi
ismeretségből eredő előnyös vagy hátrányos elbírálást. A hallgatóval szemben
faji hovatartozása, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való
tartozása, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti
meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, nemi identitása,
életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt közvetlen vagy
közvetett hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhatnak;
e) kötelesek a szervezet ülésein tevékenységében felkészülten és aktívan részt
venni továbbá mindent elkövetni annak érdekében, hogy a felsőoktatási
intézmény hallgatóinak életét, körülményeit befolyásoló döntéseik a lehető
legmegalapozottabbak legyenek;
f) kötelesek döntéseiket, valamennyi tény és adat ismeretében, azokat objektíven

mérlegelve, az általuk képviselt hallgatók álláspontja alapján meghozni;
g) törekedjenek a döntéshozó bizottságokban arra, hogy a szavazást megelőző
vitában véleményüknek és észrevételeiknek hangot adjanak;
h) törekedjenek a döntéshozó testületekben arra, hogy a személy, akiről döntés
születik, korrekt, csak az adott eljárás szempontjait mérlegelő eljárásban
részesüljön;
i) utasítsák el az erőszakos és sértő megnyilvánulások minden formáját, azokkal
szemben lépjenek fel;
j) alakítsanak ki munkatársaikkal – oktatókkal, kutatókkal, más alkalmazottakkal,
hallgatókkal, más hallgatói képviselőkkel – segítő, jó viszonyt, amelynek alapja
a kölcsönös tisztelet és bizalom;
k) osszák meg hallgatótársaikkal az őket is érintő, a szakmai vagy egyéb
előmenetelt segítő információkat: hallgatókra vonatkozó tanulmányi,
továbbképzési lehetőségeket és támogatásokat;
l) személyiségi jogaikat úgy gyakorolják, hogy ezzel mások személyiségi jogait ne
sértsék;
m) tevékenységük során nem ajánlhatnak, és nem fogadhatnak el jogtalan előnyt;
n) csak olyan feladat elvégzésére használják fel a HÖOK, illetve a felsőoktatási
intézmény infrastruktúráját, amelyről a közvetlen felettesnek tudomása van, és
a felhasználásával egyetért;
o) lépjenek fel a felsőoktatási intézményben előforduló visszaélésekkel szemben,
azok megszüntetésére saját hatáskörben tegyenek lépéseket;
p) törekedjenek konfliktus esetén annak feloldására, békés megoldására;
q) törekedjenek arra, hogy döntéseikben, magatartásukban érvényesüljenek jelen
szabályzat és a felsőoktatási intézményük etikai szabályzatában tükröződő
elvek.
r) ügyeljenek tevékenységük során a felsőoktatási intézmény vagyontárgyainak
rendeltetésszerű használatára és megóvására;
s) hallgatói rendezvény során kiemelt figyelmet fordítsanak a biztonsági,
egészségügyi előírások és a kulturált szórakozás kereteinek betartására és
betartatására.

A hallgatói érdekképviseletek tisztségviselőivel szemben támasztott
általános elvárások
3. §
(1) Az etikai normák betartásában és betartatásában a vezetői pozíciót betöltő
képviselőkre kiemelt felelősség hárul. Tevékenységük, magatartásuk alapvetően
meghatározza az irányításuk alá tartozók munkavégzését, a szervezet iránti
elkötelezettségüket. Ezért szükséges az általános normákon túl, a vezetőktől

elvárt magatartási normák meghatározása.
(2) Tisztségviselő a hallgatói önkormányzat elnöke és mindazon hallgatói képviselő,
akit az intézményi alapszabály akként nevesít.
(3) A tisztségviselő
a) feladata a képviselők és a hallgatók folyamatos tájékoztatása a szervezet
célkitűzéseiről;
b) törekedjen arra, hogy döntései jól előkészítettek legyenek. Lehetőség szerint
kérje ki és hallgassa meg képviselő- és hallgatótársai véleményét, ötleteit;
bátorítsa őket, hogy bekapcsolódjanak munkájába;
c) csak olyan képviselőtársait javasolja intézményi, kari vagy egyéb döntéshozói
testület munkájában való részvételre, aki szakértelme és képzettsége alapján
alkalmas erre és egyébfeladatai mellett képviselni tudja az őt delegáló hallgatók
érdekeit;
d) törekedjen arra, hogy képviselőtársai számára a rájuk bízott feladatok
elvégzéséhez szükséges információk és feltételek időben rendelkezésre
álljanak;
e) közölje képviselőtársaival, ha munkájukban szakmai hibát észlelnek.
Kötelessége a képviselőtársai által elvégzett munka objektív értékelése,
elismerése;
f) köteles minden tekintetben példaértékű magatartást tanúsítani, amely
követendő mintaként szolgál a szervezet valamennyi képviselője számára;
g) törekedjen a szervezet mindenkori célkitűzéseivel, értékrendjével azonosulni;
h) csak olyan feladatokkal bízza meg képviselőtársaikat, amelyek teljesítése a
képviselő felkészültsége, pozíciója és aktuális feladatai alapján joggal
elvárható;
i) fejlessze vezetői képességeiket és készségeiket,
j) kötelessége etikai vétség elkövetése vagy annak megalapozott gyanúja esetén
– amennyiben e tényről hitelt érdemlő tudomással bír – a lehető legrövidebb
időn belül értesíteni a felsőoktatási intézményének vezetőit.

Záró rendelkezések
4. §
(1) A Chartában megfogalmazott elvárások ismerete és betartása lehetővé teszi, hogy
a képviselők egységes erkölcsi követelményrendszer alapján végezzék
munkájukat. Az egységesen vallott értékek érvényesítése a mindennapok során,
nagymértékben hozzájárul a szervezet/intézmény szervezeti kultúrájának
fejlődéséhez, a jobb munkakörnyezet megteremtéséhez.
(2) A Chartában szereplő megállapításokat a hallgatói érdekképviselet ellátó hallgatók
magukra kötelezőnek ismerik el.

(3) Amennyiben a Chartában megfogalmazottak feltételei nem biztosítottak, akkor a
változtatás kezdeményezése vagy a lemondás a hallgató képviselő erkölcsi
kötelessége.
(4) A Chartát a HÖOK honlapján közzé kell tenni. A Charta közzétételéről és
folyamatos megismerhetőségéről a HÖOK elnöke intézkedik.
(5) A Charta a HÖOK Alapszabály 3. számú mellékletét képezi.
(6) A Chartát a HÖOK Közgyűlés 14/2015. (II.28) számú határozatával elfogadta. A
Charta 2015. május 6-án lép hatályba.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS
KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI
KÓDEXE
Preambulum
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival
(továbbiakban: hallgatói önkormányzat) közösen megalkotja Választási Kódexét
(továbbiakban: Kódex), a hallgatói érdekképviseleti rendszer választásaira vonatkozó
egységes alapelveit, szabályait.
Jelen Kódex a hallgatói önkormányzatokra és azok részönkormányzataira
terjed ki.
A hallgatói önkormányzati választásokban való aktív hallgatói részvétel
egységes (és egyenlő jogokat biztosító) elvek alapján történő biztosítása érdekében
elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a választások lebonyolításának elvi szintű
összehangolását, ezzel is elősegítve a hallgatóság számára az érdekképviseleti
testületek átlátható szervezeti működését. Ezért a Kódexben szereplő
megállapításokat a hallgatói önkormányzatok, a részönkormányzatok; illetve azok
minden képviselője magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Általános elvek
1. §
(1) A választás során választójogával csak az a hallgató élhet, aki aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik.
(2) A hallgatói önkormányzatoknak és részönkormányzataiknak törekedniük kell az
arányosság és egyenlőség elvének fokozott szem előtt tartására a választási
rendszereik kialakítása során.
(3) A választás során használt adatok kezeléséről szabályzatban kell rendelkezni, ha
az már meglévő szabályzatban nem rendezett.
(4) A hallgatói önkormányzatok és részönkormányzataik a választások
elérhetőségének érdekében elektronikus úton is lebonyolíthatják választásaikat.
(5) A hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok tisztségviselői, hallgatói
képviselői nem lehetnek tagjai politikai pártnak, politikai párt ifjúsági
szervezetének, politikai párt ifjúsági tagozatának, szakszervezetnek,
szakszervezet ifjúsági szervezetének, szakszervezet ifjúsági tagozatának.

(6) Az egy felsőoktatási intézményen belül egyidejűleg több karon is önálló szak
hallgatójaként jogviszonnyal rendelkezők mindegyik karukhoz kapcsolódóan
egyszer-egyszer élhessenek választójogukkal.
(7) A választási eljárás során biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét.
(8) A választások eredményét nyilvánosságra kell hozni. az alábbiakra is kiterjedően:
a) választásra jogosultak száma;
b) leadott szavazatok száma;
c) érvénytelen szavazólapok száma;
d) egyes jelöltek szavazatszámai;
e) mandátumot szerzett jelöltek;
f) jogorvoslatról szóló tájékoztatás.
(9) A közvetett választások során törekedni kell a képviseltek és képviselők
közelségének szem előtt tartására.

Tisztségviselők
2. §
(1) A hallgatói önkormányzat tisztségviselője az elnök és mindazon hallgatói
képviselő, akit az intézményi alapszabály akként nevesít.
(2) A hallgatói önkormányzat tisztségviselője
a) megbízatási ideje - valamennyi hallgatói önkormányzati tisztségének
időtartamát egybeszámítva - legfeljebb négy év lehet,
b) nem tölthet be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői
feladatokat, nem lehet tagja a felügyelőbizottságnak, nem láthat el
könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, vagy
amelyben részesedéssel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt korlátozás szempontjából a 2015. szeptember
1. napját követően megkezdett tisztségviselői megbízások időtartamát kell
figyelembe venni.
(4) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tisztségviselője
a) megbízatási ideje - valamennyi a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájában betöltött tisztségének időtartamát egybeszámítva legfeljebb négy év lehet,
b) nem tölthet be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői
feladatokat, nem lehet tagja a felügyelőbizottságnak, nem láthat el
könyvvizsgálói feladatot, amelyet felsőoktatási intézmény hozott létre, vagy
amelyben részesedéssel rendelkezik.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt korlátozás szempontjából a 2015. szeptember
1. napját követően megkezdett tisztségviselői megbízások időtartamát kell
figyelembe venni.
(6) A hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok tisztségviselői választását
legalább 15 nappal a választás jelentkezési időszakát megelőzően meg kell
hirdetni, és gondoskodni kell annak hivatalos közzétételéről.

(7) A jelentkezési időszakra legalább 7 napot kell biztosítani.
(8) Az indulhat jelöltként tisztségviselői választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik, a képviselt hallgatói létszám legalább 2 %-ának ajánlását megkapta,
és a programját bemutató pályázatot adott le.
(9) A jelentkezési időszak lezárulását követően legalább 7 napnak el kell telnie a
szavazás megkezdéséig. A jelentkezési időszakot követően eredményt kell
hirdetni.
(10) A szavazás megkezdését megelőzően lehetőséget kell biztosítani a jelöltek
bemutatkozására.
(11) A jelöltek pályázatának meghirdetésében és elérhetővé tételében a hallgatói
önkormányzatoknak és a részönkormányzatoknak közre kell működnie.
(12) A tisztségviselők megválasztása közvetlen és közvetett módon is történhet.
(13) A tisztségviselő nem lehet más hallgatói önkormányzat vagy más
részönkormányzat tisztségviselője.
(14) A tisztségviselők esetében biztosítani kell a visszahívhatóság intézményét,
különös figyelemmel az alábbi esetekre:
a) kötelezettségszegés;
b) jogszabály vagy szabályzatsértés;
c) szándékos anyagi károkozás,
d) munkájában való tartós (60 napot meghaladó) akadályoztatás.

Hallgatói képviselők
3. §
(1) A hallgatói részönkormányzatok küldöttgyűlésének tagjai a hallgatói képviselők.
(2) A hallgatói részönkormányzatok hallgatói képviselői választását legalább 15
nappal a választás jelentkezési időszakát megelőzően meg kell hirdetni, és
gondoskodni kell annak hivatalos közzétételéről.
(3) Az vehet részt a választáson, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
(4) A választás során a jelentkezési időszakra legalább 7 napot kell biztosítani. Ezen
időtartamba a tanítási szünet napjai nem számítandók bele.
(5) A jelentkezési időszak lezárulását követően legalább 7 napnak kell eltelnie a
szavazás megkezdéséig. Ezen időtartamba a tanítási szünet napjai nem
számítandók bele. A jelentkezési időszakot követően eredményt kell hirdetni.
(6) A szavazás megkezdését megelőzően biztosítani kell a jelöltek bemutatkozásának
lehetőségét.

Záró rendelkezések
4. §
(1) A Kódexben megfogalmazott elvárások ismerete és betartása lehetővé teszi, hogy
a hallgatói önkormányzatok és részönkormányzataik egységes (és egyenlő

jogokat biztosító) elvek alapján bonyolítsák le választásaikat, ami elősegíti a
hallgatóság számára az érdekképviseleti testületek átlátható szervezeti
működését.
(2) A Kódexet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának honlapján
közzé kell tenni. A Kódex közzétételéről és folyamatos megismerhetőségéről a
HÖOK elnöke gondoskodik.
(3) A Kódex a HÖOK Alapszabály 4. számú mellékletét képezi.
(4) A
Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciájának
és
tagönkormányzatainak Választási Kódexét a Közgyűlés 18/2015. (II.28) számú
határozatával elfogadta. A Kódex 2015. május 6-án lép hatályba.

