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A Tomori Pál Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya, egységes szerkezetben a 

módosításokkal 

  
(Vastag, dőlt betűvel a módosított szövegrészek) 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A magyar felsőoktatási intézmények működését önálló törvény szabályozza. A törvény által 

meghatározott demokratikus intézményi felépítés szerves részét alkotja a hallgatók érdekképviselete. 
Ezen Alapszabály a hatékony érdekképviselet, érdekvédelem megteremtése iránti jogos igény alkotja. 

Ennek érdekében a Tomori Pál Főiskola Hallgatói Önkormányzatának választmánya a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 60. §.-a és a hatályos Főiskolai szabályzatok 
figyelembevételével a Tomori Pál Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát az 

alábbiakban állapítja meg. 

 

 
ELSŐ RÉSZ 

 

1. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Tomori Pál Főiskola (TPF) önkormányzatának részeként 
működik. A Hallgatói Önkormányzat tagja a TPF beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy 

tanulmányait milyen oktatási formában (munkarendben), milyen szakon végzi. 

 
A HÖK működéséhez és e szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséhez a tárgyi és anyagi 

feltételeket az intézmény vezetése biztosítja, amely jogszerű felhasználását az intézmény vezetői 

ellenőrizhetik. 
 

A HÖK Alapszabálya (továbbiakban „Alapszabály”) a HÖK alapokmánya, melyet a Hallgatói 

Közgyűlés fogad el. Módosítása az elnök, vagy a HÖK Választmányának hatáskörébe tartozik, azzal, 

hogy azt jóváhagyásra a Főiskola Szenátusának is elő kell terjeszteni 
A HÖK főiskolai szintű szerve a Hallgatói Közgyűlés (továbbiakban: HK). 

 

 
2. Fejezet 

 

A HÖK célja, feladata és jogai 

  

1. Az önkormányzás, mint tevékenység átfogja az intézmény életének legfontosabb területeit, 

tevékenységeit és ezekben szervezi, ösztönzi és ellenőrzi a hallgatók tevékenységeit. 

 
2. A HÖK feladata elsősorban: 

a) a tanításon kívüli tevékenységekkel összefüggő feladatok meghatározása, iskolai szintű 

szervezése és vezetése, 
b) az intézményi szinten hozott döntések tolmácsolása a tanulócsoportok felé, 

c) a tanulócsoportok véleményének, javaslatainak, észrevételeinek képviselete az intézmény 

vezetése felé, 

d) az intézmény bizottságaiban való hallgatói képviselet biztosítása (Tanulmányi Bizottság, 
Kreditátviteli Bizottság, stb.) 

e) a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj - és támogatási ügyeiben részvétel, 
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f) a kollégiumi ügyek intézése, 

g) folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati ösztöndíj-lehetőségeket és ezeket a hallgatók 
részére elérhetővé teszi, 

h) a Főiskola hagyományainak ápolása, hagyományteremtés. Ily módon például, ifjúsági napok, 

tanulmányi utak szervezése, rendezése, felügyelete stb. 
 

 

 

3. A HÖK joga különösen: 
a) képviselők küldése a Főiskola testületeibe, 

b) javaslat a választható tárgyak, szemináriumok bevezetésére,  

c) javaslat külső oktató (előadó) meghívására, 
d) javaslat kulturális, szociális szervezeti egységek létesítésére, irányításban való részvétel, illetve 

javaslat ezek megszüntetésére, 

e) az oktatói munka hallgatói véleményezése, 
f) a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj, és támogatási ügyeinek intézése,  

g) kollégiumi ügyek intézése, 

h) az intézmény sportlétesítményei hasznosításának véleményezése, főiskolai rendezvények 

(Gólyabál, Főiskolai Napok, Farsang, Gólyatábor, Kollégiumi rendezvények) lebonyolítása, melyeket 
szerződés alapján bérbe adhat vállalkozói alapon alakult főiskolás csoportoknak. 

 

4. Egyetértést gyakorol a következő esetekben: 
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a hallgatók térítési és juttatási szabályzatának elfogadásakor, ill. 

módosításakor, 

b) előterjeszti az oktatók hallgatói véleményezésének rendjére alkotott szabályzatot, 

c) a Főiskolai SZMSZ-ben rögzített hallgatói jóléti, kulturális, sport célú ingatlanok és intézmények 
szervezeti egységek, helyiségek (kollégium, klubok, hallgatói sportlétesítmények) rendeltetésszerű 

használatának megváltoztatásával, megszüntetésével és hasznosításával kapcsolatban. 

 
5. A HÖK választmányi tagot a hallgatók választják meg minden tanév elején, és ennek során 

minden hallgató választó és választható. A választás akkor érvényes, ha azon a teljes idejű nappali 

képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.. Abban az 

esetben, ha a szakról csupán egy jelölt van, akkor ő automatikusan tagja a HÖK-nek. 

Ha a választmányi tag féléves gyakorlatát tölti, az elnök megbízhat adott évfolyamról és szakról egy 

másik személyt. A gyakorlaton lévő választmányi tag mandátuma megmarad, de jogköreit a  

megbízott személy gyakorolja. 

 

 MÁSODIK RÉSZ 

 

A HÖK szervezeti felépítése 

 

A HÖK-öt az alábbi szervezetek irányítják és ellenőrzik: 
 

- Közgyűlés 

- Választmány 

- Elnökség 
 

 

A KÖZGYŰLÉS 
 
1. A HÖK legfelsőbb szerve a Közgyűlés, melynek szavazati jogú tagja minden Főiskolára 

beiratkozott, érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, függetlenül attól, hogy 

tanulmányait mely oktatási formában végzi. 
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2.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Választmány tagjainak megválasztása a választásra 

vonatkozó szabályok figyelembevételével. 
 

3.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) megválasztja a Hallgatói Képviselet (Választmány) tagjait, 
b) a HÖK-képviselőt visszahívhat, 

c) elfogadja a HÖK első Alapszabályát, ill. a módosítást leszámítva a teljesen új Alapszabályt a 

régi hatályon kívül helyezése mellett. 

 
4. A Közgyűlés összehívása szükség szerint történik, lehetőleg a félév első 30 napjában, valamint 

rendkívüli esetekben az elnök és/vagy a Közgyűlés tagjai 30%-ának írásos kérésére. 

 
5. A Közgyűlés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről az elnök köteles a Közgyűlés tagjait 

hirdetmény útján tájékoztatni. A napirendi pontokat a Közgyűlés összehívása előtt legalább 1 héttel, 

rendkívüli esetben 24 órával hamarabb nyilvánosságra kell hozni a Főiskola hirdető tábláin. 
 

6. A Közgyűlés határozatai akkor érvényesek, ha azok meghozatalában a Közgyűlés teljes idejű 

nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább 25%-a részt vett. Érvénytelenség esetén a 

Közgyűlés összehívását változatlan napi renddel rendkívüli Közgyűlés címén 24 órán belül meg kell 
ismételni. A megismételt Közgyűlés az ezen ülésén jelenlévő tagok számától függetlenül 

határozatképes, kivéve a HÖK tisztségviselők megválasztását. 

 
7. A HÖK döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt vagy titkos szavazással hozza meg, kivéve a 

személyi kérdéseket, ahol a szavazás mindig titkos. 

 

8. A Közgyűlés üléseit a HÖK elnöke, vagy az általa felkért személy vezeti. 
 

9. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül írásban és hangfelvétellel, melyet a HÖK elnöke és két 

hallgató hitelesít, akit a Közgyűlés napirend előtt megszavaz. 
 

10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 
11. A Közgyűlés szavazati joggal nem rendelkező tagjai a képviseleti tagok, akik a Közgyűlés ülésein 

tanácskozási joggal vesznek részt és állandó meghívottjai a Közgyűlésnek. 

 

12. A Közgyűlésen elhangzott legfontosabb történésekről (pl. szavazás, a szavazás eredménye, a 
szavazatok megoszlása, stb.) jegyzőkönyv készül, amelyből egy példányt a Főiskola Főtitkárának is el 

kell juttatni.  

 

A VÁLASZTMÁNY 
 

1,  A Választmány a Közgyűlés által választott képviselőkből áll, tagjai: Budapesten 5 fő, 

Kecskeméten 2 fő. A Választmány tagjainak mandátuma megválasztásuktól számított 1 évig tart, de 

legkésőbb a hallgatói jogviszonyuk megszűnéséig, lemondásukig vagy visszahívásukig szól. 
 

A jelölés önkéntes jelentkezés alapján történik, külön ajánlás nem szükséges hozzá. A jelöltek 

névsorát és rövid bemutatkozóját a HÖK honlapon bárki megtekintheti.   A jelölt állítás határideje: 
szeptember 20. 

 

A szavazást a jelölt állítás végét követően 2 héten belül meg kell tartani, de legkésőbb minden év 
október 5-éig. Lebonyolítása a NEPTUN-on keresztül történik, oly módon, hogy a jelöltekre csak a 

saját képzési hely szerinti hallgatók szavazhatnak. A szavazás egy hétig tart, és a végeredményt a 

lezárást követő héten nyilvánosságra kell hozni a HÖK honlapján. Választmányba Budapesten a 5, 

míg Kecskeméten a két első legtöbb szavazatot megszerző jelölt jut be.  

Szavazategyenlőség esetén a jobb korrigált kreditindexű hallgató jut be. 
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2. A választmányt az elnök hívhatja össze. A tagokat a gyűlés megtartásának időpontja előtt legalább 
egy héttel értesítenie kell. 

A választmány határozatképes, amennyiben azon legalább a tagok 50%-a részt vesz.  

A gyűlésen a telefonon vagy az interneten (hang és kép közvetítésére egyszerre alkalmas program 
útján, pl. Skype) keresztül részt vevő hallgatók szavazata is érvényes. 

 

3. A Választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a HÖK Alapszabályának (HÖK Alapszabály) módosítása, 
- az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, felmentése, 

- az Elnök, Elnökség, valamint a Bizottságok beszámoltatása, 

- a Főiskolán működő hallgatói képviselettel rendelkező bizottságok, szervezetek hallgató 
tagjainak megbízása, illetve felmentése, 

- a Szenátusba, ill. a HÖK által a Főiskola bizottságaiba delegált hallgató tagjainak megbízása 

illetve felmentése, 
- döntéshozatal minden olyan ügyben melyet a HÖK Alapszabály vagy más szabályzat a 

Választmány kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

4. A Választmány tagjai elnököt választanak, akinek a megbízása visszahívásig, lemondásig, vagy a 
hallgatói jogviszonya megszűnéséig tart, feltétel, hogy a tanterv szerint előírt kredit pontokat 

megszerezze. Az elnökválasztás alkalmával tartott gyűlésen minden képviselő választó és választható. 

Nyílt vagy titkos szavazással 50% + 1 fő részvételi arány mellett, többségi szavazással érvényes. 
 

5. A Választmány a fenti szabályok alapján a budapesti és a kecskeméti megválasztott tagok közül 

alelnököt választ, amelynek szabályai megegyeznek az elnökválasztásra vonatkozó szabályokkal. 

Visszahívásig, lemondásig, vagy a hallgatói jogviszonya megszűnéséig a budapesti alelnök az elnök 
teljes jogú helyettese, az elnök akadályoztatása esetén ugyanazon jogai vannak, mint az elnöknek.   

 

6. A Választmány élén az elnök áll, aki mindenkor és mindenhol a Választmány és a hallgatók 
érdekeit képviseli.         

A Választmány hatáskörébe utalt pénzügyekben a HÖK gazdasági vezetőjének javaslata alapján a 

Választmány dönt, 
A pénzügyi kiutalások aláírásának módja: a HÖK elnökének vagy helyettesének és gazdasági 

vezetőjének aláírásával érvényes. 

A Választmány tisztviselőit a Választmányi tagok maguk közül nyílt vagy titkos szavazással 

választják. 
Budapesten: elnök, alelnök, gazdasági vezető, kollégiumi biztos, titkár. 

Kecskeméten: alelnök 

A Választmány által szervezett rendezvények szervezésében résztvevő tagok díjazásáról a 
Választmány dönt. A szervezőbizottság tagja bármely HÖK tag lehet, akit a Választmány jelöl a 

mindenkori elnök tisztjénél fogva mindig tagja a szervezőbizottságnak. 

Bármely Választmányi tag ellen, amennyiben bizalmatlanság merül fel személyével kapcsolatban, a 
Közgyűlés eljárást kezdeményezhet és leválthatja vagy az adott választmányi tag évfolyama 

visszahívhatja. 

A Választmány határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. Általában nyílt szavazással, személyi kérdésekben esetleg titkos szavazással 
határoznak. 

 

7. Választmányi tag visszahívását az adott Választmányi képviselőt delegáló szak hallgatóinak 10%-a 
kezdeményezheti a HÖK elnökénél. A HÖK elnöke köteles megvizsgálni a beadványt és a 

választmányi tagot személyesen meghallgatni, a meghallgatásról jegyzőkönyv készül. Az elnök 

köteles a Közgyűlést 30 napon belül összehívni és tájékoztatni a visszahívás kezdeményezéséről és a 

személyes meghallgatáson elhangzottakról, de csak olyan mértékben, amely személyiségi jogokat nem 
sért és nem járhat az adott hallgató későbbi tanulmányi előmenetelének, ill. közösségbeli 

megítélésének hátrányos változásával. 
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A Közgyűlés az általános szabályok szerint dönt a visszahívásról és amennyiben a válaszmányi tagot 

visszahívta, akkor új választmányi tag kinevezéséről.  
 

A választmányi tag megbízás megszűnik: 

1. a választmányi tag lemondásával, 
2. a hallgatói jogviszony megszűnésével, 

3. visszahívással vagy felmentéssel, 

4. a választmányi tag halálával, 

5. az 1 éves határozott idő elteltével. 
 

8. A választmányi tag lemondását a tisztségéről, illetve tagságáról írásban, a Hallgatói Önkormányzat 

elnökének köteles benyújtani. Melyben megindokolja lemondásának okát, illetve javaslatot tehet 
utódjára. A lemondás a soron követő választmányi gyűlésen válik érvényessé. 

 

AZ ELNÖKSÉG 
 

Az Elnökség a HÖK ügyintéző/operatív szerve. Tisztségviselői: 
 

1. Az elnök: 

Az elnök a Választmány vezetője. 
Az elnök feladata és jogköre: 

o a hallgatóság képviselete a főiskolai és a Főiskolán kívüli fórumokon, 

o a Választmány tájékoztatása, 
o a Választmány munkájának tervezése és koordinálása, 

o tisztségénél fogva a Szenátus tagja, 

o a HÖK-iroda működésének ellenőrzése, 

o a Választmányi tagok munkájának ellenőrzése és beszámoltatása, 
o a bizottsági tagok munkájának ellenőrzése és beszámoltatása, 

o a Közgyűlés összehívása, 

o a Közgyűlés és a Választmány által ráruházott jogok gyakorlása, 
o hatályon kívül helyezhet vagy megváltoztathat minden szabálysértő intézkedést vagy 

határozatot, amely jogszabállyal vagy a Főiskola szabályzataival ellentétes, 

o a Főiskola minden választmányi taggal rendelkező bizottságában helyettesítheti az 

akadályoztatott választmányi tagot. 
o HÖK ügyekben aláírási joggal rendelkezik, 

o gazdasági kérdésekben aláírási joggal rendelkezik, 

o Bizottságokat hozhat létre, melyeknek kinevezi a tagjait 
o Egyszeri vétójoga van tisztségesek kinevezésében 

 

Az elnök felelős: 
- a HÖK szabályszerű működéséért, 

- a Szenátusban a Közgyűlés, ill. a Választmány határozatainak képviseletéért, 

- A HÖK-ön belül a Közgyűlés, ill. a Választmány határozatainak képviseletéért. 

 
2. A budapesti alelnök feladata és jogköre: 

- a budapesti hallgatóság képviselete a főiskolai és a főiskolán kívüli fórumokon, 

- a Választmány tájékoztatása, 
- a Választmány munkájának tervezése és koordinálása, 

- a Közgyűlés és a Választmány által ráruházott jogok gyakorlása, 

- a Főiskola minden választmányi taggal rendelkező bizottságában helyettesítheti az 
akadályoztatott választmányi tagot. 

- gazdasági kérdésekben javaslatot tesz, ill. véleményt mond az elnöknek, a 

Választmánynak és a Közgyűlésnek, 

- az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén aláírási joggal rendelkezik, 

valamint képviselheti a HÖK-öt a Szenátusban, 
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A budapesti alelnök felelős 

- az elnökkel együtt a HÖK szabályszerű működéséért 

- a Szenátusban a Közgyűlés ill. a Választmány határozatainak képviseletéért (csak 

ha több HÖK tag is képviseli a HÖK-öt a Szenátusban a Főiskola SZMSZ-e 
szerint) 

- a  HÖK-ön belül a Közgyűlés, ill. a Választmány határozatainak a képviseletéért 

 

3. A kecskeméti alelnök feladata és jogköre: 

- a kecskeméti hallgatóság képviselete a főiskolai és a főiskolán kívüli fórumokon, 

- a Választmány tájékoztatása, 

- a Választmány munkájának tervezése és koordinálása, 

- a Közgyűlés és a Választmány által ráruházott jogok gyakorlása, 

- a Főiskola minden választmányi taggal rendelkező bizottságában helyettesítheti 

az akadályoztatott választmányi tagot. 

- gazdasági kérdésekben javaslatot tesz, ill. véleményt mond az elnöknek, a 

Választmánynak és a Közgyűlésnek, 

 

A kecskeméti alelnök felelős 

- az elnökkel együtt a HÖK szabályszerű működéséért 

- a  HÖK-ön belül a Közgyűlés ill. a Választmány határozatainak a képviseletéért 

 
Az Elnökség feladatai és jogköre: 

➢ a Főiskola hallgatóságának teljes körű érdekképviselete, 

➢ részvétel a hazai és nemzetközi felsőoktatási, szakmai és érdekképviseleti 

szervezetek munkáiban, 
➢ félévenként beszámoló készítése a Választmány részére, 

➢ diákrendezvények szervezése és támogatása, 

➢ öntevékeny hallgatói csoportok, kezdeményezések támogatása, 
➢ részvétel a felvételi ügyek intézésében, 

➢ a HÖK költségvetésének elfogadása, 

➢ a Főiskola által a HÖK működésére átadott pénzeszközök felhasználási módjának 
meghatározása és beszámoló készítése felhasználásról, 

➢ döntéshozatal minden olyan ügyben melyet a HÖK SZMSZ vagy más szabályzat 

az Elnökség kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
 

4. A gazdasági vezető 

  
 Gazdasági vezető feladata és jogköre 

- megtervezi és szervezi a HÖK gazdasági ügyeit, 

- megtervezi és ellenőrzi a Választmány által szervezett programok pénzügyi 
oldalát, 

 

Gazdasági vezető felelős 

- az elnökkel és az  alelnökökkel együtt a HÖK Választmány szabályszerű pénz- és 
vagyonkezeléséért. 

- rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a Választmánynak. 

 
 

5. A HÖK által kijelölt kollégiumi biztos feladata: 

 

▪ Tájékoztatja a hallgatókat a kollégiumi elhelyezkedéssel kapcsolatos 
lehetőségekről, valamint képviseli az önkormányzatot a különböző kollégiumi 

bizottságokban, így például a kollégiumi felvételik alkalmával 
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▪ képviseli a kollégiumot a HÖK-ben. 

▪ Aláírási joga van a Főiskola szabályzataiban foglalt esetekben, amennyiben az 
aláírásával jegyzett dokumentum tartalma megfelel a kollégiumi bizottság 

határozatának. 

 
6. HÖK titkár feladata: 

 

▪ Jegyzőkönyvet vezet a hallgatói önkormányzat üléseiről, és aláírásával 

hitelesíti azt. 
 

 

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK: 
 

A HÖK állandó bizottsága a HÖK választmányának a munkáját segítik, tagjait a választmány tagjai 

közül választják meg.  
 

 

Kulturális Bizottság 

• Tagok száma: minimum 3 fő önkéntes jelentkezés alapján 

• Munkája: Segítséget nyújtani a főiskolai, és kollégiumi rendezvények szervezésében. 

Meghatározott időnként ötleteket benyújtani új lehetséges programokról, annak 
megszervezéséről, és költségeiről. 

• A bizottság munkájáért felelős az Alelnök. 

 

 
HARMADIK RÉSZ 

 

A HÖK KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ JOGOSÍTVÁNYAI 
  

1. Fejezet 

 

A kollégium célja és feladatai 
 

1. A kollégium a TPF nevelési, oktatási és szociális intézménye. 

 
2. A kollégium célja, hogy a vidéki hallgatók elhelyezését segítse. 

 

3. A kollégium feladata mindenek előtt: 

a) otthont, tanulási és nevelési feltételeket teremt a hallgatóknak, 
b) kiegészíti a Főiskola oktató tevékenységét, 

c) lehetőséget biztosít a szakmai önképző munka kifejtésére, 

d) biztosítja a szabadidő tartalmas eltöltését. 
 

2. Fejezet 

 
A kollégium irányítása 

 

 1. A kollégium irányítását az Elnök, a Kollégiumigazgató és a Kollégiumi Bizottság (KOB) végzi. 

 
2. A Kollégiumigazgató feladataival, jogaival a kollégiumi SZMSZ foglalkozik, ezen szabályzat 

kizárólag a HÖK kollégiummal kapcsolatos feladatait és jogait tartalmazza. 

 
3. A Kollégiumi Közgyűlésen szavazati joggal csak a kollégisták és a Kollégiumigazgató bírnak. 

 

4. A kollégiumi közgyűlést a KOB és a Kollégium igazgatója hívja össze. 
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5. Rendkívüli Kollégiumi Közgyűlést kell összehívni a Kollégiumigazgató határozata alapján, továbbá 
ha a Kollégium tagjainak legalább 1/3-a írásos beadványban ezt kéri. 

 

3. Fejezet 
 

A Választmánynak a kollégium irányításával kapcsolatos feladatai, jogai: 

 

1. A Választmányra a kollégiummal kapcsolatban a következő feladatok hárulnak: 
a) szervezi és ellenőrzi a kollégiumban folyó szakmai, tanulmányi, kulturális és sportmunkát; 

a szabadidő eltöltését, 

b) elkészíti a házirendet, programtervezetet, 
c) felügyeli a házirend betartását és betartatását, 

d) szervezi a kollégiumra háruló feladatok végrehajtását 

 
2. A HÖK kollégiummal kapcsolatos jogai elsősorban: 

a) előzetesen állást foglalhat a kollégiumi felvételek és kizárások ügyében, 

b) előzetesen állást foglalhat szobabeosztásban, a kollégiumi elhelyezésben, 

c) fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet, 
 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 
1. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok valamint a főiskolai 

szabályzatok az irányadóak. 

 
2. A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát a Választmány elfogadta és a Szenátus a 2021. október 

5-én tartott ülésén jóváhagyta. 

 
  

 

 


