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A Nyíregyházi Fıiskola Hallgatói Önkormányzati Testülete a felsıoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 77-79. §-ai által kapott felhatalmazás alapján saját Alapszabályát a 

következık szerint alkotja meg: 

 

 

I .  Á L T A L Á N O S  R E N D E L K E Z É S E K  

  

A Hallgatói Önkormányzati Testület jogállása 

1. § 

 

(1) A Nyíregyházi Fıiskola (a továbbiakban Fıiskola) Hallgatói Önkormányzati Testülete (a 

továbbiakban HÖT) a Fıiskola részeként mőködik. A HÖT-nek tagja a Fıiskola minden 

beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában 

végzi. A HÖT nem jogi személy. 

(2) A hallgatók a HÖT részére jogszabályokban, illetve fıiskolai szabályzatokban biztosított 

jogaikat választott képviselıik útján jelen Alapszabályban rögzített módon gyakorolják. 

(3) A Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) határozza meg 

azokat az ügyeket, amelyekben a HÖT dönt, amelyekben egyetértése szükséges, illetıleg 

amelyekben véleményének kikérése kötelezı. 

(4) A HÖT, politikai pártoktól és szervezetektıl független szervezet, amely jelen 

Alapszabályban rögzített módon fejti ki tevékenységét. 

(5) A HÖT a Fıiskola SZMSZ-e alapján és keretei között saját alapszabályát maga alkotja 

meg, és azt bemutatja a Szenátusnak jóváhagyásra. 

(6) A HÖT törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén - beleértve azt is, ha az 

alapszabályának jóváhagyását megtagadják - a közléstıl számított harminc napon belül 

jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással 

bírósághoz fordulhat. 

 

2. § 

 

(1) A HÖT mőködéséhez és a szabályzatokban meghatározott feladatai elvégzéséhez a tárgyi 

és anyagi feltételeket a Fıiskola vezetése biztosítja, amelyek jogszerő felhasználását a 

rektor ellenırzi. 



(2) A HÖT a rendelkezésére bocsátott tárgyi és anyagi feltételekkel jogszerő keretek között- 

önállóan gazdálkodik. 

(3) A hallgatói önkormányzat 

a) javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, 

külsı, oktató (elıadó) meghívására; 

b) részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a dolgozatok 

közzétételében; a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos 

képzési kapcsolatainak építésében; 

c) az SZMSZ-ben meghatározottak szerint részt vehet a szociális, kulturális, sport 

vagy más szabadidıs tevékenység szervezésében, és gondoskodik az e célból 

rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerő felhasználásáról 

és megóvásáról; 

d) véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések 

használatának rendjét; 

e) gondoskodik a delegálásról, ha törvény vagy jogszabály, illetve az SZMSZ szerint a 

hallgatói részvételt biztosítani kell; 

f) dönt a „A Nyíregyházi Fıiskola hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata”-ban 

meghatározott ügyekben, továbbá közremőködik a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, 

szociális és más támogatási ügyeinek intézésében; 

g) véleményezi a fıiskola sportlétesítményeinek hasznosítását. 

 

 

 

I I .  A  H Ö T  S Z E R V E Z E T E  É S  V E Z E T É S E  

 

A HÖT tagozódása 

3. § 

 

(1) A HÖT tevékenységét fıiskolai és fıiskolai kari szintő vezetı testületek szervezik és 

irányítják. 

(2) A HÖT fıiskolai szintő vezetı testülete: a Vezetıség. 

(3) A HÖT kari szintő vezetı testülete: a Kari Hallgatói Önkormányzati Testület (a 

továbbiakban: BTMFK, GTFK, MMFK, TTFK, PKK HÖT). 



(4) A HÖT vezetı testületeinek tagjait és tisztségviselıit e Szabályzat rendelkezései szerint a 

hallgatók választják meg. 

 

A Kari Hallgatói Önkormányzati Testület 

4. § 

 

(1) A Kari Hallgatói Önkormányzati Testületek saját ügyrendjük alapján mőködnek. 

(2) A kari szabályzatok nem lehetnek ellentétes tartalmúak a Fıiskola és a HÖT SZMSZ-ének 

rendelkezéseivel. 

(3) A Kari HÖT-ök gyakorolnak képviseleti, döntési, egyetértési, véleményezési és 

javaslattételi jogot minden olyan ügyben, amelyekben a hallgató az adott karra, illetve 

önálló intézetbe beiratkozott hallgatóként érintett. 

 

I I I .  T I S Z T S É G V I S E L İ K  

 

A Vezetıség 

5. § 

 

(1) A Vezetıség a HÖT fıiskolai szintő irányító szerveként mőködı tizenhat tagból álló 

testület. 

(2) A Vezetıség tagjai tisztségüket választás során, illetve választás utáni delegálással nyerik 

el. 

(3) A Vezetıség tagjai: 

(a) a HÖT elnöke (akit a Vezetıség tagjai választanak elnökké, és aki egyben a 

Vezetıség irányító testületének, az Elnökségnek az Elnöke); 

(b) a HÖT alelnöke; 

(c) a Kari HÖT-ök elnökei és alelnökei (tíz fı); 

(d) az önállóan mőködı bizottságok ügyvivıi (négy fı). 

 

Az Elnökség 

6. § 

 

(1) A Vezetıség irányító szerve az Elnökség, mely testületi szervként mőködik. Az Elnökség 

egyébként a HÖT legmagasabb szintő, képviseleti jogot gyakorló és döntéshozó testülete. 



(2) Az Elnökség tizenkét hallgatóból áll, hatáskörét testületi ülésein gyakorolja. 

(3) Az Elnökség tagjai: 

(a) a HÖT elnöke és alelnöke, 

(b) a Bölcsészettudományi és Mővészeti Fıiskolai Kar HÖT elnöke és alelnöke, 

(c) a Gazdasági és Társadalomtudományi Fıiskolai Kar HÖT elnöke és alelnöke, 

(d) a Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai Kar HÖT elnöke és alelnöke, 

(e) a Természettudományi Fıiskolai Kar HÖT elnöke és alelnöke. 

(f)    a Pedagógusképzı Kar HÖT elnöke és alelnöke 

(4) Az Elnökség tevékenységét a HÖT elnöke szervezi és irányítja, munkáját a HÖT alelnöke 

segíti és távollétében helyettesíti az elnököt. 

(5) A Kari HÖT elnököket és alelnököket a Kari Hallgatói Önkormányzati Testülete választja 

meg közvetlen módon – saját Ügyrendjük rendelkezései szerint - és delegálják ıket az 

Elnökségbe. 

 

A HÖT elnöke 

7. § 

 

(1) Az elnök a HÖT törvényes képviselıje. 

(2) Az elnök felelısséggel tartozik a HÖT fıiskolai szintő mőködéséért. E felelısséget az 

Elnökség határozatainak elfogadásával (aláírásával) vállalja. 

(3) A HÖT elnök pozícióját ugyanaz a tisztségviselı csak egy cikluson keresztül (két év) 

töltheti be, és nem is választható újra függetlenül attól, hogy mennyi idı telt el az 

elnöksége óta.  

 

A HÖT  alelnöke 

8. § 

 

(1) A HÖT alelnöke az elnök akadályoztatása esetén a HÖT elnökének jogköreit gyakorolja. 

(2) Általános joga különösen: 

(a) az elnök jogszerőtlen döntéseinek vélelmezése esetén az Elnökség azonnali 

összehívása, 

(b) az elnök lemondása esetén az elnöki jogkör teljes körő gyakorlása az új elnök 

megválasztásáig,  

(c) az elnök lemondása esetén gondoskodás az új elnök megválasztásáról. 



(3) Az alelnököt az elnök jelölése alapján a Vezetıség választja meg tagjai sorából, és a 

Vezetıség dönt visszahívásáról. 

(4) A HÖT elnöke – az Elnökséggel egyetértésben - egyes jogköreit az alelnökre ruházhatja 

át. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. 

 

Az ügyvivık 

9. § 

 

(1) Az ügyvivık jelen Alapszabály 14.§-ának (2) bekezdésében meghatározott önálló 

bizottságok élén álló tisztségviselık, akik tisztségüket választás útján nyerik el. 

(2) Az ügyvivık teljes jogú tagjai a HÖT Vezetıségének, az Elnökség  meghívott tagjaiként 

az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesznek részt, amennyiben az adott napirendi 

pont megtárgyalása az ı feladatköréhez köthetı. 

(3) Az ügyvivık feladata és hatásköre: 

(a) az általuk vezetett bizottság munkájának tervezése, szervezése, irányítása, 

(b) az Elnökség, valamint a kari közgyőlések határozatainak végrehajtása, illetve 

végrehajttatása, 

(c) beszámolás a bizottsági munkáról havonta, írásban legalább egy alkalommal az 

Elnökség, illetve szükség szerint a kari közgyőlés elıtt, 

(d) javaslattétel a feladatkörébe tartozó ügyekben az Elnökség illetve a kari 

közgyőlés felé. 

 

I V .  F E L A D A T O K  É S  H A T Á S K Ö R Ö K  

 

A Vezetıség feladata és hatásköre 

10. § 

 

(1) A Vezetıség gyakorol képviseleti, döntési, egyetértési, véleménynyilvánítási és 

javaslattételi jogkört mindazokban az ügyekben, amelyekben a döntés a hallgatót, illetve 

hallgatói közösséget a Fıiskola polgáraként érinti. 

(2) A Vezetıség képviseleti, érdekvédelmi jogkörében eljárva: 

(a) segíti a fıiskolai autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának 

emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítását, az oktatók és 

hallgatók közötti munkatársi viszony kialakítását és fenntartását, a fıiskolai közélet 



élénkítését, rendezvények szervezését (Gólyatábor, Gólyanap, Kollégiumi Napok, 

Gólyabál, Nyílt Nap, Farsang, Fıiskolások Hete, Végzıs Bál), 

(b) ellátja a fıiskola hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét, gyakorolva a 

törvényekben és jogszabályokban, valamint fıiskolai és kari szabályzatokban, 

továbbá szenátusi és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói 

jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenırzési, 

véleményezési jogokat, 

(c) támogatja a fıiskola hallgatóinak szakmai, tudományos és egyéb közösségi 

tevékenységét, 

(d) felkészít a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, 

készségeket, 

(e) megszervezi saját szervezetét és mőködését, testületeinek, tisztségviselıinek 

választását, biztosítja mőködésük feltételeit, infrastrukturális és információs 

hátterüket, 

(f) végzi a hallgatók fıiskolai ügyeivel kapcsolatos ráháruló feladatokat, 

(g) támogatja a fıiskolai hallgatói szervezeteket, öntevékeny csoportokat, 

(h) folyamatosan tájékoztatja a Fıiskola hallgatóit és oktatóit saját tevékenységérıl, a 

fıiskola és karok életérıl, a hallgatókat-oktatókat érintı eseményekrıl, 

(i) állandó kapcsolatot tart fenn az ország hallgatói önkormányzataival, más bel- és 

külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel,  

(j) megválasztja – nyilvánosan kiírt pályázat alapján - a HÖT elnökét. 

(3) A Vezetıség tevékenységét a HÖT elnöke szervezi és irányítja. 

 

 

Az Elnökség feladata és hatásköre 

11. § 

 

(1) A HÖT Vezetısége nevében és képviseletében eljárva az Elnökség gyakorolja a 10. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogköröket. 

(2) Az Elnökség feladata és hatásköre különösen: 

(a) gyakorolja a fıiskolai szabályzatokban részére biztosított jogokat, 

(b) a HÖT Alapszabályának megalkotása, illetve módosítása, 

(c) a HÖT egyéb szabályzatainak megalkotása, illetve módosítása, 

(d) a Kari HÖT-ök Ügyrendjeinek jóváhagyása, 



(e) irányítja, szervezi, ellenırzi a HÖT munkáját, 

(f) beszámoltatja a HÖT elnökét, 

(g) megválasztja a Szenátus, valamint az állandó és ad hoc munkabizottságainak 

hallgató tagjait, értékeli munkájukat, illetve visszahívja ıket, és más hallgatókat 

delegál helyükre, 

(h) kapcsolatot tart a Fıiskola vezetésével, hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel, 

testületekkel, 

(i) bizottságokat hoz létre, beszámoltatja azok vezetıit, 

(j) eljár mindazon hallgatókat érintı fıiskolai szintő ügyekben, amelyeket fıiskolai 

szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe, 

(k) a Fıiskola hallgatóit közvetlenül, vagy közvetve érintı kérdésekben testületi 

véleményt, állásfoglalást alakíthat ki, azt közzéteheti, 

(l) elfogadja és felügyeli az adott félév Pénzügyi Elosztási Rendszerét,  

(m) munkájáról rendszeresen beszámol a Szenátusnak,  

(n) az ügyvivık javaslatainak megtárgyalása, 

(o) a HÖT bizottságok tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 

(p) önálló javaslat beterjesztése a Kari Közgyőléseknek, illetve a bizottságoknak, 

(r) döntéshozatal az önálló bizottságok vitás ügyeiben az ügyvivık vagy az érintett 

önálló bizottságok tagjainak indítványa alapján, 

(s) döntéshozatal bármely elnökségi tag által benyújtott javaslatokról, 

 

A HÖT elnökének feladata és hatásköre: 

12. § 

 

(a) képviseli a HÖT-öt külsı szervek elıtt, illetve fıiskolai fórumokon, valamint 

minden olyan fıiskolai testületben, ahol hallgatókat érintı kérdések merülnek fel, 

(b) kapcsolatot tart a fıiskola vezetıivel, a Kari HÖT vezetıivel, a fıiskola minden 

hallgatói képviseletével 

(c) a kari közgyőlések és az Elnökség döntéseinek végrehajtása, 

(d) az elnökség üléseinek kitőzése, az idıpont módosítása, 

(e) összehívja, vezeti és szervezi az Elnökség üléseit, operatív munkáját, ellenırzi 

határozatainak végrehajtását, 

(f) akadályoztatása esetén levezetı elnök megbízása, 

(g) összintézményi tanácskozásokon a HÖT teljes körő képviselete, 



(h) önálló indítványozási jog az Elnökség, illetve a Kari Közgyőlések ülésein, 

(i) az Elnöknek alárendelt bizottságok és testületek (közvetlen) irányítása, 

(j) az ügyvivık és a bizottságok tagjai megbízásának kiadása, 

(k) a HÖT hivatalos okiratainak aláírása, 

(l) a féléves Pénzügyi Elosztási Rendszer illetékes hivatalok (Gazdasági és Mőszaki 

Fıigazgatóság, Tanulmányi és Felvételi Osztály) felé megküldése, 

(m) jogszerőtlen döntések (kivéve Kari Közgyőlések, Elnökség határozatai), illetve 

kiutalások esetén azok felfüggesztése, felfüggesztett döntések, illetve kiutalások 

automatikus felterjesztése az Elnökség felé véleményezésre, illetve újbóli 

megtárgyalásra, 

(n) a bizottságok munkájának ellenırzése, 

(o) ‘Ad hoc’ bizottságok létrehozásának kezdeményezése, 

(p) a HÖT kizárólagos képviselete intézményen kívüli szervezetekkel szemben, 

összhangban az Elnökség állásfoglalásával, illetve az országos szintő 

felsıoktatási szervezetekkel, felsıfokú oktatási intézményekkel való 

kapcsolatfelvétel, illetve a meglévı kapcsolatok ápolása, 

(q) a HÖT jogszerőtlenül, illetve szabályzatellenesen mőködı szerveinek 

feloszlatása, 

(r) mindenféle javaslat, indítvány elsıfokú véleményezése, 

(s) köteles fogadóórát tartani szorgalmi idıszakban heti egy, vizsgaidıszakban 

kéthetente egy alkalommal, elıre meghirdetett idıpontban, 

(sz) az Elnökség és Kari HÖT-ök Közgyőlésének ülésein, de legalább félévenként 

egyszer köteles beszámolni az elızı ülés óta eltelt idıszakban végzett 

munkájáról, 

(t) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszt az Elnökség elé, 

(v) gyakorolja a fıiskolai szabályzatokban, szenátusi határozatokban biztosított 

jogait, 

(w) az alelnök visszahívásának kezdeményezése, 

(z) állandó tagja a Szenátusnak. 

 

 

 

 

V .  A  H Ö T  M Ő K Ö D É S E  



 

Az Elnökség mőködése 

13. § 

 

(1) Az Elnökség ülését a HÖT elnöke, távolléte esetén az alelnök, illetve az általuk megbízott 

elnökségi tag hívja össze és vezeti. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell a testületi ülés 

helyét és idıpontját, illetve a napirendeket. A meghívókhoz csatolni kell az írásban 

elkészült javaslatok tervezését. 

(2) Össze kell hívni az Elnökséget: 

(a) szorgalmi idıszakban legalább havonta egyszer 

(b) ha az ülés összehívását a HÖT elnöke szükségesnek tartja, illetve 

(c) három munkanapon belül akkor is, ha azt bármelyik Kari HÖT, vagy az Elnökség 

tagjainak legalább egyharmada írásban indítványozza. 

 

A testületi ülés 

14. § 

 

(1) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

(2) Az ülést vezetı elnök az ülés megnyitása után számba veszi a jelenlévıket, megállapítja a 

határozatképességet, majd ismerteti az ülés tárgysorozatát. A napirendrıl a testület 

szavazással dönt. 

(3) A kikötött napirendtıl eltérni, illetve azt bıvíteni csak a testületnek van joga. Erre 

javaslatot az elnök illetve bármelyik testületi tag tehet. Az eltérést indokolni kell, 

elfogadásáról a testület határoz. 

(4) A testület ülésén a felszólalónak az elnök adja meg a szót. A vitában felszólalási joga van 

a testület tagjainak és a tanácskozási joggal meghívottaknak. 

(5) A testületi vita korlátozásáról illetve a hozzászólások idıtartamának meghatározásáról a 

testület egyszerő szótöbbséggel dönt. Zárt ülés elrendelésérıl a testület szótöbbséggel 

határoz. 

(6) A testület ülései nyilvánosak. 

 

 

 

A határozathozatal 



15. § 

 

(1) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévık egyszerő 

szótöbbségével hozza. Nyílt szavazásnál a levezetı elnök utolsóként szavaz. 

Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. 

(2) Titkos szavazást kell elrendelni, ha az Elnökség személyi ügyekben dönt, vagy véleményt 

nyilvánít illetve ha a jelenlévı szavazati joggal rendelkezı elnökségi tagok 20 %-a a titkos 

szavazás elrendelését kéri. Ha a testületi tagok 33 %-a kéri, név szerinti szavazást kell 

elrendelni. 

(3) Személyi kérdésekben való döntéshez szavazókártyát kell biztosítani. A szavazókártya 

tartalmazza a jelölt nevét, illetve a név mellett az „igen”  és a  „nem” szavazat jelölésében 

alkalmas rovatot (ábrát). 

(4) Minısített többségi szavazati arány szükséges: 

(a) a HÖT Alapszabályának elfogadásához és módosításához, 

(b) a HÖT egyéb szabályzatainak megalkotásához illetve módosításához, 

(c) a Kari HÖT-ök ügyrendjeinek jóváhagyásához, 

(d) a Szenátus illetve egyéb fıiskolai testületekbe delegált hallgatók 

megválasztásához, visszahívásához, helyettük új hallgatók delegálásához, 

(e) hallgatókat érintı kérdésekben testületi vélemény, állásfoglalás kialakításához, 

közzétételéhez, 

(f) a félévi Pénzügyi Elosztási Rendszer elfogadásához, 

(g) a HÖT bizottságok tagjainak vitás ügyeiben, 

(i) a HÖT alelnökének megválasztásához. 

(5) Az Elnökség határozatai ellen a Kari HÖT – a határozathozatalt követı öt munkanapon 

belül - halasztó hatályú kifogást nyújthat be. A kérdést ilyen esetben újra kell tárgyalni, ez 

esetben a határozat végleges elfogadásához abszolút többségi szavazat szükséges. Az 

ismételten meghozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

A jegyzıkönyv 

16. § 

 

(1) A testületi ülésekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amit a levezetı elnök és a 

jegyzıkönyvvezetı ír alá. A jegyzıkönyvveztetı személyét a levezetı elnök jelöli ki. 



(2) A jegyzıkönyvet a levezetı elnök javaslata alapján a testület által megválasztott két 

testületi tag hitelesíti. 

(3) Az Elnökség határozatait naptári évenként újra kezdıdıen számozva, minden esetben 

írásban kell rögzíteni és megırizni. 

 

V I .  A  H Ö T  E G Y É B  S Z E R V E Z E T E I  

17. § 

 

(1) A HÖT Vezetısége mellett állandó és 'ad hoc' bizottságok mőködnek. 

(2) A bizottságok fajtái: 

 (a) a HÖT elnök közvetlen irányításával mőködı bizottságok, 

  (aa) az ’Ad hoc’ bizottságok. 

 (b) Önállóan mőködı bizottságok: 

(ba) a Kulturális és Sport Bizottság, 

(bb) a Tájékoztatási Bizottság, 

(bc) a Külügyi Bizottság, 

(bd) a Levelezıs Hallgatói Bizottság, 

 (3) A (2) bekezdés (b) pontjában meghatározott bizottságok közvetlen irányítói az ügyvivık. 

 

B I Z O T T S Á G O K  

 

‘Ad hoc’ Bizottságok 

18. § 

 

(1) 'Ad hoc' bizottságokat az Elnökség hozhat létre. 

(2)  Az 'ad hoc' bizottságok fajtái: 

 (a) belsı bizottságok, 

(b) intézményi szintő bizottságok. 

(3) Az 'ad hoc' bizottságok vezetıje az erre a célra megválasztott elnökségi tag. 

(4) Az 'ad hoc' bizottságok tagjainak számáról, illetve mőködési idejérıl az Elnökség dönt. 

(5) Az 'ad hoc' bizottságok feladatát - az elérendı cél ismeretében - a HÖT elnöke határozza 

meg, kivéve a választási céllal létrehozott bizottságot, amelyrıl az Elnökség határoz. 

 

 



Kulturális és Sport Bizottság 

19. § 

 

(1) A bizottság vezetıje a kulturális ügyvivı. 

(2)  A bizottság feladata a hallgatók számára megfelelı szintő, igényes kulturális- és 

sportprogramok szervezése és lebonyolítása - különös tekintettel az összhallgatói (a 

Gólyatábor, Gólyanap, Gólyabál, Nyílt Nap, Farsang, Fıiskolások Hete Fesztivál, 

Végzısbál) rendezvényekre. 

(3) A bizottság mőködéséhez az Elnökség pénzügyi keretet biztosít. 

(4) A Kulturális és Sport Bizottság tagjainak számáról a bizottság ügyvivıje dönt. 

(5) A bizottság mőködési ideje megegyezik az Elnökség hivatali idejével. 

(6) A Kulturális ügyvivı tanácskozási joggal rész vehet a Fıiskolai Kulturális és Sport 

Bizottsági üléseken. 

 

Tájékoztatási Bizottság 

20. § 

 

(1)  A Tájékoztatási Bizottság vezetıje a tájékoztatásért felelıs ügyvivı.  

(2)  A Tájékoztatási Bizottság feladata: 

(a) a HÖT-ön belüli információáramlás biztosítása, 

(b) a HÖT bármely tagja kérésére HÖT HÍRLEVÉL készítése, 

(c) programok hirdetése, 

(d) hirdetıanyagok elkészítése és terjesztése, 

(e) hirdetıfelületek rendben tartása, 

 (g) HÖT-honlap készíttetése és frissítésének biztosítása, 

 (h) PR-tevékenység, 

 (i) pályázatfigyelés. 

(3) A Tájékoztatási Bizottság tagja hivatalból a tájékoztatási ügyvivı. 

(4) A Tájékoztatási Bizottság tagjainak számáról a bizottság ügyvivıje dönt. 

(5) A bizottság mőködési ideje megegyezik az Elnökség hivatali idejével. 

 

 

 

 



Külügyi Bizottság 

21. § 

 

(1) A Külügyi Bizottság vezetıje a külügyi ügyvivı. 

(2) A Külügyi Bizottság feladatai, hogy kapcsolatot építsen és tartson fenn: 

(a) kül- és belföldi oktatási intézményekkel és azok hallgatói önkormányzataival, 

illetve 

(b) egyéb hallgatói és ifjúsági szervezetekkel, továbbá 

(c) képviseli és segíti a határon túli fıiskolai hallgatókat, 

(d) figyelemmel kíséri a pályázati lehetıségeket. 

(3) A bizottság tagjai a kari külügyi felelısök, akik maguk közül állítanak jelöltet, és az 

Elnökség választja meg a bizottság ügyvivıjét, 

(4) A bizottság mőködési ideje megegyezik az Elnökség hivatali idejével. 

 

Levelezıs Hallgatói Bizottság 

22. § 

 

(1) A bizottság vezetıje a Levelezıs Hallgatói Bizottság ügyvivıje. 

(2) A bizottság feladata: 

(a) kapcsolattartás a levelezıs hallgatókkal, 

(b) levelezıs hallgatói problémák összegyőjtése, megoldásának segítése, 

(c) pályázatfigyelés. 

(3) A bizottság tagja hivatalból a levelezıs hallgatói ügyvivı. 

(4) A Levelezıs Hallgatói Bizottság tagjainak számáról a bizottság ügyvivıje dönt. 

(5) A bizottság mőködési ideje megegyezik az Elnökség hivatali idejével. 

 

V I I .  T I S Z T S É G V I S E L İ K  V Á L A S Z T Á S A  É S  V I S S Z A H Í V Á S A  

23. § 

 

(1) A HÖT tisztségviselıit és képviselıit a hallgatók választják meg, ennek során minden 

beiratkozott hallgató választó, illetve választható. A választás érvényes, ha azon a 

hallgatók legalább húsz százaléka részt vett. 

(2) A HÖT tisztségviselıi pártoknak és azok ifjúsági szervezeteinek vezetı tisztségviselıi 

nem lehetnek. 



(3) Tisztségviselı meghatározott idıre, legfeljebb két évre választható. 

(4) A tisztségviselık megválasztására és visszahívására az eseti eljárási rend érvényes. 

 

V I I I .  K É P V I S E L E T I  J O G  

24. § 

 

 

(1) A Fıiskola Hallgatói Önkormányzati Testületét az intézményen belül, illetve azon kívüli 

szervezetek elıtt teljes joggal a HÖT elnöke képviseli. 

(2) A HÖT, a HÖT Vezetısége, a HÖT Elnöksége nevében a kiadmányozási jogot a HÖT 

elnöke, távollétében az alelnök gyakorolja. 

(3) A HÖT képviseletében kötelezettségvállalás esetén aláírási joggal – rektori ellenjegyzés 

mellett - elsı helyen a HÖT elnöke, második helyen pedig az alelnök rendelkezik. 

(4) Rendkívüli halaszthatatlan esetben az aláírási jogot – rektori ellenjegyzés mellett - az 

Elnökség bármelyik tagja gyakorolhatja. Ilyen esetben az aláírt iratot haladéktalanul az 

Elnökség elé kell terjeszteni utólagos jóváhagyásra. 

 

I X .  Z Á R Ó  R E N D E L K E Z É S E K  

 

Hatálybalépés 

25. § 

 

 (2) Az Alapszabály a Szenátus általi jóváhagyást követı 15. napon lép hatályba. A Szabályzat 

kihirdetésérıl a HÖT elnöke a fıtitkár útján gondoskodik. 

(3) A HÖT a tisztségviselık megválasztására és visszahívására vonatkozó eljárási rendet, 

illetve a Kari Hallgatói Önkormányzati Testületek saját ügyrendjüket jelen Alapszabály 

kihirdetését követı 60 napon belül kötelesek megalkotni. 

(4) E Alapszabály hatályba lépésével egyidejőleg a fıiskolai HÖT korábbi Szervezeti és 

Mőködési Szabályzata hatályát veszti. 

 

 

 

 

 



Elfogadás 

26. § 

 

A Nyíregyházi Fıiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Elnöksége ezen Alapszabályt 

2008. szeptember 17. napján megtartott ülésén 1./2008 számú határozatával elfogadta. 

Ander András s.k. 
HÖT elnök 

 

Z á r a d é k  

 

A Nyíregyházi Fıiskola Szenátusa a HÖT Alapszabályát törvényességi szempontból 

megvizsgálta, ellene kifogást nem emelt. A 2008. szeptember 23. napján megtartott ülésén az  

Alapszabályt az I/2-2/118/2008.(szeptember 23.) sz.  határozatával jóváhagyólag tudomásul 

vette. Az Alapszabály 2008. szeptember 24-én lép hatályba. 

 

Nyíregyháza, 2008. szeptember 23. 

           Halkóné dr. Rudolf Éva s.k. 
         fıiskolai fıtitkár 
 

 
 


