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Preambulum1 

 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (továbbiakban: 

KRE TFK) Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

Törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint a Károli Gáspár Református Egyetem 

Szervezeti és Működési Rendje (továbbiakban: KRE SZMR), továbbá a Károli Gáspár 

Református Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya 

alapján-, és a Magyar Református Egyház (továbbiakban MRE) felsőoktatási 

intézményeiről szóló 2014. évi V. törvénye módosított rendelkezései alapján megalkotta 

a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói 

Önkormányzatának Alapszabályát. 

                                                           
1
 Az egységes szöveget megállapította a 91/2015. (IV.15.) számú szenátusi határozat, hatályos 2015. április 20. 

napjától. 
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I.  Általános rendelkezések 

1.§ A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak 

érdekképviseleti szerve a Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK). 

2.§ (1) A Hallgatói Önkormányzat teljes neve: 

Károli Gáspár Református Egyetem  

Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzata 

Rövidítése: KRE-TFK HÖK 

Székhelye: 1042 Budapest Viola utca 2-4. 

(2) Nemzetközi neve:  

Student Union of Károli Gáspár University  

Teacher of Faculty Training 

3.§ A Hallgatói Önkormányzatának tagönkormányzatai: 

a) Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség 

b) Budapesti Hallgatói Kabinet 
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II. A Hallgatói Önkormányzat feladatai 

4.§ A kari Hallgatói Önkormányzat demokratikusan felépülő és működő önkormányzati 

szervezet. 

5.§ A HÖK céljai és feladatai, az Nftv. 61.§, illetve az MRE 2014. évi V. törvényének 15. § 

szakaszaiban meghatározottakon túl: 

(1) Ellátja a hallgatók érdekképviseletét, valamennyi őket érintő kérdésekben minden illetékes 

kari, egyetemi és országos testületekben, fórumokon. 

(2) Támogatja a hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói öntevékeny 

csoportok munkáját. 

(3) A Hallgatói Önkormányzat felügyeli a Hallgatói Kabinetek munkáját. 

(4) Szervezi és támogatja a hallgatókat érintő tanulmányi-, kulturális-, sport- és egyéb 

közösségi tevékenységét. 

(5) Tájékoztatja a hallatókat a HÖK tevékenységéről, a Kar életével kapcsolatos kérdésekről. 

(6) Együttműködik a hazai és külföldi egyházi és állami felsőoktatási intézményekkel.  

(7) Az elnökön felül, az elnök javaslatára két HÖK tagot delegál az Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatába (EHÖK).  

(8) Szervezi és végzi a hallgató számára a tanulmányi és- szociális ösztöndíjak kiosztását, az 

Nftv., az 51/2007. (III. 26.) Rendelet valamint Károli Gáspár Református Egyetem Hallgatói 

Térítési és Juttatási szabályzata alapján.   

(9) A tagok kötelesek a HÖK és a bizottságok által megszervezett rendezvényeken részt 

venni. 

(10) A tagoknak a rendezvényekről joguk van kimentési kérelmet írni, amelyet a HÖK 

elnökének kell jelezni írásban. 

(11) A HÖK Választmány feladata az Alapszabályának elfogadása és módosítása. 
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III. A Kari Hallgatói Önkormányzat szervezete és felépítése 

6.§ A Hallgatói Önkormányzat működése: 

(1) A HÖK a hallgatók érdekképviseleti szerve. 

(2) A HÖK a KRE TFK székhelyén ülésezik.  

(3) A HÖK legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a választott tagokból áll. 

(4) A HÖK 11 tagból áll.   

(5) A HÖK tisztségviselői: 

a)  HÖK elnök 

b)  HÖK alelnök 

c)  HÖK jegyző 

d)  HÖK gazdasági ügyvivő 

e)  HÖK ösztöndíj ügyvivő 

f)  HÖK kollégiumi ügyvivő 

g) HÖK sport és- kulturális ügyvivő 

h) Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség elnöke 

i) Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség alelnöke 

j) Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség szociális és- ösztöndíj ügyvivő 

k) Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség kollégiumi ügyvivő 

(6) A HÖK, illetve a HÖK elnökségének mandátuma egy évre szól, amelyek éves váltásban 

követik egymást.  

(7) A mandátum az adott félév szorgalmi időszakának kezdetétől a tavaszi félév 

vizsgaidőszakának végéig tart. Rendkívüli okokra hivatkozva a HÖK képviselőinek 

mandátuma lejárta előtt a képviselők visszahívhatók, vagy visszaléphetnek. 

(8) A HÖK felülbírálhatja a bizottságok döntéseit, határozatait. 

(9) A HÖK tagja nappali munkarendű, aktív hallgatók delegált képviselője. 

(10) A HÖK alakuló ülését az előző elnök vezeti le. 

(11) A HÖK tagjainak a HÖK üléseken való megjelenés kötelező. Két indokolatlan távollét 

automatikus kizárást von maga után. Az ülésekről való kimentési kérelmet a HÖK elnökének 

írásban kell jelezni és a HÖK elnöke rendelkezik ennek elfogadásáról. 

(12) A HÖK havi rendszerességgel tart üléseket, amelynek időpontját és tárgysorozatát 

elektronikus úton az ülés megkezdése előtt 48 órával a tagokhoz eljuttatja.  
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(13) Az ülésekre a HÖK elnöke, ha úgy ítéli, meghívhat bárkit, akinek jelenlétére, szakmai 

tanácsára szükség lehet. A meghívottak tanácskozási joggal vannak jelen. 

(14) A HÖK ülései nyilvánosak, a tagok egyharmadának kérésére a HÖK elé szavazásra 

bocsátva, az ülés zárttá nyilvánítható. 

(15) Az ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (50% + 1fő) jelen van.  

(16) Határozatképtelenség esetén az ülést azonos napirenddel 48 órán belüli időpontra össze 

kell hívni, ekkor az ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

(17) A HÖK tagjainak egy szavazati joga van, a szavazati jog nem átruházható. 

(18) A HÖK tagjainak joga és kötelessége a hallgatókat érintő kérdésekben indítványokat, 

észrevételeket és javaslatokat tenni. 

(19) A HÖK határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivéve személyi kérdésekben.   

(20) A HÖK tagjai 2/3-ának egyetértő szavazata (minősített többség) szükséges: 

a) személy ügyekben (titkos szavazással) 

b) alapszabály módosítás 

c) pénzfelhasználás 

d) a tanulmányi ösztöndíj, és a szociális támogatások elosztási elveinek és 

rendszerének meghatározásakor, döntés megszűnés, átalakulás, csatlakozás 

kérdéseiben. 

(21) A HÖK üléseiről a HÖK jegyzője vezeti a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvet a HÖK elnök 

illetve, a HÖK elnök által felkért két tag aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvek a főiskola 

hallgatói számára hozzáférhetőek, a határozatokról a HÖK az érintett személyeket és 

bizottságokat értesíteni köteles 48 órán belül, szóbeli közlés és levél formájában. 

(22) A HÖK üléseiről vezetett jegyzőkönyvet a HÖK jegyzője elektronikusan és nyomtatott 

formában tárolja. 

(23) A HÖK minden tagja egy szavazati joggal rendelkezik. 
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IV. A Hallgatói Önkormányzat tagjainak, tisztségviselőinek feladat-, és 

hatásköre 

 7.§ A HÖK elnöke: 

(1) Az elnök választása a IV. Választási eljárás című rész rendelkezései alapján történik. 

(2) Képviseli a HÖK-öt egyetemi, kari, valamint országos szinten.  

(3) Kapcsolatot tart a dékánnal, a kari vezetéssel és a tanári karral. 

(4) A HÖK üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Kar dékánját, dékán helyettesét, a 

kari vezetőség tagjait, a rektori hivatal képviselőjét, az EHÖK tagjait és a Karon 

működő hallgatói öntevékeny csoportok vezetőit. 

(5) Kapcsolatot tart a Kar más szervezeti egységeinek vezetőivel. 

(6) Előkészíti és szervezi a HÖK üléseit. 

(7) Ellenőrzi a HÖK határozatainak végrehajtását. Aláírásával hitelesíti a HÖK 

jegyzőkönyveit és határozatait.  

(8) A Budapesti Hallgatói Kabinet és a Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség működésének 

figyelemmel kísérése, a költségvetésük felhasználásának folyamatos ellenőrzése. 

(9) Folyamatos kapcsolattartás a kar hallgatóival. 

(10) Aláírási joga van a HÖK nevében. 

(11) Az elnök két tagot delegál az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatba. 

(12) Tisztsége alapján hivatalból tagja a Kari Tanácsnak. 

(13) Tisztsége alapján hivatalból tagja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak.  

(14) Hivatalból tagja az egyetem legfőbb döntéshozó szervének, a Szenátusnak.  

(15) Elsőként van joga javaslatot tenni a HÖK tisztségviselőinek személyére.  

(16) Felügyeli és szervezi a bizottságok munkáját.  

8.§ A HÖK alelnöke: 

(1) Az alelnök választása az Alapszabály 6.§ (7) pontja alapján történik. 

(2) Az alelnök a HÖK adminisztratív vezetője. 

(3) Segíti a HÖK elnökének munkáját. 

(4) Figyelemmel kíséri és koordinálja a HÖK tisztségviselőinek munkáját. 

(5) Folyamatos kapcsolatot tart a kar hallgatóival. 

(6) Tisztsége alapján hivatalból tagja az EHÖK-nek. 

(7) Tisztsége alapján hivatalból tagja a Kari Tanácsnak. 
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(8) Az elnök akadályoztatása, távolléte esetén, az elnök felhatalmazásával általános 

helyettesítési jogköre van.  

9.§ A HÖK jegyzője: 

(1) Vezeti a HÖK üléseinek jegyzőkönyvét, rendszerezi a HÖK levelezését, iratait. A jegyző 

az ülések jegyzőkönyveit elektronikus és nyomtatott formában vezeti. 

(2) Minden ülés jegyzőkönyvét elektronikus formában megőrzi és tárolja.  

(3) Szervezi a hallgatók tájékoztatását. 

10.§ A HÖK gazdasági, pénzügyi felelőse: 

(1) Kezeli a HÖK számára elkülönített pénzt. Irányítja és vezeti a HÖK gazdálkodását és 

ügyvitelét. 

(2)  Állandó kapcsolatot tart a Gazdasági Hivatallal és a Gazdasági Igazgatóság 

munkatársaival. 

(3) Feladata a féléves költségvetés előkészítése és előterjesztése. 

(4) Ellenőrzi a HÖK költségvetését, pénzügyeit a HÖK elnökével.  

(5) Félévente köteles beszámolót készíteni az elmúlt időszak elszámolásáról. 

11.§ A kari HÖK ösztöndíj ügyvivő: 

(1) Feladata minden szemeszter elején a hallgatók szociális támogatási rendszerének 

kialakítása és működtetése.  

(2) Feladata az egyéb szociális esetek felkarolása, képviselete.  

(3) Figyelemmel kíséri és felügyeli a képzési helyek Szociális Bizottságainak munkáját.  

12.§ A HÖK kollégiumi ügyvivője: 

(1) Feladata minden szemeszter elején a hallgatók kollégiumba való elhelyezésének segítése, 

valamint a hallgatók kollégiummal kapcsolatos érdekeinek képviselete. 

(2) Figyelemmel kíséri és felügyeli a képzési helyek Kollégiumi Bizottságinak munkáját. 

(3) Kollégiumi és egyéb ügyekben képviseli a HÖK-öt. 

13.§ A HÖK sport és- kulturális ügyvivője: 

(1) Gondoskodik az NKH kulturális rendezvényeinek a Főiskolához méltó megszervezéséről, 

lebonyolításáról. 

(2) Szervezi a hallgatók Főiskola keretein belül történő sportéletét, és kulturális lehetőségeket 

biztosít. Illetve részt vesz az Egyetemen őszi és tavaszi félévben megrendezésre kerülő 

tréning hét programjainak összeállításában.  
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V. A Hallgatói Önkormányzat jogai 

14.§ A hallgatókat érintő intézményi szabályzatok megalkotásakor képviselői útján egyetértési 

jogot gyakorol különösen a TVSZ megalkotásakor, módosításakor, s a hallgatókat érintő 

tanulmányi döntések meghozatalakor, valamint a hallgatók által fizetendő díjak, és térítések, 

illetőleg az őket megillető juttatások megállapításakor. 

15.§ Egyetértési jogot gyakorol a kollégiumi díjak megállapításakor 

16.§ Véleményt mondhat, javaslatot tehet a nevelő-oktató munkával összefüggésben; 

17.§ Tájékoztatást kaphat a hallgatókat érintő kérdésekben; (betekintési és tájékozódási joga 

van az egyetemi és a kari szabályzatok rá vonatkozó rendelkezéseibe) 

18.§ Tagja lehet az intézményen kívüli szakmai, kulturális, sport és más egyesületeknek, 

köröknek és kluboknak, részt vehet ilyenek alapításában, és ezekben tisztséget viselhet; 
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VI. A Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség felépítése és működése 

19.§ A Nagykőrösi Hallgatói Kirendeltség (továbbiakban: NHK) a KRE-TFK HÖK 

tagönkormányzata. Az NHK székhelye: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. Az NHK a nagykőrösi 

képzés hallgatói által maguk közül általános, egyenlő és titkos szavazás alapján választott, 

demokratikusan felépülő és működő tagönkormányzati szervezet. 

20.§ Az NHK tagönkormányzatának tagja lehet minden beiratkozott, a karral nappali 

tagozatos, aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató.  

21.§ Az NHK tisztségviselői: 

(1) Az NHK elnöke: 

a) Az elnök választása a IV. Választási eljárás című rész rendelkezései alapján történik. 

b) Az NHK elnöke a képzési hely irányításáért felel. 

c) Hivatalból tagja a HÖK-nek. 

d) Folyamatos kapcsolatot tart a HÖK elnökével. 

e) Ellenőrzi az NHK bizottságainak munkáját. 

f) Folyamatos kapcsolatban van a hallgatókkal. 

g) Kapcsolatot tart a Dékánnal és az oktatói karral. 

h) Kapcsolatot tart a Kar más szervezeti egységeinek vezetőivel. 

i) Az NHK elnökének mandátuma az őszi félév szorgalmi időszakától a tavaszi félév 

vizsgaidőszakának végéig tart. Rendkívüli okokra hivatkozva a Kirendeltség tagjainak 

mandátuma lejárta előtt a képviselők visszahívhatók, vagy visszaléphetnek.  

j) Köteles a HÖK elnökét tájékoztatnia minden tevékenységről. 

k)  A HÖK gyűléseken beszámolót tart az NHK működéséről. 

(2) Az NHK alelnöke: 

a) Az alelnököt az NHK elnöke nevezi ki. 

b) Tisztsége alapján hivatalból tagja a HÖK-nek. 

c) Segíti az NHK elnökének a munkáját. 

d) Az NHK elnökének távolléte alatt felügyeli az NHK munkáját.  

e) Az elnök akadályoztatása, távolléte esetén, az elnök felhatalmazásával általános 

helyettesítési jogköre van.  
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(3) A szociális és- ösztöndíj ügyvivő: 

a) Szervezi és végzi a hallgató számára a tanulmányi és- szociális ösztöndíjak kiosztását, 

az Nftv., az 51/2007. (III. 26.) Rendelet valamint, Károli Gáspár Református Egyetem 

Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzata alapján.   

b) Állandó kapcsolatban áll a Karon levő összes jótékonysági céllal működő szervezettel.  

c) Szociális ügyekben képviseli az NHK-t. 

(4) Kulturális-és Sport ügyvivő: 

a) Szervezi a hallgatók Főiskola keretein belül történő sportéletét, és kulturális 

lehetőségeket biztosít. Illetve részt vesz az Egyetemen őszi és tavaszi félévben 

megrendezésre kerülő tréning hét programjainak összeállításában.  

b) Gondoskodik az NHK kulturális rendezvényeinek a Főiskolához méltó 

megszervezéséről, lebonyolításáról. 

(5) Kollégiumi ügyvivő: 

a) A KRE-TFK Kollégiumi szabályzatában meghatározott módon részt vesz a nagykőrösi 

képzés Kollégiumának munkájában, szervezi a kollégiumi diákéletet.  
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VII. Választási eljárás 

Az Alapszabály a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. által, meghatározott 

feltételeknek megfelelően határozza meg a Hallgatói Önkormányzat Közgyűlésének 

megválasztását. 

22.§ Az önkormányzati választások során a HÖK minden hallgatója választó és választható. 

23.§ A választások általánosak, egyenlők és titkosak, melyet az e szabályzatban meghatározott 

Választási Bizottság felügyel. 

24.§ A választásokat a HÖK Elnöke írja ki, minden év szeptember 30. napjáig.  

25.§ 

(1) A Választási Bizottság felügyeli a választás rendjét, tisztaságát.  

(2) A kiírással egyidejűleg a HÖK Közgyűlése egyszerű többséggel háromtagú Választási 

Bizottságot választ a HÖK Elnökének jelölése alapján. 

(3) A Választási Bizottság tagja lehet minden aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató. 

(4) A Választási Bizottsági tagság összeférhetetlen a fennálló HÖK Közgyűlési tagsággal. 

26.§ 

(1) A jelöltállítási határidő a kiírástól számított öt nap.  

(2) Jelölt lehet: 

a) lista: 11 fő részvételével  

b) egyéni jelölt: évfolyamdelegáltként 

(3) Egy személy csak egy listán indulhat, és ezzel egyidejűleg nem jelöltetheti magát 

évfolyamdelegáltnak. 

26.§ A választások kezdetének legkésőbbi határnapja minden év október 15. napja.  

27.§ Minden hallgató egy listára, valamint egy a saját évfolyamán elindult egyéni 

évfolyamdelegált-jelöltre adhatja le érvényesen a szavazatát. 

28.§ A választás érvényes amennyiben a teljes idejű nappali képzésben részt vevő legalább 

huszonöt százaléka igazoltan részt vett. 

29.§ Megválasztottnak tekinthető az érvényes választás során 

a) a legtöbb szavazatot szerző lista 

b) évfolyamonként a legtöbb szavazatot szerző egyéni jelölt. 

30.§ A választást követően a Választási Bizottság három napon belül kihirdeti az eredményt. 

31.§ (1)Amennyiben a választás eredménytelen, a HÖK Elnöke a választási eredmény 

kihirdetését követő egy 48 órán belül kiírja a megismételt választást.  
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(2) Szavazategyenlőség esetén az érintett listák és évfolyamdelegált-jelöltek között 

megismételt választ kell tartani. 

(3) A megismételt választás első napja legkésőbb az őszi szünet utáni első tanítási nap. 

32.§ (1) A választási eredmény kihirdetését követő huszonnégy órán belül a jelöltek 

észrevételt tehetnek a Választási Bizottságnak a választást illetően. 

(2) A szavazás eredménye ellen – indokolható esetben – kifogással lehet élni a Választási 

Bizottságnál legkésőbb a választás lezárását követő 24. óra végéig. 

33.§ A kifogásokat a Választási Bizottság 24 órán belül megvizsgálja, és döntést hoz. 

34.§ A Választási Bizottság döntése ellen a kézhezvételt követően 24 órán belül fellebbezés 

nyújtható be az Önkormányzat Elnökéhez. 

35.§ A fellebbezésekről az Önkormányzat Elnöke 24 órán belül jogerősen határoz. 

36.§ A jogerős döntés ellen felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Kar dékánjához, amelynek 

azonban nincs halasztó hatálya. 

 37.§ Időközi választást kell tartani, amennyiben 

(1) a Választmányban a képviselők száma 7 fő alá csökken; 

(2) a Választmány visszahívását a hallgatók legalább negyede, új lista állításával 

egyidejűleg kezdeményezi. 

38.§ A választás eredményének kihirdetését követő 3 napon belül a HÖK Elnöke köteles az új 

Választmányt alakuló ülés céljából összehívni. Az alakuló ülés időpontját úgy kell kitűzni, 

hogy arra legalább 5, legfeljebb 10 nappal a kihirdetést követően kerüljön sor. 

39.§ A szavazás eredménye ellen – indokolható esetben – kifogással lehet élni a Választási 

Bizottságnál legkésőbb a választás lezárását követő 24. óra végéig. 

40.§ A kifogásokat a Választási Bizottság 24 órán belül megvizsgálja, s döntést hoz. 

41.§ A Választási Bizottság döntése ellen a kézhezvételt követően 24 órán belül fellebbezés 

nyújtható be az Önkormányzat Elnökéhez. 

42.§ A fellebbezésekről az Önkormányzat Elnöke 24 órán belül jogerősen határoz. 

43.§ A jogerős döntés ellen felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Kar dékánjához, amelynek 

azonban nincs halasztó hatálya. 

44.§ A kifogások és fellebbezések elbírálását követően a Választási Bizottság megállapítja a 

szavazás eredményességét, vagy a kifogásnak illetve fellebbezésnek helyt adva különösen 

súlyos visszaélés esetén a választások eredményét megsemmisítheti. 
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VIII. A  Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának általános szabályai 

45.§ A Hallgatói Önkormányzatának gazdálkodása: 

 (1) A HÖK a KRE Egyetemi Alapszabályzat III.2. sz. 4. számú mellékletei alapján 

rendelkezik a hallgatók által fizetett térítések (késedelmi és külön eljárási díjakból) felett, e 

pénzkeretet csak feladatainak ellátására, a hallgatók képviseletére és érdekében használhatja 

fel. Ez az összeg a hallgatók által fizetett térítések nagyságától éves szinten különbözik. 

(2) A hallgatói normatívából minden évben meghatározott pénzkeret fölött rendelkezik. A 

hallgató normatívát a Kari költségvetés a Szenátus jóváhagyásával szabályozza. A megkapott 

összeggel a HÖK két részben rendelkezik: 

1. Egyéb hallgatói juttatások 

2. Alapszabály által szabályozott térítési díjak százalékos formában. 

(3) A HÖK által benyújtott és elnyert pályázati összeg fölött rendelkezési joga van a pályázati 

feltételek szerint. 

(4) Joga van, a Karon kívüli Intézmények által meghirdetett pályázatok pályázására és ezen 

pályázatok elnyerése esetében a pályázati feltételeknek megfelelően a megkapott összeggel a 

HÖK szabadon rendelkezik és önállóan számol el. 
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IX. Záró Rendelkezések 

46.§ Jelen szabályzat a szenátusi elfogadás után egy nappal lép hatályba. 

47.§ Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya tekintendő irányadónak.  

48.§ A HÖK Alapszabályát az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elé terjeszti jóváhagyásra. 


