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AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM  
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 

12. MELLÉKLET  

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA 

1 sz. függelék 

A Hallgatói Önkormányzat ügyrendje  
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(1). Az ügyrend a Hallgatói Önkormányzat minden testületileg működő szervezetére vonatkozik, különösen: 

 a Hallgatói Tanácsra, 

 a HÖK testületére, 

 a HÖK elnökségére, 

 a részönkormányzatok küldöttgyűlésére, 

 a részönkormányzatok elnökségére, 

 a Hallgatói Önkormányzat bizottságaira. 

(2). Az elnök az ülés levezető elnöke is egyben. Indokolt esetben az elnök felkérhet egy Hallgatói Tanács tagot 
az ülés, vagy annak egy része vezetésére. 

(3). Az ülésen beszámolók, tájékoztatók hangzanak el, és döntések születhetnek. 

(4). Az EHÖK elnöksége és a részönkormányzatok elnökei a HÖK-ben végzett munkájukról beszámolót 
készítenek, melyet legkésőbb az ülés előtt 3 nappal megküld a HT levelezőlistájára (ht@hok.uni-obuda.hu). 
Indokolatlan mulasztás esetén a HT által elfogadott büntetésben részesül. 

(5). Amennyiben egy kérdés eldöntése nem várhat a következő ülésig, valamint rendkívüli ülés nem lehetséges 
vagy nem indokolt, akkor lehetőség van listás szavazást tartani a ht@hok.uni-obuda.hu levelezési listán. A 
listán kizárólag nyílt szavazás folyhat. A szavazásra bocsátott kérdéshez a listára való beérkezéstől 
számított 12 órán belül lehet módosító javaslatokat tenni. Ezt követően 36 órán belül van lehetőség a listán 
szavazni, ekkor már nem lehet módosító indítványokat tenni. A listás szavazás véget ér, ha a szavazás 
eredményességéhez elegendő számú szavazat összegyűlik, de legkésőbb a szavazásra feltett kérdéstől 
számított 36 óra múlva. 

(6). A HT döntéseit a képviselők egyszerű többségével hozza meg, kivéve a külön tárgyalt eseteket. Ha egy 
szavazásnál több javaslatra is lehet szavazni, és a szavazás eredménytelen, mert egyik javaslat sem kapta 
meg az egyszerű többségi szavazatot, akkor a javaslatokról egyenként kell szavazni. Ebben az esetben 
először a legtöbb szavazatot kapott javaslatról, ennek eredménytelensége esetén a következő legtöbb 
szavazatot kapó javaslatról kell szavazni. Amennyiben egyik javaslat sem kapja meg az egyszerű többségi 
szavazatszámot, akkor a javaslatokat elvetettnek kell tekinteni. 

(7). Azokat az ülésre érkező előterjesztéseket, amelyeket nem HT tag terjeszt be, legkésőbb az ülés előtt 24 
órával kell a ht@hok.uni-obuda.hu levelezési listára elküldeni. 

(8). A HT ülésein a tagokat helyettesítheti megbízott szavazati jog nélkül. 

(9). A HT ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az EHÖK által meghívott személyek. 

(10). Bármely szavazati jogú tag napirendi javaslatát, amennyiben azt legkésőbb az ülés megkezdésekor 
megteszi, szavazásra kell bocsátani. 

(11). A HT határozatait egyszerű többségi szavazással hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. A HT határozatait általában nyílt szavazással hozza, titkos szavazást kell tartani személyi 
ügyekben, illetve ha ezt a HT legalább két tagja kéri, vagy ha azt az elnök elrendeli. 

(12). Az egyszerű többségi szavazás alól kivételt képeznek a személyi kérdések, ahol határozatokhoz a 2/3-os 
többségi támogatás szükséges. 

(13). Az Óbudai Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések 
szabályzatának 25.§ Kollégiumi térítési díj. (3) – bekezdésével a KollHÖK-nek egyetértési joga van a HT-
val szemben. 

(14). Az elnök, az alelnökök és az egyéb tisztségviselők a gyűlések jegyzőkönyvét, a tisztség vagy a csoport 
feladataival járó hivatalos iratokat (vagy másolatukat), és minden tevékenységükkel kapcsolatos 
beszámolót a számukra fenntartott mappába kötelesek elhelyezni, és az iktatási rendszer szerint iktatni. 

(15). Jelen ügyrend a OE HÖK ASZ 54. §. 11. bekezd. 1. sz. függeléke, melyet a HT fogad el. 

 
Ezt a függeléket az FHÖK 2003. február 26.-i ülése fogadta el. 
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Módosította az FHÖK 2004. szeptember 9.-i ülése. 

Módosította az EHÖK 2010.-i ülése 

 

 Pausits Péter 

 Óbudai Egyetem EHÖK elnök 


