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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 

4. sz. függelék 

Kollégiumi Választásokért Felelős Bizottság  
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1§. A KVFB felépítése  

(1). A Kollégiumi Választásokért Felelős Bizottságot (továbbiakban: KVFB) 1 elnök és 2 tag alkotja. A hallgatói 
tagságnál feltétel a Hallgatói Önkormányzat ügyeiben való jártasság, az előzetes közéleti tevékenység, de 
kizáró tényező az aktív kollégiumi hallgatói érdekképviseleti tevékenység.  

(2). A KVFB hallgatói tagjait a Hallgatói Tanács választja meg 2/3-os többséggel.  

(3). A bizottság tagjai közül maga választ elnököt. Az elnöknek joga van két ülés között a KVFB, és döntései 
képviseletére, valamint két bizottsági ülés között önálló állásfoglalásra. A KVFB elnöke a tevékenységeiről 
köteles írásos beszámolót adni a KVFB tagjainak.  

(4). A KVFB tagságra való pályázati kiírást minden év áprilisában kell kihirdetni az Egyetem minden telephelyén.  

(5). A KVFB tagjainak megválasztását minden év május 10-ig le kell bonyolítani.  

(6). A KVFB tagjainak mandátuma egy évre szól, amely a megválasztás évében június 30-ával lép hatályba. 

2§. A KVFB feladata, jogai  

 

(1). A KVFB feladata megszervezni és lebonyolítani a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: 
KollHÖK) esedékes tisztújításait, elvégezni a szükséges papírmunkát, az emlékeztetőket eljuttatni a EHÖK 
Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagnak. Feladata még a kollégiumi hallgatók tájékoztatása a KollHÖK-
ben történt személyi változásokról.  

(2). A KVFB kizárólagos joga a következő posztokra való pályázati lehetőségek kihirdetése, illetve a választások 
lebonyolítása: OE TKollHÖK Elnök, OE TKollHÖK érdekvédelmi felelős; ezen posztokra a pályázatokat a 
HÖK Alapszabály értelmében köteles kiírni. 

3§. Tisztségviselők megválasztásának menete  

(1). A KVFB Elnöke, a KVFB jóváhagyásával, TKollHÖK elnöki és érdekvédelmi felelős pályázatokat ír ki. A 
pályázati kiírásnak jól láthatóan tartalmaznia kell a meghirdetett tisztséget, a pályázatok leadási határidejét, 
valamint a pályázatok tartalmi követelményeit.  

(2). A TKollHÖK elnök és az érdekvédelmi felelős(ök) választásra jogosult testületet (a közgyűlést) az adott 
TKollHÖK elnöke hívja össze, amelynek időpontjáról előzetesen egyeztet a KVFB elnökével és az EHÖK 
kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagjával.  

(3). A KVFB elnöke ezen közgyűlésen beszámol az adott Tagkollégium TKollHÖK elnökének a TKollHÖK elnöki 
vagy érdekvédelmi felelős választással kapcsolatos, addigi tevékenységéről, a jelölések alakulásáról. A 

szavazólap formáját jelen függelék 5. § tartalmazza. 

(4). A TKollHÖK elnök és az érdekvédelmi felelős(ök) választása érvényes, ha az adott Tagkollégium lakóinak 
50%+1 fője a közgyűlésen a választás idején jelen van, amely időtartam a TKollHÖK elnöke, a KVFB elnöke 
és az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tag által előzetesen egyeztett és meghirdetett napon tart.  

(5). A lakóegységekben lakók között fennálló azonos szavazati szándékok esetén lehetőség van egy ugyanazon 
lakóegységben lakó személy szavazati joggal történő meghatalmazására.  

(6). A meghatalmazott személy, a meghatalmazáson szereplő meghatalmazók létszámával megegyező számú 
mandátummal rendelkeznek.  

(7). A szavazást a KVFB bonyolítja le.  

(8). A leadott szavazatokat a KVFB tagjai és a közgyűlés által delegált hallgatók számolják, és összesítik.  

(9). A szavazás eredményes, ha a szavazatok 2/3-át egyazon személy kapta.  
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(10). Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a szavazatok 2/3-át az első fordulóban, akkor második fordulót 
kell tartani. A második fordulóban csak azon két jelölt indulhat, akik a legtöbb szavazatot kapták. Az adott 
tisztséget az a személy tölti be, aki a második fordulóban a legtöbb szavazatot kapta.  

(11). Szavazategyenlőség esetén, a választást egy 15 napon belüli időpontra összehívott közgyűlésen meg kell 
ismételni.  

(12). Az elnöki választásokat minden év május 30-ig, az érdekvédelmi felelős választásokat szeptember 30-ig 
meg kell tartani.  

(13). A tisztségviselők megbízása hivatalba lépésük után egy évvel lejár.  

(14). A hivatalba lépés időpontja – ha a közgyűlés másképp nem dönt - július 1. az elnök estében, és október 1. 
az érdekvédelmi felelősök esetében. 

4§. A KVFB választások utáni feladatai 

(1). A KVFB a választást követően emlékeztetőt készít, amely tartalmazza a leadott és az érvényes szavazatok 
számát, illetve az egyes jelöltcsoportokra eső szavazatok számát. A emlékeztetőben jelezni kell, hogy 
történt-e visszaélés, szabálytalanság a választás folyamán. A emlékeztetőben deklarálni kell a választások 
érvényességét (érvénytelenségét), illetve a megválasztott tisztségviselők nevét. Ezen emlékeztető 
kivonatát, az arról határozó közgyűlés emlékeztetője mellé kell csatolni.  

(2). Az emlékeztetőt annyi eredeti példányban kell elkészíteni, hogy az adott tisztség feletti pozícióban lévő 
tisztségviselők megkapják. Az emlékeztetőket a KVFB tagjainak alá kell írni, valamint a választások 
eredményét egyidejűleg ki kell hirdetni.  

(3). Az emlékeztető kiállításától számított 10 napon az EHÖK elnök és EHÖK kollégiumi alelnök óvást nyújthat 
be, amelynek csak szabályellenesség vagy választási csalás esetén kell helyt adni. Az esetleges 
szabályellenességet, illetve visszaélést az érintett szervezet két tagjából, és egy, az EHÖK által delegált 
személyből álló ad hoc bizottság vizsgálja ki és állapítja meg. A vizsgálat eredménye alapján az ad hoc 
bizottság egyhangú és megindokolt döntése esetén a választási eredményeket helyben kell hagyni, vagy 
meg kell semmisíteni és a KVFB-nek új választást kell kiírnia. 

5§. Szavazólap kollégiumi közgyűlésre 
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Választás helyszíne és időpontja: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. (”G” épület, F17) - 2018. __. __. 

__:__

  

 

Ön egyetért-e azzal, hogy a Hotel@BMF Diákotthon TKoll HÖK elnöki posztját az alábbi személy töltse be 

20__. július 1-től 20__. június 30-ig? 
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