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A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM HALLAGTÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALAPSZABÁLYA
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) rendelkezései alapján, a hatályos
jogszabályok, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési
Szabályzatának és egyéb szabályzatainak, valamint kitűzött alapelveinek figyelembevételével az
Alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) az alábbiakban állapítja meg:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A HÖK az Egyetem hallgatóinak az Nftv. alapján a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott,
demokratikus elven működő érdekképviseleti szervezete, amely kizárólagosan gyakorolja a hallgatói
jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban
ráruházott hatásköröket. A HÖK tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
(2) A HÖK neve és székhelye:
A HÖK neve: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzat
A HÖK rövidített neve: MOME HÖK
A HÖK nemzetközi neve: Student Union of Moholy-Nagy University of Art and Design
A HÖK székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
(3) A HÖK-nek - a doktori képzésben részt vevők kivételével - minden, az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyban álló hallgató a tagja, és a HÖK minden tagja választó és választható.
(4) A HÖK tagjai önkormányzáshoz fűződő jogaikat választott képviselőik útján vagy eseti jelleggel
közvetlenül gyakorolják.
(5) A HÖK politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, illetve azoktól nem fogad el.
(6) Az Nftv. 60. § (4) bekezdése alapján a HÖK törvényes működését a felsőoktatási intézmény ellenőrzi,
mely hatáskört az Egyetem Kancellárja gyakorolja.

A Hallgatói Önkormányzat feladat- és hatásköre
2. §
(1) A HÖK látja el tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét, gyakorolja a Magyarország
jogszabályaiban, valamint az Egyetem szabályzataiban a HÖK-re ruházott döntési, delegálási,
javaslattételi, véleményező és ellenőrző jogköröket.
(2) A HÖK
a) ellátja tagjainak érdekképviseletét valamennyi, a hallgatókat érintő kérdésben, minden illetékes
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intézeti, egyetemi és országos testületben;
b) dönt a saját Alapszabályáról, működéséről;
c) támogatja tagjainak szakmai és közösségi tevékenységét, segíti a hallgatói közösségek kialakulását;
d) folyamatosan tájékoztatja tagjait, valamint az Egyetem oktatóit és egyéb alkalmazottait a HÖK
tevékenységéről, az Egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, valamint informál pályázatokról,
ösztöndíj- és álláslehetőségekről;
e) együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel;
f)

közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében;

g) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott számú tagot delegálhat a
Szenátusba;
h) javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére; külső oktató
(előadó) meghívására;
i)

részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a dolgozatok közzétételében, a
hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében;

j)

az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint részt vehet a
szociális, kulturális, sport vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, és gondoskodik az e
célból rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és
megóvásáról;

k) gondoskodik az újonnan felvett hallgatók beilleszkedését segítő rendezvények megszervezéséről;
l)

a térítési és juttatási szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók
tanulmányi-, szociális-, tudományos-, sport ösztöndíj és más támogatási ügyeinek intézésében;

m) a hallgatók számára kulturális, szórakoztató, információs és tudományos szóró-, valamint
tájékoztató anyagok, magazinok, újságok, kötetek kiadását végzi internetes és nyomtatott
formában;
n) közreműködik az Alumni-rendszer és a középiskolás diákok felé történő kommunikáció
működtetésében;
o) véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések használatának
rendjét;
p) gondoskodik a delegálásról azokba a testületekbe, ahová a felsőoktatásról szóló törvény vagy más
jogszabály, illetve az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a hallgatói részvételt
biztosítani kell;
q) az Egyetem szabályzataiban foglaltak szerint közreműködik a kollégium vezetésében;
r) az Egyetem hallgatóinak érdekében egyéb tevékenységeket folytat, hallgatói megbízás alapján az
Nftv-ben szabályozott eljárásokban a hallgató képviseletében eljárhat;
s) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, egyetemi szabályzat, egyedi utasítás,
illetve jelen szabályzat számára megállapít.

2

Az Önkormányzat felépítése
3. §
(1) A HÖK munkáját az alábbi szervek végzik:
a) Küldöttgyűlés;
b) Elnökség.

A Küldöttgyűlés jogköre és működése
4. §
(1) A HÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely dönthet minden olyan ügyben, melyet
jogszabály, egyetemi szabályzat vagy egyedi döntés a HÖK hatáskörébe utal, és amelyet jelen
Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
(2) A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik különösen
a) az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása;
b) a HÖK Alapszabályának és egyéb szabályzatainak elfogadása, módosítása, hatályon kívül
helyezése;
c) az Elnökség éves beszámolójának megvitatása és elfogadása;
d) döntési, véleményezési, egyetértési, javaslattevő, ellenőrzési és delegálási jog gyakorlása minden
olyan ügyben, melyet jogszabály, jelen Alapszabály, valamint bármely egyetemi szabályzat, egyedi
aktus a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) A Küldöttgyűlés üléseit a HÖK elnöke hívja össze legalább kéthavonta egy alkalommal. A Küldöttgyűlést
össze kell hívni abban az esetben is, ha azt legalább 40 hallgató – az indok megjelölésével – írásban
kéri.
(4) A Küldöttgyűlés hatásköreit ülésen gyakorolja, ülései nyilvánosak. Az ülés teljes idejére vagy napirendi
pontra vonatkozó nyilvánosságot a Küldöttgyűlés bármely tagjának indítványára – a jelenlévő tagok
legalább háromnegyedének egybehangzó határozatával - kizárhatja, azaz zárt ülést rendelhet el (zárt
ülés).
(5) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A
határozatképességet minden szavazás előtt vizsgálni kell. Amennyiben a Küldöttgyűlés nem
határozatképes, tizenöt napon belül pótülést kell tartani, mely a megjelentek létszámára való tekintet
nélkül határozatképes. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a Küldöttgyűlés az ülés közben válik
határozatképtelenné, azzal, hogy ilyenkor a pótülést a határozatképtelenség miatt nem tárgyalt
napirendi pontokban kell megtartani.
(6) Határozat meghozatalakor nem szavazhat az, aki személyesen érdekelt a döntésben. Ha egy tag
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(7) A Küldöttgyűlés határozatot kizárólag ülésen hozhat. A határozathozatal során valamennyi tagnak egy
szavazata van. A határozathozatalhoz a jelenlevő tagok több mint felének egybehangzó szavazata
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szükséges, amennyiben jelen Alapszabály máshogy nem rendelkezik.
(8) A Küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés
helyét, idejét, a megjelent tagok nevét, a napirendi pontokat, az egyes szavazások esetében a szavazás
menetét, eredményét. A jegyzőkönyvet az ülés végeztével az elnöknek alá kell írnia.
(9) Az ülések határozatait, állásfoglalásait az ülést követő hét munkanapon belül el kell küldeni a
Kancellárnak.
(10)Az elnök megválasztásához a Küldöttgyűlés valamennyi tagjának egybehangzó szavazata szükséges.
(11)A küldöttgyűlési ülésen a határozathozatal általában nyílt szavazással történik. Titkos szavazásra kerül
sor, ha azt a Küldöttgyűlés – bármely tagja javaslatára – határozatával elrendelte.
(12)A Küldöttgyűlést a HÖK elnöke vagy az ő akadályoztatása esetén az általa kinevezett eseti levezető
elnök vezeti.
(13)A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő tisztségviselőket – a Küldöttgyűlés bármely tagjának indítványára –
visszahívhatja. A visszahívás sikeres, ha az indítvány a tagok által leadott szavazatoknak több, mint
felét megkapja, illetve az elnök esetében legalább kétharmadát. Eredménytelen visszahívási indítvány
esetén a Küldöttgyűlés legkorábban a következő ülésén szavazhat ugyanazon tisztségviselő ellen
indított újabb visszahívási indítványról.
(14)Szavazategyenlőség esetén a HÖK elnökének szavazata dönt.

A Küldöttgyűlés tagjai
5. §
(1) A HÖK Küldöttgyűlésének 8 tagját a hallgatók évente, közvetlenül, titkos szavazással választják.
(2) A választás akkor érvényes, ha a szavazáson igazoltan részt vett az Egyetem nappali képzésben részt
vevő, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak legalább 25%-a. A jelölt
akkor kerül megválasztásra, ha a leadott érvényes szavazatok legalább 25%-át megszerzi, ezzel a
választási küszöböt eléri.
(3) A leadott szavazatok számáról nyilvántartást kell vezetni, melyen fel kell tüntetni a választók nevét és
hallgatói kódját. A nyilvántartás vezetése a Küldöttgyűlés által kijelölt szavazatszámlálók (2 fő)
feladata.
(4) Amennyiben a nyilvántartás alapján egyértelmű, hogy a választás nem érvényes, a választásra
meghatározott idő meghosszabbítható.
(5) A szavazatszámlálók az urna felbontása előtt ellenőrzik az urna sértetlenségét, majd felbontják az
urnát, és megszámolják a szavazatokat.
(6) A szavazás lezárásáig az urnákat nem lehet felbontani. Előzetesen felbontott, sérült urna esetén a
választást meg kell ismételni.
(7) A Küldöttgyűlés tagja csak hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató lehet.
(8) A Küldöttgyűlés tagjainak tagsága
a) az új Küldöttgyűlés alakuló üléséig;
b) kizárásig;
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c) lemondásig; vagy
d) a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb egy tanévig tart.
(9) A Küldöttgyűlés tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja a kancellár és a gazdasági igazgató
vagy az általuk kijelölt személy.
(10)A HÖK elnöke tanácskozási joggal a napirendi pontokban érdekelteket és szakértőket hívhat meg.

A HÖK Elnöksége
6. §
(1) Az Elnökség az elnökből és két alelnökből áll.
(2) Az Elnökséget a Küldöttgyűlés egy tanévre választja. Az Elnökség mandátuma október másodikától a
következő tanév október elsejéig tart.
(3) Az Elnökség feladat- és hatásköre:
a) a jogszabályokban és az Egyetem belső szabályzataiban biztosított döntési, egyetértési és
véleményezési jogkör gyakorlása;
b) érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása;
c) az elnökön vagy az ezzel megbízott elnökségi tagon keresztül folyamatos kapcsolattartás az
Egyetem vezetésével, illetve a külső szervezeti egységekkel;
d) tagok jelölése az Egyetem konzisztóriumába;
e) az oktatók és tanszékek hallgatói véleményezésének megszervezésének támogatása;
f)

a pénzbeli szociális támogatások és a rendkívüli szociális segély iránti kérelmek elbírálása;

g) a HÖK költségvetésének megalkotása és elfogadása, döntés a jóváhagyott költségvetés
felhasználásáról, döntés a HÖK rendezvényeiből befolyt összeg felhasználásáról;
h) a HÖOK-kal való kapcsolattartás, a HÖOK-ba küldött delegálása.
(4) Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az Elnökség kéthavonta legalább egyszer ülésezik.
(5) Az Elnökség ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
(6) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
(7) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét,
idejét, a megjelent tagok nevét, a napirendi pontokat, az egyes szavazások esetében a szavazás
menetét, eredményét. A jegyzőkönyvet az ülés végeztével az elnöknek alá kell írnia.
(8) Az ülések határozatait, állásfoglalásait az ülést követő hét munkanapon belül el kell küldeni a
Kancellárnak.

A HÖK elnöke
7. §
(1) Az elnök a HÖK vezetője. Két elnökségi ülés között dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely
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nem tartozik a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. Tevékenységéről az
Elnökségnek folyamatosan beszámolni köteles.
(2) A HÖK elnöke
a) szervezi és ellenőrzi a HÖK Elnökség munkáját;
b) beszámol munkájáról az Elnökségnek és a Küldöttgyűlésnek;
c) összehívja, valamint vezeti a Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseit;
d) képviseli a HÖK-öt és a HÖK nevében kötelezettségvállalásra jogosult, melyről köteles
tájékoztatni az Elnökséget és a Küldöttgyűlés;
e) felel a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek a végrehajtásáért;
f)

felel a HÖK dokumentumainak iktatásáért, megőrzéséért;

g) aláírásával látja el a HÖK minden olyan dokumentumát, melyet a HÖK harmadik fél részére
küld meg;
h) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály, jelen alapszabály, az Egyetem
szabályzata vagy egyedi aktus a hatáskörébe utal.

A Szenátus hallgató tagjai
8. §
(1) A Szenátus hallgató tagjai szavazati joggal képviselik a hallgatókat a Szenátusi ülésen. A Szenátus
hallgató tagjainak mandátuma 1 évre szól.
(2) A Küldöttgyűlés saját tagjai közül az Egyetem mindenkor hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott számú tagot választ a Szenátusba úgy, hogy minden oktatási
szervezeti egység (Intézet) képviseletét - minimum 1 fővel - biztosítja.
(3) A Szenátus hallgatói képviseletének hivatalból tagja továbbá a HÖK elnöke.
(4) A Küldöttgyűlés saját tagjai közül a tagokon kívül póttagot is választhat. A póttag – Intézettől
függetlenül – az adott megüresedett mandátumok száma után a legtöbb szavazatot kapott
hallgató. Amennyiben a Szenátus hallgatói képviseletében valamelyik tag huzamosabb ideig nem
tudja ellátni feladatait (előre láthatólag 2 hónapot meghaladó időn keresztül), akkor a póttag
bármelyik Intézet képviselőjének helyére léphet, de csak a következő Szenátus hallgatói
képviseletének megválasztásáig, ekkor ugyanis vissza kell állítani az arányos képviseleti
megoszlást. A póttag mandátuma minden esetben legfeljebb egy évre szól.
Vegyes - és záró rendelkezések
9.§
(1) A Küldöttgyűlés a jelen szabályzatot 2019. október 17-ei ülésén megvitatta és elfogadta.
(2) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusa a szabályzatot 2017. november 27-i ülésén
megvitatta és 29/2017. (XI.27.) számú határozatával elfogadta, majd 2019. november 25-i ülésén
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52/2019. (XI.25.) számú határozatával módosította.
(3) A jelen egységes szerkezetbe foglalt szöveg az aláírást követő napon lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg a HÖK szervezetére és működésére vonatkozó, eddig megalkotott valamennyi
szabályzat hatályát veszti.

Fülöp József DLA
rektor

Dr. Nagy Zsombor
kancellár
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Németh Laura
HÖK elnöke

