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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 
(továbbiakban: ASZ) szerint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein belül 
Nemzetközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik. 
 

Az ügyrend célja 
1. § 

 
A jelen ügyrend célja, hogy az ASZ által hatáskörébe rendelt, feladatkörében eljáró 
Bizottság eljárásának szabályait megállapítsa figyelemmel a vonatkozó jogszabályok és 
egyetemi szabályzatok rendelkezéseire.  
 

A Bizottság feladat- és hatásköre 
2. § 

 
(1) A Bizottság feladat- és hatáskörét az ASZ, valamint jelen Ügyrend határozzák meg.  
(2) A Bizottság a nemzetközi mobilitásban résztvevő – mind a kiutazó, mind a beutazó – 
hallgatók érdekképviseletének ellátásában, valamint az egyetemi életbe való 
integrációjukat elősegítő, közösségszervező tevékenységek rendezésében és 
rendezvényszervezési tevékenységek ellátásában vesz részt. 
(3) A Bizottság feladatellátása során folyamatos kapcsolatot tart fent a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) nemzetközi hallgatói ügyekért felelős, 
vagy abban érintett tisztségviselőivel és szervezeti egységeivel, valamint hallgatói 
szervezetekkel, szorosan együttműködik az Erasmus Student Network hálózatával és helyi 
szervezetével. Szükség szerint közreműködhet ezen szervezetek különböző 
tevékenységeiben is.  
(4) Folyamatos tájékoztatást és segítséget nyújt az elérhető nemzetközi mobilitási 
programokról az Egyetem hallgatóinak. 
(5) A Bizottság részt vehet a nemzetközi hallgatói mobilitási programok pályázási 
eljárásaiban az egyetemi szabályzatokban megállapítottak alapján. 
 

A Bizottság összetétele 
3. § 

 
(1) A Bizottság elnöke az EHÖK nemzetközi területért felelős elnökhelyettese. 
(2) A Bizottság elnökének munkáját alelnökök segítik, akiknek személyére a Bizottság 
elnöke tehet javaslatot és a Bizottság választja meg saját tagjai közül. 
(3) A Bizottság szavazati jogú tagjai a Bizottság elnöke, a Bizottság alelnökei, a Bizottság 
titkára, illetve a Bizottság tagjai. 
(4) A bizottsági tagság a sikeres tagfelvételi eljárással jön létre, amelynek feltételeiről az 
aktuális pályázati kiírás rendelkezik. A Bizottság tagságáról a Bizottság elnöke és az EHÖK 
elnöke dönt. A tagság keletkezésének feltétele a kiállított megbízólevél. A megbízólevél 



 

maximum egy évre szólhat. Az elnök döntése alapján, a korábbi tagok külön eljárás nélkül 
új megbízólevelet kaphatnak a következő egy évre. 
(5) A Bizottság állandó tanácskozási jogú meghívottjai az EHÖK elnöke és az EHÖK 
adminisztrációért felelős személye. 
(3) A Bizottság elnöke a Bizottság tagjain kívül tanácskozási joggal más személyeket, 
illetve szakértőket is meghívhat a Bizottság ülésére.  
(4) A Bizottság munkáját titkár segítheti, akinek személyére az elnök tehet javaslatot és a 
Bizottság választja meg saját tagjai közül. A titkár akadályoztatása esetén feladatait az 
EHÖK adminisztrációért felelős személye is elláthatja. 
(5) Feladata az EHÖK adminisztrációért felelős személyével való szoros 
együttműködésben: 

a) az adott ülés és annak napirendjének előkészítése; 
b) a Bizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása;  
c) A Bizottság rendezvényszervezési tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátása; 
d) az ülés jegyzőkönyveinek és bizottsági határozatok elkészítése. 

 
A Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei 

4. § 
 
(1) Részt vehetnek a Bizottság ülésein, szavazhatnak a napirendi pontokról, valamint a 
napirendi pontban foglalt kérdésekről. 
(2) Jogosultak tevékenységükről igazolást kérni, melyeket az egyetem vagy más 
szervezet által indított pályázatokon felhasználhatnak. 
(3) A Bizottság tagjainak egyszerű többsége napirendi pontot kezdeményezhet. 
(4) Amennyiben a Bizottság tagjainak legalább 20%-a írásban kezdeményezi, az Elnök 
köteles összehívni a Bizottság ülését. 
(5) Kötelesek az egy tanulmányi félévben meghirdetett ülések legalább felén részt venni. 
(6) Kötelesek a rájuk bízott feladatokat a megadott határidőre teljesíteni. 
 

A Bizottság ülései és döntései 
5. § 

 
(1) A Bizottság ülését az elnök hívja össze szükség szerint, de tanulmányi félévenként 
legalább kétszer. 
(2) A Bizottság munkacsoportjainak ülését az elnök hívja össze szükség szerint, de 
legalább havonta egyszer. 
(3) A Bizottság ülései, döntéshozatala és a keletkezett dokumentumok iratkezelése az ASZ 
V. fejezetében foglaltak szerint történik. 
(4) Határozatképtelenség esetén a Bizottság ülését egy napon belül, változatlan 
napirenddel ismételten össze kell hívni. 




