


 

 

Iktatószám: NKE/706-2/2023 
Hatályos: 2023. 01. 15-től 

 
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
STATÚTUMA 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) 
Alapszabály (továbbiakban: ASZ) 10. § (1) és (3) bekezdéseinek értelmében a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HHK 
HÖK) az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatásköreiken, valamint testületi 
felépítésükön túl […] statútumokban határoznak a vállalt többletfeladatokról és az 
ehhez szükséges testületi működésről.  
 

I. Fejezet 

A KARI RÉSZÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE 
 

A kari részönkormányzat alakuló ülése 

1. § 

(1) A kari részönkormányzat választmányának alakuló ülését az érvényes választások 
eredményének kihirdetését követően, de azután legkésőbb a tizenötödik napra a vá-
lasztási bizottság által hitelesített választási jegyzőkönyv alapján az EHÖK elnöke 
köteles összehívni, valamint az ülést levezetni. 

(2) A kari részönkormányzat választmánya az alakuló ülésen a megalakulását kimondó 
határozat meghozatalával alakul meg. A megalakulást kimondó határozat meghoza-
talához abszolút többség szükséges. 

(3) A kari részönkormányzat választmánya az alakuló ülésén fogadja el a kari részön-
kormányzat statútumát.  
 

A kari részönkormányzat képviselői 

2. § 

A HHK HÖK képviselői az alábbiak: 

(1) Elnök; 
(2) Gazdasági- és szociális ügyekért felelős alelnök; 
(3) Tanulmányi ügyekért felelős alelnök; 
(4) Rendezvényszervezésért felelős alelnök; 



 

 

(5) Kommunikációs referens; 
(6) Kollégiumi ügyekért felelős referens; 
(7) Adminisztrációs referens; 
(8) Választmányi tag. 
 

A kari részönkormányzat elnökének megválasztása 

3. § 

(1) A kari részönkormányzat elnökét a kari részönkormányzat Választmánya választja 
minősített többséggel, titkos szavazás útján. Megválasztására a kari 
részönkormányzat alakuló ülésén, a kari részönkormányzat statútumának 
elfogadásakor kerül sor, amely a választások lebonyolítása utáni első ülés. A kari 
részönkormányzat választmányának alakuló ülését az érvényes választások 
eredményének kihirdetését követően, de azután legkésőbb a tizenötödik napra a 
Választási Bizottság által hitelesített választási jegyzőkönyv alapján az EHÖK elnöke 
köteles összehívni, valamint az ülést levezetni. 

(2) Az elnöki pozícióra szóló pályázatot legalább 5 nappal a választást megelőzően 
szükséges kiírni. A pályázatoknak a választás előtt 12 órával kell beérkeznie. 

(3) Megbízatása a megválasztásával egyidejűleg lép életbe, megbízatása egy évre, de 
legfeljebb kari részönkormányzat választmányi mandátumának végéig tart. 

(4) Az elnöki megbízatás megszűnik:  
(a) hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy szüneteltetésével 
(b) a választmányi mandátum megszűnésével; 
(c) bizalmatlansági indítvány elfogadásával; 
(d) lemondással. 

(5) Az elnöki megbízatás a kari részönkormányzat éves tisztújító ülése előtti 
megszűnése esetén, a megszűnést megelőzően főszabály szerint a még hivatalban 
lévő kari részönkormányzat elnöke, egyéb esetben az EHÖK elnöke 2 héten belül új 
kari részönkormányzat elnöki választást hirdet meg. 

 
A kari részönkormányzat alelnökeinek és referenseinek megválasztása 

4. § 

 
(1) A kari részönkormányzat alelnökeinek és referenseinek megválasztására a kari 

részönkormányzat alakuló ülését követő ülésen kerül sor.  
(2) A megbízatás a megválasztással egyidejűleg lép életbe, a megbízatás egy évre, de 

legfeljebb kari választmányi mandátum végéig tart. 
(3) Az alelnöki és referensi megbízatás megszűnik: 

a. hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy szüneteltetésével 
b. a választmányi mandátum megszűnésével; 



 

 

c. bizalmatlansági indítvány elfogadásával; 
d. lemondással. 

(4) Az alelnöki és referensi megbízatás a kari részönkormányzat éves tisztújító ülése 
előtti megszűnése esetén, a megszűnést megelőzően főszabály szerint a még 
hivatalban lévő kari részönkormányzat elnöke, egyéb esetben az EHÖK elnöke 2 
héten belül új kari részönkormányzat alelnöki és/vagy referensi választást ír ki. 

(5) Az alelnököt és a referenst a kari részönkormányzat Választmánya választja, 
minősített többséggel, titkos szavazás útján. Az alelnöki és referensi pozícióra kiírt 
választást 5 nappal a választás napját megelőzően kerül kihirdetésre. A 
pályázatoknak a választás előtt 12 órával kell beérkeznie. 

 
II. Fejezet 

A KARI RÉSZÖNKORMÁNYZAT TAGJAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

Az Elnök feladat- és hatásköre 

5. § 

(1) A HHK HÖK Elnökének feladat- és hatáskörébe tartozik az Alapszabályban 
foglaltakon túl: 

a) javaslatot tehet további bizottság(ok) létrehozására; 
b) állandó meghívottja a kari részönkormányzati bizottságok üléseinek, ezen 

üléseken tanácskozási joggal vehet részt, tájékoztatást kérhet a bizottságok 
működéséről, tagjainak munkájáról; 

c) az EHÖK Ösztöndíjbíráló Bizottság HHK HÖK Altestület munkájának, 
üléseinek vezetése és koordinálása; 

d) folyamatosan kapcsolatot tart az EHÖK elnökkel, az EHÖK Elnöki Kabinet 
tagjaival és a többi kari részönkormányzat elnökével; 

e) közvetlen kapcsolatot tart és egyeztetést kezdeményezhet a Kar és a Magyar 
Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) vezetésével; 

f) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 
 

A Gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnök feladat- és hatásköre 

6. § 

(1) A HHK HÖK Gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökének feladat- és 
hatáskörébe tartozik: 

a) kapcsolattartás a Tanulmányi Osztállyal, az EHÖK gazdasági 
elnökhelyettesével, valamint a kari hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatban a 
Gazdasági Hivatallal; 

b) a kari részönkormányzat gazdálkodásának vezetése; 



 

 

c) megalakítja a Diákjóléti Bizottságot, ellátja annak elnöki tisztségét, valamint 
a Választmány elé terjeszti a Diákjóléti Bizottság ügyrendjét; 

d) a Diákjóléti Bizottság ülésein elhangzott témákat a Választmány elé terjeszti; 
e) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 

 
A Tanulmányi ügyekért felelős alelnök feladat- és hatásköre 

7. § 

(1) A HHK HÖK Tanulmányi ügyekért felelős alelnök feladat- és hatáskörébe tartozik: 
a) véleményez minden hallgatói, tanulmányi és oktatásszervezési ügyekkel 

foglalkozó egyetemi, kari és országos előterjesztést, melyek a kari 
részönkormányzat napirendjén megjelennek és véleményét az 
előterjesztéshez csatolja; 

b) megalakítja a Tanulmányi Bizottságot, ellátja annak elnöki tisztségét, 
valamint a Választmány elé terjeszti a Tanulmányi Bizottság ügyrendjét; 

c) a Tanulmányi Bizottság munkájának szervezése és koordinálása, üléseinek 
vezetése; 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a Kar Oktatási Dékánhelyettesével, a 
Tanulmányi Osztállyal, valamint a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj 
Személyügyi Részlegével; 

e) a karon tanuló hallgatók érdekeinek aktív képviselete, tanulmányi panaszaik, 
észrevételeik kivizsgálása, megoldása, továbbá ezekről folyamatos 
tájékoztatás adása a Választmánynak; 

f) képviseli a hallgatók érdekeit a Kar tanulmányi ügyeket érintő bizottságainak 
ülésein és részt vehet azok munkájában; 

g) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 
 
A Rendezvényszervezésért felelős alelnök feladat- és hatásköre 

8. § 

(1) A HHK HÖK Rendezvényszervezésért felelős alelnök feladat- és hatáskörébe 
tartozik: 

a) megalakítja a Rendezvényszervező Bizottságot, ellátja annak elnöki 
tisztségét, valamint a Választmány elé terjeszti a Rendezvényszervező 
Bizottság ügyrendjét; 

b) a Rendezvényszervező Bizottság munkájának szervezése és koordinálása, 
üléseinek vezetése; 

c) a kari részönkormányzati rendezvények előzetes terveinek elkészítése a kari 
részönkormányzat elnökének és a Rendezvényszervező Bizottság 
segítségével; 

d) a megrendezésre kerülő kari részönkormányzati rendezvények tervezése, 
szervezése, lebonyolítása és dokumentációinak elkészítése; 



 

 

e) a kari részönkormányzati rendezvények lebonyolításának, valamint a 
Rendezvényszervező Bizottság tagjainak és feladatinak ellenőrzése; 

f) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 
 

A Kommunikációs referens feladat- és hatásköre 

9. § 

(1) A HHK HÖK Kommunikációs referensének feladat- és hatáskörébe tartozik: 
a) állandó kapcsolattartás az EHÖK kommunikációs referensével; 
b) kapcsolattartás és egyeztetés a HHK HÖK elnökével; 
c) állandó információcsere biztosítása a hallgatók és a kari vezetőség, valamint 

a kari részönkormányzat Választmánya között; 
d) megalakítja a Kommunikációs Bizottságot, ellátja annak elnöki tisztségét, 

valamint a Választmány elé terjeszti a Kommunikációs Bizottság ügyrendjét; 
e) a Kommunikációs Bizottság munkájának szervezése és koordinálása; 
f) A kari részönkormányzat közösségi média platformjainak kezelése; 
g)  kari részönkormányzati újság kiadása, szerkesztése; 
h) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 

 
A Kollégiumi ügyekért felelős referens feladat- és hatásköre 

10. § 

(1) A HHK HÖK Kollégiumi ügyekért felelős referensének feladat- és hatáskörébe 
tartozik: 

a) képviseli a kar kollégistáinak érdekeit; 
b) részt vesz a kollégiumi felvételi eljárás lebonyolításában; 
c) együttműködik a kollégiumért/kollégiumokért felelős vezetővel/vezetőkkel a 

kollégium napi ügyeinek vitelében; 
d) a kollégiumi élet szervezése; 
e) megalakítja a Kollégiumi Bizottságot, ellátja annak elnöki tisztségét, valamint 

a Választmány elé terjeszti a Kollégiumi Bizottság ügyrendjét; 
f) a Kollégiumi Bizottság munkájának szervezése és koordinálása; 
g) a Kollégiumi Bizottság ülésein elhangzott témákat a Választmány elé 

terjeszti; 
h) a kollégiumért/kollégiumokért felelős vezető munkájának segítése a be- és 

kiköltözések lebonyolításánál; 
i) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 

 
Az Adminisztrációs referens feladat- és hatásköre 

11. § 

(1) A HHK HÖK Adminisztrációs referensének feladat- és hatáskörébe tartozik:  



 

 

a) a kari részönkormányzat elnökének segítése feladatainak ellátásában, 
folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés; 

(2) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az EHÖK adminisztrációs 
referensével; 

b) a kari részönkormányzat irodájának berendezése, karbantartása, rendjének 
fenntartása, az irodai eszközök folyamatos pótlása; 

c) a választmányi és bizottsági ülések meghívóinak, jegyzőkönyveinek, 
határozatainak elkészítése és iktatása; 

d) az elkészült iratok elhelyezése az irattárban; 
e) a HHK HÖK feladataival összefüggő tevékenységek bejelentése az Egyetem 

Service Desk Portálján; 
f) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok szervezése; 
g) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 

 
A Választmányi tag feladat- és hatásköre 

12. § 

(1) A HHK HÖK Választmányi tagjának feladat- és hatáskörébe tartozik: 
a) a kari részönkormányzat érdekképviseleti feladatainak ellátása; 
b) a kari részönkormányzat rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában 

való részvétel; 
c) a HHK HÖK elnöke által megszabott egyéb feladatok elvégzése; 
d) a választmányi képviselők munkájának segítése az iránymutatásuk alapján; 
e) tevékenységéről havonta egyszer beszámol a Választmány tagjainak. 
 

III. Fejezet 

HELYETTESÍTÉS RENDJE ÉS MÓDJA 

 

A HHK HÖK Elnök helyettesítésének rendje és módja 

13. § 

(1) A HHK HÖK elnökét hatáskörében az alábbi sorrendben az alábbi személyek 
jogosultak helyettesíteni: 

a) Gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnök; 
b) Tanulmányi ügyekért felelős alelnök; 
c) Rendezvényszervezésért felelős alelnök. 

(2) Akadályoztatás esetén a HHK HÖK elnök helyettesítése az Alapszabályban 
meghatározottakon túl az alábbiak szerint lehetséges: 

a) A HHK HÖK elnök eredeti példányban, írásos nyilatkozatban jelzi a 
helyettesítés teljes időtartamát az érintett testület számára; 



 

 

b) A helyettesítés alatt a HHK HÖK elnöke nem rendelkezik jogkörökkel, hacsak 
a helyettesítést írásban meg nem szünteti; 

c) A helyettesítő személy nem rendelkezik a HHK HÖK elnököt helyettesítő 
aláírási jogosultsággal. 

 
IV. Fejezet 

 A KARI RÉSZÖNKORMÁNYZAT BIZOTTSÁGAI 

 
A kari részönkormányzat bizottságainak tagsági jogviszonya és működése 

14. § 

(1) A HHK HÖK Választmánya a munkájának támogatására az alábbi Bizottságokat 
hozza létre: 

a) Diákjóléti Bizottság; 
b) Tanulmányi Bizottság; 
c) Rendezvényszervező Bizottság; 
d) Kommunikációs Bizottság; 
e) Kollégiumi Bizottság. 

(2) A Bizottságok létszáma minimum 3, maximum 20 fő. 
(3) A Bizottsági tagság keletkezése: 

a) a tagfelvételre az adott Bizottság elnöke pályázatot ír ki; 
b) a pályázati eljárás során szóbeli meghallgatást kell tartani, amely történhet 

online felületen is, egyéb pályázati feltételeket az adott Bizottság Elnöke 
megállapíthat; 

c) az adott Bizottság Elnöke a kari részönkormányzat Választmányának tagját a 
kari részönkormányzat elnökének egyetértésével pályázati eljárás nélkül is a 
Bizottság tagjává nevezheti ki; 

d) a bizottsági tagság feltétele az aktív hallgatói jogviszony, a felvételi eljárás 
sikeres teljesítése és a kiállított, érvényes megbízólevél. 

(4) A megbízólevél a kari részönkormányzat következő alakuló üléséig szól. A bizottsági 
elnök döntése alapján a korábbi tagok külön eljárás nélkül új megbízólevelet 
kaphatnak a következő kari részönkormányzat alakuló üléséig.  

(5) A bizottsági tagság megszűnik: 
a) a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szüneteltetésével; 
b) a bizottsági elnök döntése alapján; 
c) a megbízólevélben szereplő időpontkor; 
d) lemondással. 

(6) A Bizottságok tagjai a bizottsági elnök, a bizottsági alelnök, a bizottsági titkár és a 
bizottsági tag(ok). 

(7) A Bizottságok ülését az adott bizottsági elnök hívja össze szükség szerint, de 
legalább havonta egyszer. 



 

 

(8) A Bizottságok az adott bizottsági elnök javaslatára megválasztják saját tagjaik közül 
az adott bizottsági alelnököt és a bizottsági titkárt.  

(9) A Bizottságok ülései, döntéshozataluk és a keletkezett dokumentumok iratkezelése 
az ASZ 24. §, 25. §, 27. § alapján történik. 

(10) A Bizottságok döntéseit, a jegyzőkönyveket és az adott ügyben keletkezett 
egyéb dokumentumokat az iratkezelési szabályok szerint kell megőrizni. A 
Bizottságok működése során keletkezett dokumentumok megőrzéséről az adott 
Bizottság elnöke gondoskodik.  
 

V.Fejezet 
 

A KARI RÉSZÖNKORMÁNYZAT BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A Diákjóléti Bizottság feladat- és hatásköre 

15. § 

(1) A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (továbbiakban: a Kar) szociális és 
teljesítményalapú pályázatainak kiírása, kezelése, elbírálása, valamint a hallgatók 
képviselete. 

(2) Pályázati és ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekben tájékoztatja a DJB-hez forduló 
hallgatókat. 

(3) A kari részönkormányzattal együttműködve tájékoztató(ka)t tart ösztöndíjakkal 
kapcsolatos kérdésekben. 

(4) Kivizsgálja a hallgatóktól érkezett panaszokat, és bejelentéseket a pályázati 
időszakokban. 

(5) Együttműködik a Karon működő Tanulmányi Osztállyal. 
 

A Tanulmányi Bizottság feladat- és hatásköre 

16. § 

(1) Kapcsolatot tart az oktatók és a hallgatók között a tanulmányi problémák minél 
gyorsabb orvoslása érdekében. 

(2) A Kar hallgatói számára érdekképviseleti tevékenységet végez tanulmányi ügyeikkel 
összefüggően. 

(3) Együttműködik a Karon működő Tanulmányi Osztállyal, a Kar oktatási 
dékánhelyettesével és az MH LZ vezetésével. 

(4) A honvéd tisztjelöltek számára félévenként speciális évfolyamrangsor felállítása, az 
ehhez szükséges adatok begyűjtése és összegzése. 
 

A Rendezvényszervező Bizottság feladat- és hatásköre 



 

 

17. § 

(1) A kari részönkormányzati rendezvények előzetes éves/féléves terveinek elkészítése. 
(2) A kari részönkormányzati rendezvényekhez tartozó dokumentációk elkészítése. 
(3) A kari részönkormányzati rendezvények előkészítése, koordinálása és utómunkák 

elvégzése. 
(4) A HHK HÖK Elnöke és a Rendezvényszervező Bizottság Elnöke által megszabott 

egyéb feladatok elvégzése. 
 

A Kommunikációs bizottság feladat- és hatásköre 

18. § 

(1) Tartalomgyártás a kari részönkormányzat közösségi médiaplatformjaira. 
(2) A kari részönkormányzati események dokumentálása. 
(3) A Kar hallgatói számára biztosítja a megfelelő információáramlást, tájékoztatást, 

valamint bemutatja a Kar működését és annak programjait. 
(4) A HHK HÖK Elnöke és a Kommunikációs Bizottság Elnöke által megszabott egyéb 

feladatok elvégzése. 
 

A Kollégiumi Bizottság feladat- és hatásköre 

19. § 

(1) Véleményezi a kollégiumi ügyekkel kapcsolatos szabályzatokat, részt vesz azok 
kidolgozásában, módosításában. 

(2) Részt vesz a kollégiumi felvételi eljárásban, különösképpen a Kar hallgatóinak 
kollégiumi felvételi kérelmeinek elbírálásában. 

(3) Részt vesz a kollégiumi ki- és beköltözések lebonyolításában. 
(4) Aktív szerepet vállal az Orczy Úti Kollégium közösségi életének szervezésében. 

 
VI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Hatálybalépés 

20. § 

(1) Jelen Statútumot a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói 
Önkormányzata XX/2023. (I. XX.) határozatával elfogadta. A Statútum az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat Elnökének jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

 
 












