
 

 

 

A Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottság ügyrendje 

 

Preambulum 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.), a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 

rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.), 

valamint mindenkor hatályos alapszabály irányelvei szerint az ifjúságpolitika formálása, a hallgatói 

képviseletek tevékenységének összehangolásának, valamint az Egyetem hallgatóinak hatékonyabb 

érdekképviselete, az Egyetem képzési portfóliójának felülvizsgálata és fejlesztése céljából X/2020. (I.9.) 

számú határozata szerint létrehozza a Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottságot. 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A bizottság hivatalos megnevezése: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzatának Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: HKB).  

(2) A HKB létrehozásának célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) és az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) közötti együttműködés erősítése az 

Egyetem képzési portfóliójának felülvizsgálata és javításának céljából. 

(3) A HKB feladata az EHÖK és a részönkormányzatok által végzett képzésfejlesztési tevékenységek 

koordinálása és felügyelete, a képzésfejlesztési tevékenység eredményeinek összegzése és 

kiértékelése. 

(4) A bizottság Elnöke, Titkára és tagjai együttesen alkotják a Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottságot.  

Szervezeti felépítésre vonatkozó rendelkezések 

2.§ 

(1) A HKB az EHÖK Elnökség bizottságaként működik, ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá. 

(2) A HKB Elnöke az EHÖK elnöke, aki a Bizottság irányítását az EHÖK általános elnökhelyettesének 

és a tanulmányi területért felelős EHÖK tisztségviselővő segítségével látja el. 

(3) A HKB Elnökének javaslatára az EHÖK Elnökség dönt a HKB állandó tagjainak személyéről. 

 



 

 

A Bizottság tagsága 

3.§ 

(1) A HKB Titkára az EHÖK tanulmányi területért felelős tisztségviselője. 

(2) A HKB tagjai: 

a) az EHÖK elnöke, 

b) az EHÖK általános elnökhelyettese, 

c) az EHÖK tanulmányi területért felelős tisztségviselője, 

d) a kari részönkormányzatok elnökei, 

e) a kari részönkormányzatok tanulmányi területért felelős tisztségviselői, 

f) a Szakkollégiumi Együttműködési Fórum (továbbiakban: SZEF) elnöke, 

g) a Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: DÖK) elnöke. 

(3) A HKB ülésein részt vehetnek az EHÖK és a kari részönkormányzatok további tisztségviselői. 

(4) A HKB Elnöke döntése alapján a HKB ülésein részt vehet tanácskozási joggal bármely olyan 

személy, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag érintett. 

(5) A HKB tagság megszűnik: 

a) a hallgatói jogviszony megszűnésével, 

b) a hallgatói önkormányzati mandátum megszűnésével, 

c) az elnök javaslatára az EHÖK Elnökségének döntése alapján, 

d) az EHÖK alapszabályának etikai alapelveinek megsértésével, 

e) lemondással. 

(6) A HKB tagjainak jogai: 

a) javaslatot tehetnek a képzésfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések tartalmára, 

b) értesülhetnek az EHÖK és a kari részönkormányzatok képzésfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységéről, 

c) különböző egyetemi pályázatok során közösségi pontban részesülhetnek, 

d) a Bizottság kialakításával összefüggésben az EHÖK hatáskörébe helyezett tárgyi vagy 

anyagi juttatásokból részesülhetnek azok rendelkezésre állásáig. 

(7) A HKB tagok kötelezettségei:  

a) a rájuk bízott feladatok megadott határidőre történő elvégzése, 

b) az EHÖK és a kari részönkormányzatok képzésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének 

segítése. 

 



 

 

A Bizottság Elnöke 

4.§ 

(1) A HKB Elnöke az EHÖK elnöke.  

(2) Az Elnök akadályoztatása esetén a HKB munkáját és üléseit az EHÖK általános elnökhelyettese 

vezeti. 

(3) Az Elnök jogai és kötelezettségei: 

a) vezeti a HKB munkáját, 

b) összehívja és vezeti a HKB üléseit, 

c) igény esetén eseti munkacsoportokat alakít, 

d) a HKB ülésein javaslatot tesz a napirendi pontokról, amelyet a bizottság fogad el egyszerű 

többséggel,  

e) szemeszterenként írásban összegezi a HKB működésének eredményeit az EHÖK 

Küldöttgyűlésének. 

A Bizottság Titkára 

5.§ 

(1) A Bizottság Titkára az EHÖK tanulmányi területért felelős tisztségviselője. 

(2) A Titkár feladata: 

a) az elnök munkájának segítése, 

b) jegyzőkönyv és emlékeztető készítése a bizottság üléseiről. 

A Bizottság ülései 

6.§ 

(1) A Bizottság az Elnök felhívására, vagy a tagok 2/3-ának írásos javaslatára ülésezik. 

(2) A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a Bizottság titkára vezet. A levezető 

elnök, a titkár, valamint két tag által hitelesített jegyzőkönyv átadásra kerül az EHÖK 

irodavezetőjének megőrzésre. 

(3) A Bizottság ülései, valamint az azokról készült jegyzőkönyvek az Egyetem polgárai 

számára nyilvánosak. 

(4) Az ülés zárttá nyilvánítható a HKB Elnök javaslatára a Bizottság tagjainak erre irányuló, 

egyszerű többséggel hozott döntésével. 



 

 

A bizottság nyilvántartása 

7.§ 

(1) A Bizottság tagjairól és tevékenységéről szóló nyilvántartást az EHÖK irodavezetője 

kezeli a Bizottság Elnökének tájékoztatása alapján. 

Záró rendelkezések 

8.§ 

(1) A HKB munkáját az ügyrend elfogadását követően kezdheti meg. 

(2) HKB ügyrendje az EHÖK Elnökség általi elfogadást követő napon lép hatályba. 

(3) A HKB ügyrendjét az EHÖK elnökének írásos javaslatára az EHÖK Elnökség egyszerű 

többséggel módosíthatja. 

(4) A HKB ügyrendje megfelel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzatának Alapszabályában foglaltakkal.  

Budapest, 2020.01.09. 
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