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A Semmelweis Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabálya1 
 
A Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a felsőoktatásról 
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 77. § (3) bekezdése (továbbiakban: Ftv.), valamint a Semmelweis Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SE SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi Alapszabályát 
(továbbiakban: Alapszabály).  
 

Első rész 
Hallgatói Önkormányzat 

 
1. § 

A Hallgatói Önkormányzat 
 
(1) A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat, EHÖK) az 
Egyetem hallgatóinak önálló önkormányzati szervezete.  
 
(2) A Hallgatói Önkormányzat az Egyetem Önkormányzata részeként működik. A Hallgatói Önkormányzatnak tagja 
az Egyetem minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi.  
 
(3) A Hallgatói Önkormányzat az Egyetem minden hallgatójának érdekeit képviseli.  
 
(4) A Hallgatói Önkormányzat működését, valamint a jogszabályokban, az egyetemi szabályzatokban és más 
szabályozásokban meghatározott feladatok végzését az Egyetem éves költségvetésében - a Térítési és Juttatási 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően - támogatja.  
 

2. § 
A Hallgatói Önkormányzat feladatai 

 
(1) A Hallgatói Önkormányzat:  
 
a) segíti a kari autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói 
tanszabadság megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti kollegiális viszony kialakítását és fenntartását, az 
egyetemi közélet élénkítését;  
 
b) támogatja az Egyetem hallgatóinak szakmai, tudományos, sport, kulturális és közösségi tevékenységét;  
 
c) ellátja az Egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét;  
d) gyakorolja a törvényekben, más jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban, továbbá szenátusi és kari 
tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, 
ellenőrzési és véleményezési jogokat;  
 
e) támogatja az Egyetem által nyújtott, a hallgatókat az értelmiségi létre felkészítő szolgáltatásokat;  
 
f) elkötelezett a hallgatók részére nyújtott szolgáltatások színvonalának javításáért;  
 
g) felkészít a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket;  
 
h) megszervezi saját szervezetét és működését, testületeinek, tisztségviselőinek választását, biztosítja működésük 
feltételeit, megalkotja belső szabályait;  
 
i) pályázatokat ír ki az egyetemi hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok támogatására;  
 
j) folyamatosan tájékoztatja az Egyetem hallgatóit saját tevékenységéről, az Egyetem és a Karok életéről, a 
hallgatókat és oktatókat érintő eseményekről;  
 
k) állandó kapcsolatot tart az ország hallgatói önkormányzataival, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciájával és más bel- és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel;  

                                                 
1 A Szenátus 2012. június 28-i ülésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
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3. § 

A Hallgatói Önkormányzat felépítése 
 
(1) A Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű vezető testülete az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége, 
amely a Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése.  
 
(2) A Hallgatói Önkormányzat önálló szervezeti egységei a kari hallgatói önkormányzatok és a Doktori Iskola 
Hallgatói Önkormányzata.  
 
(3) A Kari Hallgatói Önkormányzat tagja minden, a Karra beiratkozott hallgató.  
 
(4) A Kari Hallgatói Önkormányzatok saját Szervezeti és Működési Szabályzatok alapján működnek, amelyek 
elfogadásukat követően a kari tanács és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége jóváhagyását követően 
lépnek hatályba.  A kari tanács – a jóváhagyást akkor tagadhatja meg -, ha a Kari Hallgatói Önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata kari tanácsi határozattal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, ezek ellen kifogást 
emelhet, illetőleg az ilyen rendelkezést megsemmisítheti. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége HÖK 
alapszabály-ellenes rendelkezés ellen kifogást emelhet, illetőleg az ilyen rendelkezést megsemmisítheti és a 
szabályzatot kiegészítheti. A Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazhat 
jogszabállyal illetve az Semmelweis Egyetem SZMSZ vagy függelékében szereplő szabályzatokkal ellentétes 
rendelkezést.  
 
(5) A Kari Hallgatói Önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmaznia kell különösen:  
 
a) a Kari Hallgatói Önkormányzati választások lebonyolításának rendjét, a választás lebonyolításáért felelős 
bizottság összetételét, felkérésének módját, a választás hitelesítésének és a választás elleni jogorvoslatnak a módját, 
a választási emlékeztető tartalmát;  
 
b) a Kari Hallgatói Önkormányzat felépítését (testületek, tisztségek, delegáltak), külön kitérve a jogszabályban, 
egyetemi szabályzatban és más szabályzókban említett hallgatói testületekre és tisztségekre, a Kari Hallgatói 
Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadása és módosítása rendjére;  
c) a Kari Hallgatói Önkormányzati testületek és tisztségviselők mandátumának hosszát és jogait, feladatait, 
hatáskörét, külön kitérve a Kari Elnökségre és a Kari Hallgatói Önkormányzat elnökére;  
 
d) a kari hallgatói testületek és tisztségviselők megválasztásának feltételeit, módját, lemondásának, visszahívásának 
rendjét, valamint a kari hallgatói delegáltak kinevezési és visszahívási rendjét;  
 
e) a Kari Hallgatói Önkormányzati testületek működési rendjét, ügyrendjét.  
 
(6) A Kari Hallgatói Önkormányzat vezető testülete a Kari Elnökség.  
 
(7) A Hallgatói Önkormányzat munkája segítése érdekében bizottságokat működtethet. A bizottságok működésének 
rendjéről, feladatairól és hatásköréről az Elnökség dönt. 
 
(8) Az Egyetemen egyetemi hallgatói öntevékeny csoportok alakulhatnak.  
 
a) Az öntevékeny csoport jogszabályban rögzített szervezeti formát nem ölthet.  
 
b) Az Egyetem bármely hallgatója öntevékeny csoport tagja lehet.  
 
c) Szakkollégium egyetemi öntevékeny csoport formájában is működhet.  
 
d) A megalakulást az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége hagyja jóvá. Az Elnökség részére az alábbi 
dokumentumokat kell benyújtani:  
 
- a tevékenység célját és formáját,  
 
- a vezető nevét és elérhetőségét,  
 
- a csoport szervezeti és működési szabályzatát valamint  
 
- működési helyének megjelölését.  
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e) Az öntevékeny csoport tevékenységéről az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége tájékoztatást kérhet.  
 
f) Nyolc napon belül az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tudomására kell hozni, ha a tagok a 
csoport működését felfüggesztik, megszüntetik, illetve a 3.§ (8) d.) pontban meghatározott pályázatban 
rögzítettekhez képest változás következik be.  
 
g) Ha az öntevékeny csoport jogszabály vagy az egyetemi irányítás és vezetés jogi eszközeibe ütköző működést 
folytat, vagy ha tevékenysége sérti az Egyetem jó hírnevét, működését az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Elnöksége felfüggesztheti. A működést felfüggesztő határozatot – indoklással ellátva – írásban kell eljuttatni a 
csoport vezetőjének, aki köteles azt a csoport tagjainak tudomására hozni.  
 
h) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének felfüggesztő határozata ellen a közléstől számított 8 napon 
belül lehet felülvizsgálati kérelemmel fordulni a Rektorhoz, melyet a Rektor Úr 30 napon belül bírál el. 
 
 

4. § 
Az önkormányzat tagjainak képviselete és jogai 

 
(1) A hallgatók a hallgatói önkormányzati jogokat közvetlenül, vagy közvetve – önkormányzati testületek, 
képviselők, megbízottak révén – gyakorolják.  
 
(2) Az Egyetemi (Kari) Hallgatói Önkormányzat vezető testületei az Egyetem (Kar) minden képzési formájában 
résztvevő hallgatójának képviseletét közvetve vagy közvetlenül kötelesek ellátni.  
 
(3) Az Egyetem (Kar) minden beiratkozott hallgatója választói joggal rendelkezik, és a (kari) hallgatói 
önkormányzat bármelyik tisztségére megválasztható.  
 
(4) Az Egyetemi (Kari) Hallgatói Önkormányzat vezető testületei az Egyetem hallgatója nevében – kérésére – az 
Ftv.-ben szabályozott eljárásokban eljárhatnak.  
 
 
 

Második Rész 
Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű testületei 

 
5. § 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége 
 
(1) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) a Hallgatói Önkormányzat egyetemi 
szintű vezető, operatív irányító és képviseleti szervezete, amely felelős az Alapszabályban megfogalmazott egyetemi 
szintű feladatainak végrehajtásáért.  
 
(2) Az Elnökség hatáskörét testületileg gyakorolja.  
 
(3) Az Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjait – az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Hallgatói 
Önkormányzata 5 főt, a Fogorvostudományi Kar (FOK) Hallgatói Önkormányzata 2 főt, a Gyógyszerésztudományi 
Kar (GYTK) Hallgatói Önkormányzata 2 főt, a Testnevelési és Sporttudományi Kar (TSK(TF)) Hallgatói 
Önkormányzata 4 főt, az Egészségtudományi Kar (ETK) Hallgatói Önkormányzata 4 főt, az Egészségügyi 
Közszolgálati Kar (EKK) Hallgatói Önkormányzata 1 főt, a Doktori Iskola Hallgatói Önkormányzata 1 főt –, a Kari 
Hallgatói Önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzataik szerint választják. Az Elnökség Kar által 
választott tagjai az adott Kari Hallgatói Önkormányzat tagjai közül kerülnek ki. A külföldiek számára szervezett 
képzésben résztvevő hallgatók saját hatáskörükben egy képviselőjüket szavazati joggal delegálhatják az Elnökségbe. 
A delegált hallgató képviseleti jogosultságát a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója igazolja. Az EHÖK 
elnöke az Elnökség szavazati joggal rendelkező tagja. Amennyiben valamelyik kar képviselőjét megválasztják 
EHÖK elnöknek, az adott kar egy további képviselőt delegálhat az Elnökségbe. 
 
(4) Amennyiben a Kari választásokon nem vett részt a Karra beiratkozott hallgatók több mint 25 %-a, abban az 
esetben adott Kar az Elnökségbe 1 főt delegálhat. Amennyiben adott év november 30-ig a több mint 25 %-os feltétel 
időközi- vagy pótválasztások során teljesül, abban az esetben az 5. § (3) pontban leírtak az irányadóak. Adott Kari 
választások lebonyolításában egy másik Kari HÖK Elnökség által delegált személynek részt kell venni, aki felügyeli 
és ellenőrzi a választások tisztaságát.  
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(5) Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az EHÖK elnöke által meghívott személyek.  
 
(6) A Szenátus hallgató tagjává az Elnökség tagjai választhatóak. 
 
(7) A Szenátus szavazati jogú tagja a Hallgatói Önkormányzat elnöke, a Doktori Iskola részéről 1 fő és rajtuk kívül 
karonként legalább egy, az Elnökség által delegált tag.  
 
(8) Az Elnökség szavazati jogú tagja jogosult arra, hogy az Elnökség ülésén távollétében szavazati joggal történő 
részvételre írásban – mandátum átruházás – az adott Kar HÖK Elnökségének tagjai közül más személyt 
hatalmazzon fel. Azon szervezeti egységek képviselői, melyek az Elnökségben egy szavazati jogú taggal 
képviseltetik magukat, bármely elnökségi tagot felruházhatnak írásban az Elnökségi ülésen történő képviseletre. Az 
EHÖK elnökére csak az alelnökei, illetőleg olyan szervezeti egységek képviselői ruházhatnak át mandátumot, 
amelyek csak 1 szavazati jogú taggal képviseltetik magát az Elnökségben. A felhatalmazás csak egy meghatározott 
Elnökségi ülésre adható, és a felhatalmazott által tovább nem adható.  
 
 

6. § 
Az Elnökség hatásköre 

 
(1) Az Elnökség a Hallgatói Önkormányzat tevékenységét érintő bármilyen egyetemi szintű kérdésben gyakorolja 
hatáskörét, így különösen  
 
a.) gyakorolja az egyetemi szabályzatokban, egyetemi határozatokban a részére biztosított jogokat, valamint ellátja a 
jogszabályokban rábízott feladatokat;  
 
b.) irányítja, szervezi, ellenőrzi a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű munkáját;  
 
c.) koordinálja, ellenőrzi a Kari Hallgatói Önkormányzatok munkáját;  
 
d.) beszámoltatja a Hallgatói Önkormányzat elnökét;  
e.) delegálja a Szenátus állandó- és munkabizottságainak, valamint a szabályzatokban rögzített más bizottságoknak 
hallgató tagjait, értékeli munkájukat, illetve felmenti őket, és más hallgatókat delegál helyükre;  
 
f.) kapcsolatot tart az Egyetem vezetésével, hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel;  
 
g.) együttműködik egyetemi szintű hallgatói és más szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal;  
 
h.) beszámoltatja az érintett hallgatói és más szervezeteket, öntevékeny csoportokat az általa biztosított támogatások 
felhasználásáról;  
 
i.) bizottságokat hoz létre, beszámoltatja azok vezetőit;  
 
j.) eljár minden olyan hallgatókat érintő egyetemi szintű ügyben, melyet egyetemi szabályzat nem utal más szerv 
hatáskörébe;  
 
k.) az Egyetem hallgatóit közvetlenül, vagy közvetve érintő kérdésekben testületi véleményt, állásfoglalást alakít ki, 
azt közzéteszi;  
 
l.) felügyeli, és irányítja a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodását;  
 
(2) Az Elnökség kizárólagos hatáskörében  
a.) gyakorolja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában és más szabályzatokban rögzített, át nem ruházott 
jogokat;  
 
b.) dönt az Elnökség elnökének megválasztásáról és felmentéséről, aki egyben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
(EHÖK) Elnöke is;  
 
c.) dönt saját bizottságainak létrehozásáról, feloszlatásáról, tisztségviselők kinevezéséről és szükség esetén 
beszámoltatásáról, visszahívásáról;  
 
d.) a Hallgatói Önkormányzat nevében állásfoglalásokat bocsát ki;  
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e.) meghatározza az Elnökség működési rendjét, belső adminisztrációjának módját és irodája működtetési rendjét;  
 
f.) képviselőket delegál – és szükség esetén visszahív – az egyetemi szabályzatokban, szenátusi határozatokban és 
más jogi eszközökben rögzítettek szerint;  
 
g.) jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak az Alapszabályt, továbbá annak módosítását;  
 
h.) dönt a rendelkezésére bocsátott, illetve saját bevételből származó pénzeszközök felhasználásának elveiről és 
módjáról;  
 
i.) dönt pályázatok alapján az egyetemi hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok, kollégiumi tevékeny csoportok 
támogatásáról;  
 
j.) elfogadja a Hallgatói Önkormányzat éves költségvetését. 
 
(3) Az Elnökség egyetértési jogot gyakorol a következő kérdésekben  
 
a.) a hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának 
elfogadásában és módosításában;  
 
b.) az Oktatók Hallgatói Véleményezéséről szóló szabályzat elfogadásában és módosításában;  
 
c.) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadásában és módosításában;  
 
d.) a hallgatói jóléti, kulturális, sport és működési célú ingatlanok és intézmények, szervezeti egységek, helyiségek 
(kollégiumok, klubok, hallgatói sportlétesítmények, hallgatói irodák, egyéb hallgatói területek) rendeltetésszerű 
használatának megváltoztatásával, megszüntetésével és hasznosításával kapcsolatban.  
 
e.) a tanulmányi szünetek időpontjának meghatározásában 
 
(4) Az Elnökség véleményt nyilvánít, illetve javaslatot tesz valamennyi, a hallgatókat érintő egyetemi kérdésben, de 
különösen az alábbiakban  
 
a.) az Egyetem költségvetésének hallgatókat érintő részeiben;  
 
b.) az egyetemi vezetők megbízásában;  
 
c.) az intézményen belüli szervezeti egységek létrehozásában, összevonásában, megszüntetésében;  
 
d.) a Semmelweis Egyetem SZMSZ hallgatókra vonatkozó pontjainak módosításában;  
 
e.) a hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának elfogadásában és módosításában;  
 
f.) az Egyetem Felvételi Szabályzatának elfogadásában és módosításában.  
 

7. § 
Az Elnökség működési rendje 

 
(1) Az Elnökséget össze kell hívni legkésőbb az ülést megelőző 3. munkanapon:  
 
a.) előzetesen elfogadott féléves ülés- és munkaterv alapján, vagy szorgalmi időszakban legalább havonta;  
 
b.) a Szenátus ülését megelőző egy héten belüli időpontra;  
 
c.) az Elnökség legalább három tagjának kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten belül, az összehívástól 
számított 10 napon belülre; oktatási időszakon kívül az összehívástól számított 25 napon belülre;  
 
d.) bármely Kari Hallgatói Önkormányzat elnökének kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten belül, az 
összehívástól számított 10 napon belülre; oktatási időszakon kívül az összehívástól számított 25 napon belülre;  
 
e.) ha az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szükségesnek tartja;  
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(2) Az Elnökség összehívásáról a Hallgatói Önkormányzat Elnöke gondoskodik.  
 
(3) Az Elnökség határozatképes, ha ülésén az 5. § (3) pontjában említett szervezetek közül legalább 4-nek a 
képviselője és a szavazati joggal rendelkező tagok – mandátumok – több mint 50%-a jelen van. Amennyiben az 
Elnökség határozatképtelen, úgy három napon belül – legkésőbb az összehívást követő 10 napon belülre – azonos 
napirenddel újabb ülést kell összehívni, mely legalább 3 szervezet képviselője és több mint 25%-os jelenlét – 
mandátum – esetén határozatképes.  
 
(4) A testület döntéseit személyi kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben – ha az Elnökség másképpen nem határoz 
– nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Nyílt szavazás során bekövetkező szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt.  
 
(5) Az Elnökség tagjai jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjesztenek elő. Az ülésen szavazni kell minden, az 
ülésen résztvevő által tett javaslatról és indítványról.  
 
(6) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülésen megjelentek nevét és a testület 
határozatait, a szavazati arányokkal. A határozatokat egy héten belül meg kell küldeni a Kari Hallgatói 
Önkormányzatoknak, illetve az érintetteknek. A jegyzőkönyv összeállításáról, a határozatok eljuttatásáról, 
kihirdetéséről az EHÖK elnöke köteles gondoskodni.  
 
(7) Az Elnökség határozatai ellen – a 6.§ (2) bekezdésben rögzített témákban hozott határozatai kivételével – 
bármely Kari Hallgatói Önkormányzat elnöksége a határozathozatalt követő 8 napon belül fellebbezéssel élhet az 
EHÖK elnökénél. A fellebbezés kézhezvételét követő munkanapon az EHÖK elnöke írásban jelzi valamennyi Kari 
Hallgatói Önkormányzat elnökének a fellebbezés tényét. A kérdést ilyenkor a Kari Hallgatói Önkormányzatok 
elnökségei írásos véleményének kikérésével egy héten belül újra kell tárgyalni. Az ekkor hozott döntés ellen további 
fellebbezési lehetőség nincs.  
 
(8) Amennyiben az Elnök az Alapszabály rendelkezései ellenére nem hívja össze az Elnökség ülését, akkor arra 
alelnökei is jogosultak. 
 
 
 

7/A. § 
Választásokat Ellenőrző Bizottság 

 
7/A. § (1) A Választásokat Ellenőrző Bizottság a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű ellenőrző testülete, 
melynek fő feladata a hallgatói önkormányzati választások lebonyolításának ellenőrzése. 
 
(2) A bizottság jogkörét testületileg gyakorolja. 
 
(3) A bizottság szavazati joggal rendelkező legalább 4 legfeljebb 6 tagját, továbbá elnökét az Elnökség választja 
meg. A bizottságba minden karról, ill. a Doktori Iskola Hallgatói Önkormányzata részéről 1 fő választható meg. A 
bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2 év. 
 
(4) A bizottság feladata különösen 
a.) a hallgatói önkormányzati választások ellenőrzése bármely karon, ill. a Doktori Iskola Hallgatói 
Önkormányzatánál, 
b.) a választásokkal kapcsolatosan felmerült észrevételek kivizsgálása, javaslattétel az Elnökség részére intézkedés 
megtétele végett. 
 
(5) A bizottság tagjai a választási eljárás bármely cselekményénél jelen lehetnek és felvilágosítást kérhetnek. 
 
(6) A bizottság munkájáról az Elnökség részére beszámolni köteles. 
 
(7) A bizottság elnöke és bármely tagja az őt delegáló szervezeti egységben történő választások kapcsán nem járhat 
el. 
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7/B. § 
Az EHÖK Tanácsa 

 
7/B. § (1) Az EHÖK Tanácsa (továbbiakban Tanács) a Hallgatói Önkormányzat operatív szervezete, melynek fő 
feladata a két elnökségi ülés közötti időben felmerült operatív – egyébként az Elnökség hatáskörébe tartozó – 
feladatok megoldása, ill. – szükség szerint – az Elnökség ülésének előkészítéséhez szükséges egyeztetés. 
 
(2) A Tanács jogkörét testületileg gyakorolja. A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van 
az ülésen. 
 
(3) A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai az Elnök, az Alelnökök, és az 5. § (3) bekezdése szerinti szervezeti 
egységek részéről 1-1 elnökségi tag. A szervezeti egységek képviselői a szervezeti egység más tagja által 
helyettesíthetőek. 
 
(4) Az szavazati jog mértéke az Elnök és az Alelnökök esetében 1-1 szavazat, a további tagok esetén a szervezeti 
egységet az 5. § (3) bekezdése szerint megillető – a delegált tagok számával megegyező – szavazat, csökkentve a 
szervezeti egységhez tartozó Alelnök szavazatával; de legalább 1 szavazat. 
 
(5) Abban az esetben, ha a döntés ellen a Tanács legalább 3 – az 5. § (3) bekezdése szerint külön szervezeti 
egységhez tartozó – tagja tiltakozik, a döntést elvetettnek kell tekinteni. Ilyen esetben a Tanács bármely jelenlévő 
tagja kérheti, hogy az Elnök az Elnökség a következő ülésen tűzze napirendre a kérdést. 
 
(6) A Tanács eljárhat az (1) bekezdés szerint az Elnökség feladatkörébe tartozó ügyekben, kivéve: 
a.) az Alapszabály megalkotása, módosítása, 
b.) az Elnök, Alelnökök, Választásokat Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, a referensek, valamint az EHÖK 
bizottságok tagjainak megválasztása és felmentése, 
c.) a Hallgatói Önkormányzat költségvetésének elfogadása és módosítása, 
d.) a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodási ügyrendjének elfogadása és módosítása 
e.) a kari hallgatói önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak elfogadása, módosítása tárgyában hozott 
döntések 
f.) pályázat kiírása a Hallgatói Önkormányzat elnöki, valamint a hallgatói lap főszerkesztői feladatainak ellátására 
g.) egyéb ügyek, melyekről az Elnökség határozattal így dönt 
 
(7) A Tanács üléseit az Elnök hívja össze szükség szerint, de legalább havonta 1 alkalommal.  
 

7/C. § 
Etikai Bizottság 

 
7/C. § (1) Az Etikai Bizottság a Hallgatói Önkormányzat mindenkori szabályszerű és etikus működését elősegítő 
véleményező testület. A Bizottság Elnökét és tagjait a Elnökség választja 2 éves időtartamra. Az 5. § (3) bekezdés 
szerinti szervezeti egységenként 1-1 fő jelölhető a bizottság tagjának, ideértve a Bizottság Elnökét is. A Bizottság 
tagjai és Elnöke újraválaszthatóak. A Bizottság Elnöke nem lehet a Hallgatói Önkormányzat Elnöke.  
 
(2) A Bizottsági tagság megszűnik az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével, lemondással, hallgatói 
jogviszonya megszűnésével, kizárással. Az Etikai Bizottság tagjának, Elnökének kizárásáról a Bizottság dönthet a 
(4)-(8) bekezdésben foglaltak szerint. 
 
(3) A Bizottság jogkörét testületileg gyakorolja. A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen 
van az ülésen. 
 
(4) A Bizottság feladata a Hallgatói Önkormányzat egészének, ill. tagjainak szabályszerű és etikus működésének, 
feladatellátásának biztosítása. Ennek körében az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot, ill. tisztségviselőjét érintő 
kérdésben az Elnökség; kari hallgatói önkormányzatot érintő kérdésben a kari hallgatói önkormányzat legfőbb 
szervének előterjesztésére jár el.  
 
(5) A Bizottság ülését – a (4) bekezdés szerinti kezdeményezést követően – a Bizottság elnöke 3 napon belül az 
összehívástól számított 5 napon belülre összehívja. A Bizottság véleményét az adott ügyben az első üléstől számított 
15 napon belül köteles kialakítani. 
 
(6) Amennyiben a Bizottság valamely tagja vagy elnöke érintett az ügyben, úgy annak kivizsgálásában nem vehet 
részt, a vélemény kialakításakor nem szavazhat, de védekezését jogosult előadni. 
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(7) A Bizottság köteles tisztségviselőt érintő kérdésben a tisztségviselőt meghallgatni, ill. a meghallgatását 
megkísérelni. A tisztviselő meghallgatása az értesítését (annak átvételét) követő 3 napon túli időpontra tűzhető ki. 
 

8. § 
A Hallgatói Önkormányzat Elnöke 

 
(1) A Hallgatói Önkormányzat Elnöke a Hallgatói Önkormányzat törvényes képviselője. Az Elnök felelősséggel 
tartozik a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű működéséért.  
 
(2) A HÖK Elnökét az Elnökség választja tagjai közül, titkos szavazással két éves időtartamra. Elnöki tisztsége 
megszűnik felmentéssel, lemondással, illetve hallgatói jogviszonyának megszűnésével. A Hallgatói Önkormányzat 
pályázat alapján választott Elnöke legfeljebb két alkalommal választható újra. A megbízatás alapján betöltött elnöki 
periódust az újraválaszthatóság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(3) Az elnöki tisztségre pályázatot nyújthatnak be az Elnökség tagjai. A pályázati feltételeket az Elnökség fogadja el 
és ad felhatalmazást az Elnöknek a pályázat kiírására.  
(4) A Hallgatói Önkormányzat Elnökének vagy Alelnökének hallgatói jogviszonya szünetelése esetén jogkörét a 
szünetelés idején nem gyakorolhatja. A hallgató jogviszony szünetelése esetén a tisztségviselő akadályoztatására 
vonatkozó szabályok alkalmazandók. 
(5) A Hallgatói Önkormányzat Elnökének felmentését írásban legalább 4 különböző 5. § (3) bekezdése szerinti 
szervezeti egységbe tartozó elnökségi tag kezdeményezheti részletes indokolás megjelölésével. 
(6) A Hallgatói Önkormányzat Elnöke megbízásának tisztújítást megelőzően történő megszűnése esetén az Elnökség 
megbízott elnököt választ az előző elnök megbízásából hátralevő időszakra. Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat 
Elnökének megbízása a megválasztását követő másfél éven belül megszűnik, úgy az elnökség egy hónapon belül 
pályázatot ír ki az elnöki megbízatás elnyerésére és az új elnök megválasztásáig terjedő időre megbízott elnököt 
választ. A megbízáshoz pályáztatás nem szükséges. 
 
(7) Az HÖK Elnöke  
 
a.) képviseli a Hallgatói Önkormányzatot külső szervek előtt, illetve egyetemi fórumokon, valamint minden olyan 
egyetemi testületben, ahol hallgatókat érintő kérdések merülnek fel;  
 
b.) kapcsolatot tart az Egyetem vezetőivel, a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű más testületeivel, 
tisztségviselőivel, a Kari Hallgatói Önkormányzatok vezetőivel, az egyetemen működő hallgatói és más szervezetek, 
öntevékeny csoportok vezetőivel;  
 
c.) összehívja, szervezi és vezeti az Elnökség üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását, 
irányítja a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű gazdálkodását;  
 
d.) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszt az Elnökség elé;  
 
e.) testületi üléseken köteles beszámolni az Elnökségnek a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról;  
 
f.) köteles fogadóórát tartani szorgalmi időszakban hetente, vizsgaidőszakban kéthetente;  
 
g.) mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a Hallgatói Önkormányzat munkájának folytonosságáról, a folyó 
ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új Elnöknek, az átadás-átvételről jegyzőkönyvnek 
kell készülnie;  
 
h.) meghatározott feladatait és jogait az Elnökség hozzájárulásával az Elnökség bármely tagjára átruházhatja 
(kötelezettségvállalási jogát csak írásban), mely tovább nem ruházható, és legfeljebb 30 napra szól;  
 
i.) gyakorolja egyetemi szabályzatokban, szenátusi határozatokban biztosított jogait;  
 
j.) Az egyetemi hallgatói lap felelős kiadójaként gyakorolja az ebből származó jogokat és teljesíti a vonatkozó 
kötelezettségeket 
 
k.) a Hallgatói Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat.  
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9. § 
A Hallgatói Önkormányzat Alelnökei 

 
 
(1) A Hallgatói Önkormányzat – legfeljebb négy – Alelnöke (továbbiakban: Alelnök) a Hallgatói Önkormányzat 
képviselője. 
 
(2) Az Alelnökök személyére az Elnök tesz javaslatot az Elnökség tagjai közül, melyet az Elnökség titkos 
szavazással, egyszerű többséggel fogad el. Mandátumára az elnöknél leírtak érvényesek. Nem választható 
Alelnökké az Elnökkel, ill. – több Alelnök esetén bármely másik alelnökkel – azonos, az 5. § (3) pontjában említett 
szervezetbe tartozó Elnökségi tag. 
 
(3) Az Alelnök 
a.) az Elnököt – annak akadályoztatása esetén – teljes joggal helyettesíti, írásban meghatározott időre, meghatározott 
feladatkörben; 
b.) gyakorolja az egyetemi szabályzatokban, Szenátusi határozatokban az elnök számára biztosított jogokat. 
 
(4) Az Alelnök visszahívását az Elnökség legalább négy – az 5. § (3) bekezdésében említett különböző szervezetbe 
tartozó – tagja írásban kezdeményezheti, az indítványról az Elnökség egyszerű többséggel dönt. 
 
(5) Az Elnökség az Elnök javaslatára az Alelnökök közül Ügyvezető Elnökhelyettest választhat. 
 
(6) Az Ügyvezető Elnökhelyettes az Elnök akadályoztatása esetén, továbbá az Elnök külön megbízása alapján egyéb 
esetekben teljes jogkörben helyettesítheti az elnököt. 
 
(7) Több Alelnök esetén, Ügyvezető Elnökhelyettes hiányában az Elnök köteles megjelölni az őt elsősorban 
helyettesítő Alelnök személyét, aki az Elnököt – megbízása alapján – akadályoztatása esetén teljes joggal 
helyettesíti. 
 
(8) Az Alelnök a (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogokat az Elnök akadályoztatása esetén az akadályoztatás 
megszűnéséig vagy írásos megbízása alapján legfeljebb 30 napig gyakorolhatja.” 
 

9/A. § 
Referensek 

 
(1) Az Elnökség egy témakörbe tartozó, ismétlődő jelleggel felmerülő feladatok eredményesebb ellátása érdekében 
referenseket választhat.  
 
(2) A referens megválasztása során rendelkezni kell az általa végzendő feladatokról. 
 
(3) Az referensek feladataik végzéséről az Elnökség és az Elnök részére kötelesek beszámolni. 
 
(4) A referensek választása 2 évre történik, megbízatása megszűnik a határozott időtartam lejártával, lemondással, 
felmentéssel, továbbá hallgatói jogviszonya megszűnése esetén. A referensek újraválaszthatóak. 
 

10. § 
Az egyetemi szintű hallgatói bizottságok 

 
(1) Az egyetemi hallgatói bizottságok joga, hogy véleményt nyilvánítsanak, és előterjesztést készítsenek az 
Elnökség részére.  
 
(2) Az Elnökség a következő egyetemi hallgatói bizottságokat hozhatja létre:  
 
i) a hallgatói juttatási és térítési kérdésekkel foglalkozó Egyetemi Hallgatói Szociális Bizottság;  
 
j) a hallgatói kollégiumi ügyekkel foglalkozó Egyetemi Hallgatói Kollégiumi Bizottság;  
 
(3) Az egyetemi hallgatói bizottságokba a Kari Hallgatói Önkormányzatok egy-egy tagot delegálnak. A hallgatói 
bizottságok tagja és vezetője az Elnökség delegált tagja. A bizottságok ülésein az Elnökség tagjai részt vehetnek.  
 
(4) Az egyetemi hallgatói bizottságok legalább negyedévente üléseznek, az ülések lebonyolításáért az Elnökség által 
delegált tag felelős.  
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10/A. § 

Hallgatói Lap kiadása 
 
(1) A Hallgatói Önkormányzat egyetemi hallgatói lapot (továbbiakban hallgatói lap) adhat ki. 
 
(2) A hallgatói lap főszerkesztői feladatinak ellátása pályázat alapján történik, melyet a Hallgatói Önkormányzat 
Elnöksége bírál el. 
 
(3) A pályázat elbírálása során javaslattételre az Elnökség Bíráló Bizottságot hoz létre, amely javaslatot tesz az 
Elnökségnek a pályázat elbírálására. 
 
(4) A hallgatói lap felelős kiadója a Hallgatói Önkormányzat elnöke. 
 
(5) A hallgatói lap tartalmáért a főszerkesztő felel, a megjelenéshez a felelős kiadó hozzájárulása szükséges. 
 
(6) A hallgatói lap kiadásával kapcsolatos kiadások a Hallgatói Önkormányzatot terhelik, a lap kiadásával 
összefüggő bevételek, támogatások – függetlenül azok formájától és értékétől – a Hallgatói Önkormányzatot illetik 
meg. 
 
(7) A hallgatói lap szerkesztése során különös tekintettel kell lenni az Egyetem szabályzataira, hagyományaira és 
szellemiségére. 
 
(8) A hallgatói nap elnevezése, annak változtatása, a lap kiadásának felfüggesztése és megszüntetése az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat Elnökségének kizárólagos hatásköre. 
 

11. § 
A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának elfogadása és módosítása 

 
(1) A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát minősített többséggel, az Elnökség fogadja el és módosítja. Az 
Alapszabály elfogadásához és módosításához minden szervezeti egység legalább egy képviselőjének és az Elnökség 
szavazati joggal rendelkező tagjainak – mandátumoknak – legalább 2/3-os jelenléte szükséges.  
 
(2) Az Alapszabály megalkotása és módosítása vonatkozásában határozatképtelen elnökségi ülés esetén az Elnök új 
elnökségi ülést hívhat össze, amely – az Alapszabály megalkotása és módosítása vonatkozásában – akkor 
határozatképes, ha azon legalább 4 szervezeti egység képviselőiből, az Elnökség szavazati joggal rendelkező 
tagjainak több, mint fele jelen van.  
 
(3) Az Alapszabály megalkotását és módosítását az Elnökségnél kezdeményezheti  
 
a.) az Egyetemi Szenátus – az Egyetem Rektora;  
 
b.) az EHÖK elnöke vagy az Elnökség három tagja;  
 
c.) a Hallgatói Önkormányzat bármely Kari Választmánya;  
 
d.) az Egyetem 200 hallgatója.  
 
(4) a (3) pont szerint beérkezett javaslato(ka)t az Elnök a Kari Elnökségek részére véleményezésre megküldi, majd 
elfogadásukról az Elnökség dönt.  
 

12. § 
A Hallgatói Önkormányzat működési feltételei 

 
(1) Az Hallgatói Önkormányzat titkársági feladatainak ellátását, valamint működésének tárgyi feltételeit a Hallgatói 
Iroda biztosítja.  
 
(2) A Hallgatói Iroda címe: Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökség 1089 Budapest, Nagyvárad tér 
4.  
 
(3) A Hallgatói Iroda a Rektori Hivatal része, a Rektori Hivatal vezetőjével egyeztetett ügyrendjét az Elnökség 
külön irodai szabályzatban határozza meg.  
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13. § 

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat bélyegzője 
 
A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat címeres körbélyegzőjének felirata: Semmelweis Egyetem 
Hallgatói Önkormányzat.  
 

13/A § 
Kitüntetés adományozása 

 
(1) A Hallgatói Önkormányzat elnöksége bármely elnökségi tag előterjesztésére a Hallgatói Önkormányzat 
érdekében végzett tevékenyég elismerése céljából oklevelet adományozhat. 
 
(2) Egy naptári évben legfeljebb öt elismerő oklevél adományozható. 
 
(3) Az elismerés pénzjutalommal nem jár, kisebb értékű emléktárgy adományozható az oklevéllel együtt. 
 
(4) Az elismerő oklevél bármely olyan személy részére adományozható, aki a Hallgatói Önkormányzat érdekében 
hosszasan tevékenykedett és magatartásával, munkásságával arra egyébként méltónak találtatott. 
 

14. § 
Összeférhetetlenség 

 
(1) Az Elnök és az Alelnök különböző személyek. Az Elnök és a Választásokat Ellenőrző Bizottság elnöke 
különböző személyek. 
 
(2) Az Elnök nem lehet Kari HÖK Elnök; más egyetemen működő hallgatói szervezet vezetője, funkcióval 
rendelkező vezetőségi tagja, tisztségviselője, az egyetemi hallgatói lap főszerkesztője, Karrieriroda vezetője, 
politikai szervezetben, pártban tisztségviselő.  
 
(3) A hallgatói önkormányzat vezető tisztségviselőjévé olyan személy választható meg, akinek megválasztása idején 
az érintett tisztségre vonatkozóan összeférhetetlensége nem áll fenn. 
 
(4) A referens nem lehet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke, más egyetemen működő hallgatói szervezet 
vezetője, funkcióval rendelkező vezetőségi tagja, tisztségviselője, az egyetemi hallgatói lap főszerkesztője, 
Karrieriroda vezetője, politikai szervezetben, pártban tisztségviselő. 
 
(5) Amennyiben a (2)-(4) pont alapján vitatható eset áll fenn, akkor az összeférhetetlenség fennállásáról az Elnökség 
egyszerű többséggel dönt.  
 

15. § 
Vegyes rendelkezések 

 
(1) Az Önkormányzat nem nyereségérdekelt szervezet.  
 
(2) Aláírási joga az Önkormányzat nevében csak az Elnöknek van.  
 
(3) Az Önkormányzat pecsétjét kizárólag az Önkormányzat Elnöke használhatja.  
 
A hallgatóknak szóló kereskedelmi és reklámcélú hirdetményeket a HÖK hirdető felületein csak a HÖK által ellátott 
pecséttel lehet kihelyezni a Hallgatói Önkormányzat hirdetőfelületein. A hirdetmények kiragasztását és eltávolítását 
legalább heti rendszerességgel kell végezni.  
 

16. § 
Átmeneti- és záró rendelkezések 

 
(1) Az Alapszabály a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége által a 11. § (1) pontja szerint történő elfogadásának, 
illetve módosításának napján lép hatályba. Az elfogadott, illetve a módosított Alapszabályt az Egyetemi Szenátus 
részére be kell mutatni. Az Alapszabály előterjesztője a HÖK Elnöke. Az Egyetemi Szenátus kifogást emelhet az 
Alapszabály jogszabályba vagy egyetemi szabályzatba ütköző rendelkezései ellen, illetve megsemmisítheti azokat. 
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat új vagy módosított Alapszabály előterjesztése előtt kikéri a Kari Hallgatói 
Önkormányzatok véleményét.  
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(2) A Kari Hallgatói Önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak azon pontjai, amelyek jelen 
Alapszabállyal ellentétesek, hatályukat vesztik. A Kari Szervezeti és Működési Szabályzatok módosításáig vagy új 
Kari Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásáig az Alapszabály szerint kell eljárni.  
 
(3) A jóváhagyástól számított fél éven belül a Kari Hallgatói Önkormányzatok kötelesek a Kari Hallgatói 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát – a (4) figyelembe vételével – módosítani, valamint 
beterjeszteni a Kari Tanácsnak, mely kifogást emelhet törvény- vagy szabályzatellenes rendelkezés ellen, illetőleg 
az ilyen rendelkezést megsemmisítheti.  
 
(4) Az Alapszabály értelmezésével kapcsolatban csak az EHÖK Elnökség jogosult állásfoglalás kibocsátására. Az 
Alapszabály hatályba lépésével kapcsolatos teendőkről, azok ütemezéséről az EHÖK Elnökség tájékoztatót tesz 
közzé.  
(5)  
(6) Az 5. § (4) pontja a 2007/2008-as tanévtől lép hatályba.  
(7) Az Alapszabály hatályba lépését megelőzően létrejött öntevékeny csoportokra a 3. § (8) d.) pontja nem 
vonatkozik.  
 
(8) A Hallgatói Önkormányzat elnökének és alelnökének második újraválasztása az Elnökség jelenlévő tagjai 
legalább 2/3-ának szavazatával lehetséges. A tisztségviselők mandátumának korábbi szabályok szerinti rövidebb 
időtartamára tekintettel, e módosítás hatálybalépését követő első választás során a korábbi tisztségviselő 
újraválasztása első újraválasztásnak minősül; a korábbi szabályok szerint kitöltött elnöki vagy alelnöki periódusok 
egy elnöki vagy alelnöki periódusnak minősülnek.2 
 
(9) Új szervezeti egység létrejötte, csatlakozása, vagy meglévő szervezeti egységek átszervezése esetén a létrejött, 
ill. csatlakozott szervezeti egység (továbbiakban új szervezeti egység) Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az EHÖK Elnöksége alkotja meg és fogadja el. Az új szervezeti egységben megtartott 
választásokat követően létrejött kari Hallgatói Önkormányzat ezt a szabályzatot a későbbiekben módosíthatja, 
hatályon kívül helyezheti és új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadhat el az általános szabályok szerint. 
 
(10) Az új szervezeti egység Hallgatói Önkormányzatának első választása és megalakítása során a Választásokat 
Ellenőrző Bizottság közreműködik a választások megszervezésében és lebonyolításában. Ennek során a 7/A. § (4) 
bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak. 
 
(11) A kari hallgatói önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak megalkotásához vagy módosításához 
az arra jogosult szerv jelenlévő tagjai legalább 2/3-ának és az összes tag több, mint felének szavazata szükséges. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására, módosítására irányuló javaslatokat legalább egy héttel korábban 
kell megküldeni a döntésre jogosult szerv részére. 
 
(12) Több szervezeti egységhez is tartozó hallgató esetén a 9. § (2) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenség 
fennállásának vizsgálatakor azon nyilatkozata az irányadó, amelyben megnevezi, hogy mely szervezeti egységhez 
tartozónak kell tekinteni a 9. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség megállapításakor. 
 
(13) A 12/2012.05.28.3 sz. EHÖK Elnökségi határozattal elfogadott módosítások következtében létrejövő tisztségek 
betöltőinek megválasztására az Alapszabály módosításának szenátusi jóváhagyása előtt is sor kerülhet. Ebben az 
esetben az új tisztségviselő(k) megbízatása az Alapszabály módosítás szenátusi jóváhagyásának napján kezdődik. 
 
(14) A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a kari és egyetemi szabályzatok, valamint más vonatkozó 
jogszabályok az irányadók.  
 
Budapest, 2012. június 28. 
 
 
 
 Prof. Dr. Szél Ágoston Szécsényi-Nagy Balázs 
 Rektor EHÖK elnök 

                                                 
2 Hatályos 2010. május 27-től 
3 Az Alapszabály módosítását egységes szerkezetben elfogadó elnökségi határozat száma 


