
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának 

Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 

Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(továbbiakban: Nftv.), valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban: BME SZMR) 13. § (10) alapján megalkotta a 

Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Hallgatói és Doktorandusz Alapszabályát 

(továbbiakban: Alapszabály). 

Első rész 

Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat 

1.§  
A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat 

(1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz 

Önkormányzata (továbbiakban: HDÖK) az Egyetem hallgatóinak autonóm 

érdekképviseleti szervezete. 

(2) A HDÖK tagja minden, az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató és 

doktorandusz. 

(3) Szünetel a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzati tagság, amennyiben a hallgató, 

illetve a doktorandusz valamennyi, az Egyetemmel fennálló hallgatói, illetve 

doktorandusz hallgatói jogviszonya az adott félévben passzív. Szünetelő tagság esetén a 

hallgató, illetve a doktorandusz nem választhat és nem választható, nem tölthet be 

tisztségviselői, képviselői feladatokat, a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatban. 

(4) Két félév között folytonos a HDÖK tagság, amennyiben a hallgató egymást követő két 

félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

(5) A HDÖK politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el. 

2.§  
A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat feladatai 

(1) A HDÖK 

a.) támogatja az Egyetem hallgatóinak, illetve doktoranduszainak szakmai, 

tudományos, sport, kultúrális és a hallgatói és doktorandusz jogviszonyból 

származó közéleti tevékenységét; 

b.) ellátja az Egyetem hallgatóinak, illetve doktoranduszainak érdekképviseletét, 

érdekvédelmét. 

(2) A HDÖK jelen Alapszabály és mellékletei rendelkezései szerint gyakorolja a 

jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban rögzített, más egyéb 

szabályozókban továbbá szenátusi és kari tanácsi határozatokban ráruházott, így 



 

 

különösen a Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok 

Szabályzatában (továbbiakban: Kollektív Jogok Szabályzata) rögzített döntési, 

egyetértési, javaslattételi és véleményezési jogokat. 

3.§  
A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat felépítése 

(1) A HDÖK Küldöttgyűlése és egyetemi szintű közös vezető testülete az Egyetemi 

Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (továbbiakban: EHDK). 

(2) A HDÖK Hallgatói Önkormányzatra (továbbiakban: HÖK) és Doktorandusz 

Önkormányzatra tagozódik (továbbiakban: DOK). 

(3) A HÖK tagja minden, az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató, ide 

nem értve doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókat. A DOK tagja minden, az 

Egyetemmel aktív doktorandusz hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz. A Hallgatói 

Önkormányzati, illetve a Doktorandusz Önkormányzati tagságra az 1. § (3) 

bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

(4) A HÖK, illetve a DOK saját Alapszabálya alapján működik, melyek ezen Alapszabály 

mellékletét képezik. A HÖK Alapszabályát a HÖK küldöttgyűlése, az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával lép 

életbe. A DOK Alapszabályát a DOK küldöttgyűlése, az Egyetemi Doktorandusz 

Képviselet (továbbiakban: EDK) fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával lép életbe. A 

HÖK Alapszabálya, illetve a DOK Alapszabálya vagy annak melléklete – jelen 

Alapszabály adta keretek között – tartalmazza különösen 

a.) a HÖK, illetve DOK működését, testületeinek felépítését (testületek, képviselők, 

tisztségek, delegáltak), feladatköreit, külön kitérve a jogszabályokban, egyetemi 

szabályzatban és más szabályzókban említett hallgatói, illetve doktorandusz 

testületekre, tisztségviselői, képviselői feladatokra és kötelességekre, 

b.) a Hallgatói Önkormányzati, illetve Doktorandusz Önkormányzati testületek 

mandátumának hosszát és jogait, feladatait, hatáskörét, megválasztásának 

feltételeit, módját, 

c.) a HÖK, illetve DOK tisztségviselők, képviselők megválasztásának feltételeit, 

módját, a lemondás és a visszahívás rendjét, valamint a hallgatói, illetve 

doktorandusz delegáltak kinevezési és visszahívási rendjét, 

d.) a Hallgatói Önkormányzati, illetve Doktorandusz Önkormányzati testületek 

működési rendjét, ügyrendjét. 

4.§  
A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat tagjainak képviselete és 

jogai 

(1) A hallgatók, illetve a doktoranduszok a hallgatói, illetve doktorandusz önkormányzati 

jogokat közvetlenül vagy közvetve – önkormányzati testületek, tisztségviselők, 

képviselők, tanácskozási jogú tagok révén – gyakorolják. 



 

 

(2) Az EHDK, az EHK, illetve az EDK az Egyetem minden képzési formájában résztvevő 

hallgatójának, illetve doktoranduszának képviseletét közvetve vagy közvetlenül 

kötelesek ellátni. 

(3) A HDÖK működésével kapcsolatos iratokba – a vonatkozó jogszabályok és egyetemi 

belső szabályozók rendelkezéseinek figyelembevételével – a HDÖK bármely tagja 

betekinthet. 

(4) A HDÖK működésével kapcsolatban a HDÖK bármely tagja észrevétellel élhet az 

EHDK elnökének címzett postai, vagy hivatalos e-mail címre eljuttatott levélben. Az 

észrevételre az EHDK elnöke 7 napon belül köteles választ adni. 

5.§  
A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat költségvetése 

(1)  A HDÖK gazdálkodásának elveit, valamint a költségvetés és a beszámoló főbb 

szabályait a Költségvetési Szabályzat tartalmazza. 

(2) A HDÖK költségvetés és költségvetési beszámoló az egyetemi belső költségvetéshez 

igazodik. 

(3) A HDÖK éves költségvetést készít, amely együttesen tartalmazza a HÖK és a DOK 

költségvetését. 

(4) A HDÖK költségvetését az EHDK fogadja el. A HDÖK kizárólagos joga, hogy jelen 

Alapszabályban, a HÖK és a DOK alapszabályban meghatározott szervezetek, és 

feladatok tekintetében, a jelen Alapszabályban rögzített módon költségvetését elfogadja, 

és a költségvetés keretei között gazdálkodjon – figyelemmel a Költségvetési 

Szabályzatra, a Kollektív Jogok Szabályzatra, és más egyetemi szabályozók vonatkozó 

rendelkezéseire.  

(5) A HDÖK költségvetés készítésének menete: 

a.) A költségvetés készítését az EHK elnöke koordinálja, aki iránymutatást ad a DOK 

belső költségvetésére vonatkozóan is, melyet a DOK Alapszabályában 

megnevezett testület, képviselő készít el. Az EHK elnöke koordinálja a HÖK 

költségvetés-tervezet elkészítését, amelyhez a HÖK Alapszabályban rögzített kari 

részönkormányzatoktól költségvetést kér. A kari részönkormányzati költségvetést 

a részönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában megnevezett testület, 

képviselő készíti el. 

b.) Az EHK elnöke – az EHDK által jóváhagyott elvek szerint 

i. első lépésként egyeztet a Kancelláriával a Költségvetési Szabályzat szerinti 

Hallgatói Alrendszer költségvetési felosztásáról, 

ii. előkészíti a pályázat-tervezetet a HÖK Alapszabály szerinti Körök, 

Szakkollégiumok, Csapatok, valamint egyéb hallgatói szervezetek 

támogatására, 

iii. javaslatot tesz a HDÖK költségvetés kiadási tételeihez a Költségvetési 

Szabályzat szerint, 

iv. javaslatot tesz a DOK költségvetés HDÖK költségvetésébe építésére, 



 

 

c.) A HDÖK költségvetés EHDK felé történő felterjesztése előtt az előterjesztést az 

Egyetemi Hallgatói Képviselettel véleményeztetni kell, 

d.) A HDÖK költségvetés elfogadása előtt a költségvetés-tervezetet a Kancelláriával 

véleményeztetni kell. 

(6) Az EHDK által elfogadott költségvetés kapcsán a továbbiakban a Költségvetési 

Szabályzat és a jogszabályok, valamint az egyetemi belső szabályozók betartásával kell 

eljárni. 

(7) Az EHDK a költségvetés(eke)t honlapján nyilvánosságra hozza. 

(8) A HDÖK költségvetés módosításakor az elfogadással azonos módon kell eljárni azzal, 

hogy a kiadási tételek közötti átcsoportosítás nem minősül a jelen bekezdés szerinti 

módosításnak. 

Második rész 

Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet 

6.§  
Az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet 

(1) Az EHDK a HDÖK egyetemi szintű vezető és képviseleti szerve, amely felelős az 

Alapszabályban megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért.  

(2) Az EHDK hatáskörét testületileg gyakorolja. 

(3) Az EHDK tagjait a HÖK, illetve a DOK Szenátusba delegált tagjai alkotják. 

7.§  
Az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet hatásköre 

(1) Az EHDK 

a.) gyakorolja Kollektív Jogok szabályzatának 2.§. (2) bekezdés i), j), n) pontjaiban, 

2.§ (4) bekezdés d), f), g) pontjaiban rögzített döntési, egyetértési, véleményezési, 

képviseleti jogokat. Az EHDK továbbá gyakorolja minden – a HÖK Alapszabály és 

a DOK Alapszabály szerint az érintett önkormányzatok által kizárólagosan 

gyakorolt kollektív jog kivételével – hallgatói és doktoranduszi kollektív jogot, 

melyet jogszabály, egyetemi belső szabályozó a Hallgatói Önkormányzatra és/vagy 

a Doktorandusz Önkormányzatra ruház, 

b.) beszámoltatja a HDÖK elnökét, 

c.) delegálja a Szenátus állandó- és munkabizottságainak, valamint a szabályzatokban, 

más egyetemi szabályozókban rögzített más bizottságok hallgató és doktorandusz 

tagjait, 

d.) a HÖK és a DOK elnökein keresztül kapcsolatot tart az Egyetem vezetésével, hazai 

és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel, 

e.) az Egyetem hallgatóit és doktoranduszait közvetlenül, vagy közvetve érintő 

kérdésekben testületi véleményt, állásfoglalást alakít ki, azt közzéteszi, 

f.) felügyeli, és irányítja a HDÖK gazdálkodását. 



 

 

(2) Az EHDK kizárólagos hatáskörében 

a.) képviseli a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatot, és nevében 

állásfoglalásokat bocsát ki, 

b.) képviselőket delegál – és szükség esetén visszahív – az egyetemi szabályzatokban, 

más egyetemi szabályozókban, szenátusi határozatokban és más jogi eszközökben 

rögzítettek szerint, 

c.) jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak az Alapszabályt és annak módosításait. 

(3) A Kollektív Jogok szabályzatának 2.§. (2) bekezdés i), j), n) pontjaiban, 2.§ (4) 

bekezdés d), f), g) pontjaiban rögzített döntési, egyetértési, véleményezési és 

képviseleti jogok gyakorlása esetén az EHDK határozataival kapcsolatban a HDÖK 

tagönkormányzatainak javaslattételi joga van. 

(4) Az EHDK hatásköreit, feladatait és jogait az EHDK hozzájárulásával HÖK és DOK 

más testületeire, tisztségviselőjére átruházhatja (aláírási jogát csak írásban). Az 

átruházott hatáskör az EHDK engedélyével ruházható tovább. 

8.§  
Az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet működési rendje 

(1) Az EHDK ülését össze kell hívni 

a.) a Szenátus ülését megelőző egy héten belül, 

b.) az EHDK legalább két tagjának kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten 

belül, 

c.) ha az EHDK elnöke szükségesnek tartja. 

(2) Az EHDK ülésein részt vehetnek az EHDK elnöke által meghívott személyek, szavazati 

jog nélkül. 

(3) A testület döntéseit az összes tag több mint 50%-ának szavazatával, személyi 

kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben nyíltan hozza. 

(4) Az összes tag legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges az Alapszabály 

elfogadásakor vagy módosításakor. 

(5) Az EHDK tagjai az ülésen beszámolókat, javaslatokat, indítványokat terjesztenek elő. 

Az ülésen szavazni kell minden, az ülésen résztvevő szavazati jogú tag által tett 

javaslatról és indítványról. 

(6) Az EHDK üléseiről – a BME Szervezeti és Működési Rendjének megfelelő – 

emlékeztetőt kell készíteni, és azt az ülést követő két héten belül az EHDK honlapján 

nyilánosságra kell hozni. Az emlékeztetőben szerepel a döntések tartalma, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya. Az emlékeztető eredeti példányához 

csatolni kell az írásban benyújtott előterjesztéseket, egyéb anyagokat. 

(7) Az EHDK határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A határozatokat a határozathozatalt 

követő két héten belül az EHDK honlapján nyilánosságra kell hozni. 



 

 

9.§  
Az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke 

(1) A HDÖK elnöke és az EHDK elnöke egyazon személy. Az elnök felelősséggel tartozik 

az EHDK működéséért. E felelősséget az EHDK határozatainak aláírásával gyakorolja. 

(2) Az EHDK elnöke az EHK elnöke. Az EHK és az EDK elnöki posztját egyidejűleg 

egyazon személy nem töltheti be. 

(3) Az EHDK elnöke 

a.) képviseli a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatotot külső szervek előtt, 

egyetemi fórumokon, valamint minden olyan egyetemi testületben, ahol hallgatókat 

illetve doktoranduszokat érintő kérdések merülnek fel, 

b.) kapcsolatot tart az Egyetem vezetőivel, 

c.) összehívja, szervezi és vezeti az EHDK üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi 

határozatainak végrehajtását, irányítja a HDÖK egyetemi szintű gazdálkodását, 

d.) testületi üléseken köteles beszámolni az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz 

Képviseletnek a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról, 

e.) előzetes egyeztetés alapján fogadóórát tart szorgalmi időszakban hetente, 

vizsgaidőszakban kéthetente, 

f.) mandátumának lejártakor gondoskodik a HDÖK munkájának folytonosságáról, a 

folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadja az új elnöknek, 

g.) feladatait és jogait az EHDK hozzájárulásával az EHDK bármely tagjára 

átruházhatja, 

h.) gyakorolja egyetemi szabályzatokban, más egyetemi szabályozókban, szenátusi 

határozatokban biztosított jogait. 

10.§  
Az EHDK bélyegzője 

(1) Az EHDK címeres körbélyegzőjének felirata: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Egyetemi Hallgatói és Doktornadusz Képviselet 

(2) Az Egyetemi Hallgatói és Doktornadusz Képviselet címe: Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, HDÖK, Egyetemi Hallgatói és Doktornadusz Képviselet 

(EHDK), 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I/61. 

Harmadik rész 

Átmeneti és záró rendelkezések 

11.§  
Átmeneti és záró rendelkezések 

(1) Az Alapszabály előterjesztője az EHDK. Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyásával lép 

hatályba. Az új Alapszabályt vagy az Alapszabály módosítását az EHDK fogadja el és 

terjeszti a Szenátus elé, jóváhagyásra. 



 

 

(2) Az Alapszabály értelmezésével kapcsolatban az EHDK jogosult állásfoglalás 

kibocsátására. 

(3) Jelen Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi a HÖK Alapszabálya és 

mellékletei, valamint a DOK Alapszabálya és mellékletei. 

Budapest, 2016. július 11. 
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