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PREAMBULUM 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata az 1538 óta 

folyamatosan működő Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói 

érdekképviselete. A Hallgatói Önkormányzat fő célja az egyetemen működő szellemi és lelki 

munka erősítése, a hallgatók segítése. A hallgatói élet a Krisztusi tanításra alapozva, a 

hatályos törvények és ezen Alapszabályzat rendelkezései alapján szerveződik. 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Magyarországi 

Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény rá vonatkozó paragrafusai 

alapján a következő Alapszabályt alkotja. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § A Hallgatói Önkormányzat 

(1) A Hallgatói Önkormányzat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, mint 

felsőoktatási intézmény részeként, a hallgatói által létrehozott, presbiteri szellemiséget 

megvalósító érdekképviseleti szervezet, amely gyakorolja a Magyarország, illetve a 

Magyarországi Református Egyház jogszabályaiban, továbbá az egyetemi szabályzatokban 

ráruházott hatásköröket. A Hallgatói Önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed. 

(2) A Hallgatói Önkormányzat adatai: 

a) Az Önkormányzat teljes neve: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

(továbbiakban: DRHE) Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat). 

b) Az Önkormányzat hivatalos rövidítése: DRHE HÖK. 

c) Az Önkormányzat nemzetközi neve: Student Union of Debrecen Reformed 

Theological University. 

d) Az Önkormányzat székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  

e) Az Önkormányzat címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

f) Az Önkormányzat pecsétje: körpecsét „Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem Hallgatói Önkormányzat” felirattal, középen a DRHE jelvényével. 

g) Az Önkormányzat hivatalos hirdetőfelületei: Az Önkormányzat mindenkori 

hirdetőtáblája, illetve honlapja. 
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(3) Az Önkormányzatnak – a doktori képzésben részt vevők kivételével – minden aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató tagja, továbbá választó és választható az 

Önkormányzat Évfolyam Képviselői, és az Elnökség választásán. Az Önkormányzat tagja 

részt vállalhat az Állandó Bizottságok munkájában a jelen szabályzatban meghatározott 

keretek között. 

(4) Az Önkormányzat tagjai az önkormányzáshoz fűződő jogaikat választott képviselők útján, 

vagy eseti jelleggel közvetlenül gyakorolják. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § A Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos értelmező rendelkezések 

(1) Az Alapszabály jelen fejezetében használt és azzal összefüggő fogalmakra vonatkozó 

értelmező rendelkezéseket jelen paragrafus rögzíti. 

1. Szenior: Az Önkormányzat mindenkori elnöke, aki a DRHE hagyományaira való 

tekintettel a szenior megnevezést hordozza. 

2. Esküdtfelügyelő: Az Önkormányzat mindenkori alelnökeinek a megnevezése, akik a 

DRHE hagyományaira való tekintettel az esküdtfelügyelő megnevezést hordozzák. 

3. Tanácskozási jog: A tanácskozási joggal rendelkező személy az adott gyűlésen 

szabadon véleményt formálhat, és megoszthatja álláspontját bármely kérdésben, 

viszont szavazásokban nem vehet részt. A tanácskozási joggal rendelkező személy az 

adott gyűlés során javaslattal élhet, bármely vitás kérdés megoldására, amely alapján 

szavazás is tartható. 

4. Szavazati jog: A szavazati joggal rendelkező személy részt vehet a szavazásokon, 

továbbá az adott gyűlést megelőzően egy héttel indítványt nyújthat be bármilyen 

témának napirendi pontra vételére, amelyre a levezető elnök válaszul vagy felveszi a 

napirendi pontok közé, vagy a gyűlés során megindokolja az elutasítást. A szavazati 

joggal rendelkező személy minden esetben rendelkezik tanácskozási joggal is. A 

szavazati jog nem ruházható át. 

5. Egyszerű többség: Az adott szavazáson részt vevő személyeknek legalább ötven 

százalékának plusz egy főjének az egyet értése. 

6. Minősített többség: Az összes szavazásra jogosult személy kétharmadának plusz egy 

főnek az egyet értése. 

7. Zárt ülés: Zárt ülésen csak szavazati, vagy tanácskozási joggal rendelkező személyek 

vehetnek részt. 
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8. Paritás: A Hallgatói Önkormányzat felépítésében megjelenő alapelv, mely biztosítja a a 

DRHE különböző intézeteihez tartozó hallgatók egyenlő érdekképviseletét. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

3. § A Hallgatói Önkormányzat feladat- és hatásköre 

(1) Az Önkormányzat: 

a) ellátja a DRHE hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét valamennyi, a 

hallgatókat érintő kérdésben, és minden illetékes egyetemi, és országos 

testületben, 

b) együttműködik a hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel, 

c) támogatja a DRHE hallgatóinak szakmai, hitéleti, testedzési és egyéb közösségi 

tevékenységét, és bővíti az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, 

d) ápolja a DRHE és a Debreceni Református Kollégium hagyományait és a DRHE 

szellemiségének megfelelő, új hagyományokat igyekszik teremteni, 

e) az Nftv. és a DRHE szabályzatai által megszabott keretek között előkészíti és 

felügyeli a hallgatói juttatások és térítések rendszerét és működtetését, 

f) a hallgatókat informálja pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről, illetve 

igyekszik bővíteni ezek lehetőségeit és elősegíteni a kihasználtságukat 

g) folyamatosan tájékoztatja a DRHE hallgatóit, oktatóit és egyéb alkalmazottjait a 

DRHE életével kapcsolatos kérdésekről, és az Önkormányzat tevékenységéről 

h) folyamatos kapcsolatot tart a DRHE oktatóival és alkalmazottjaival, továbbá más 

egyetemek és a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeinek 

hallgatói önkormányzataival, illetve a Debreceni Református Kollégiumon belül 

működő más intézményekkel, 

i) a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott mennyiségű tagot 

delegál a szenátusba, 

j) a rendelkezésére álló anyagi forrásokkal felelősségteljesen gazdálkodik, 

k) kialakítja a saját szervezeti és működési rendjét, 

l) A HÖK egyetértési jogot gyakorol a DRHE szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: 

I. térítési és juttatási szabályzat, 

II. az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, 

III. tanulmányi és vizsgaszabályzat. 
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m) A hallgatói önkormányzat közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének 

hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai 

és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

n) kezdeményezési és javaslattételi joggal rendelkezik minden hallgatókat érintő 

kérdésben, 

o) a hallgatók számára kulturális, szórakoztató, információs és tudományos szóró, 

valamint tájékoztató anyagokat, újságot készít, elektronikus és nyomtatott 

formában, 

p) gondoskodik az újonnan felvett hallgatók beilleszkedését segítő rendezvények 

megszervezéséről, 

q) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, egyetemi szabályzat, 

egyedi utasítás, illetve jelen szabályzat számára megállapít. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

4. § A Hallgatói Önkormányzat általános szervezeti felépítése 

(1) Az Önkormányzat tevékenységét a következő szerveken keresztül, illetve tisztségviselők 

közreműködésével végzi, irányítja és ellenőrzi: 

a) A Közgyűlés 

b) A Testületi Gyűlés: 

I. Elnökség 

1. Szenior 

2. Hitéleti Esküdtfelügyelő 

3. Nem Hitéleti Esküdtfelügyelő 

   Az Elnökség tagjai a HÖK tisztségviselői. 

II. Évfolyam képviselők testülete 

III. Állandó Bizottságok elnökeinek testülete: 

4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke 

5. A Szociális Bizottság elnöke 

6. Hitéleti Bizottság elnöke 

7. Diakóniai Bizottság elnöke 

8. Külügyi és Tanulmányi Bizottság elnöke 

9. Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

c) Az Új Közlöny szerkesztősége 
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d) A HÖK további tisztségviselői: 

I. Jegyző 

II. Kántori szolgálatot teljesítő hallgatók 

III. Honlapszerkesztő/Webmester 

IV. Technikus 

V. Társalgói ügyeletes 

5. § A Közgyűlés 

(1) Az Önkormányzat legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Közgyűlés. 

(2) A Közgyűlés a hallgatókat érintő minden kérdésben dönthet, és az Önkormányzat 

valamennyi alacsonyabb szintű döntését felülbírálhatja. 

(3) A Közgyűlés tagjai a DRHE bármely szakára beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatói.  

(4) A Közgyűlés valamennyi tagját tanácskozási és szavazati jog illeti meg. A Közgyűlés 

minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

(5) A Közgyűlés a hallgatók 25%-ának és a szenior vagy akadályoztatása esetén a hitéleti 

esüdtfelügyelő és az Ellenőrző Bizottság elnökének a jelenlétében határozatképes. 

(6) A Közgyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik: 

a) meghatározza az Önkormányzat szervezeti és működési rendjét, elfogadja az 

alapszabályát, 

b) az Elnökség, úgymint szenior, hitéleti esküdtfelügyelő, nem hitéleti 

esküdtfelügyelő és az Ellenőrző Bizottság elnökének a megválasztása, 

visszahívása, illetve lemondásának az elfogadása, 

c) az évfolyam képviselők megválasztása, visszahívása, illetve lemondásának az 

elfogadása, 

d) döntéshozatal minden olyan ügyben, melyet jelen alapszabály, vagy bármely 

egyetemi szabályzat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

(7) A Közgyűlést összehívhatja a szenior, a hitéleti esküdtfelügyelő, a nem hitéleti 

esküdtfelügyelő, az Ellenőrző Bizottság elnöke. A Közgyűlést a szenior köteles összehívni, ha 

azt a hallgatók legalább a 25%-a írásban kéri, vagy ha a Közgyűlés által létrehozott  

tisztségviselői hely megüresedik. 

(8) A Közgyűlést levezető elnök a szenior, vagy akadályoztatása esetén a hitéleti 

esüdtfelügyelő. 
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(9) A Közgyűlést, a tervezett időpontot megelőzően egy héttel meg kell hirdetni a hivatalos 

hirdető felületeken, amelynek tartalmaznia kell a gyűlés helyszínét, időpontját és napirendi 

pontjait. A napirend a meghirdetetthez képest a közgyűlés napjáig újabb indítvány esetében 

bővíthető. Ha az Önkormányzat működését veszélyeztető probléma áll fent Közgyűlés egy 

héten belül is összehívható. 

(10) A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, kivételt képez, ha személyi 

kérdésben dönt, abban az esetben minősített többséggel. 

(11) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, külön meghívott személyek az ülésen tanácskozási 

joggal vesznek részt. A Közgyűlés kétharmados többséggel megállapíthatja, hogy zárt ülést 

tart. 

(12) A Közgyűlés előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai nyilvánosak. 

(13) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

6. § A Testületi Gyűlés 

(1) A Testületi Gyűlés az Önkormányzat igazgatási, szervezési feladatokat ellátó szerve, 

amely: 

a) irányítja az Önkormányzat tevékenységét a Közgyűlés ülései közti időszakokban, 

b) gondoskodik a jelen alapszabályban valamint az Önkormányzatot érintő további 

szabályzatokban foglaltak betartásáról és betartatásáról, valamint a Közgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról, 

c) meghatározza az Önkormányzat éves költségvetését, zárszámadását és az 

Önkormányzat jelenszabályzat 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt 

tisztségviselőinek a díjazását, 

d) dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe, 

e) felelős az évenkénti választásokat levezető Választási Bizottság felállításáért, 

f) előkészíti a Közgyűlés munkáját. 

g) megválasztja az alábbi állandó bizottságok elnökeit: 

I. Hitéleti Bizottság 

II. Diakóniai Bizottság 

III. Külügyi és Tanulmányi Bizottság 

IV. Kulturális és Sport Bizottság 

 

(2) A Testületi Gyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai: 



 
8 

 

I. Elnökség tagjai 

II. Évfolyam képviselők 

III. Hitéleti Bizottság elnöke 

IV. Diakóniai Bizottság elnöke 

V. Külügyi és Tanulmányi Bizottság elnöke 

VI. Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

(3) A Testületi Gyűlés tanácskozási joggal rendelkező állandó tagjai: 

I. Az Ellenőrző Bizottság elnöke 

II. A Szociális Bizottság elnöke 

III. Jegyző 

(4) A Testületi Gyűlés állandó meghívottjai:  

I. A Szenátus küldötte 

II. Az Egyetemi Lelkész 

III. A Doktorandusz Önkormányzat képviselője 

IV. Az Új Közlöny szerkesztőségének a képviselője 

(5) A Testületi Gyűlést levezető elnök a szenior, vagy az általa írásban felkért személy. 

(6) A Testületi Gyűlésen esetlegesen fellépő szavazategyenlőség esetén a Gyűlést vezető 

személy szavazata dönt. 

(7) A Testületi Gyűlést össze kell hívni minden szorgalmi időszakot érintő hónapban legalább 

egyszer.  

(8) A Testületi Gyűlés összehívásáról a szenior gondoskodik az ülés előtt legalább három 

nappal. A Testületi Gyűlés összehívása írásban, meghívóval illetve közzététellel történik, a 

meghívó tartalmazza a gyűlés napirendi pontjait. 

(8) A Testületi Gyűlés határozatképes, ha a tagjainak legalább a fele és a szenior vagy 

akadályoztatása esetén a hitéleti esküdtfelügyelő jelen van. 

7. § Az Elnökség 

(1) Az Elnökség az Önkormányzat opratív testülete. 

(2) Az Elnökség tagja a szenior, a hitéleti esküdtfelügyelő és a nem hitéleti esküdtfelügyelő. 

(3) Az Elnökség havonta legalább egyszer ülésezik, ahol kiértékeli az elmúlt hónap 

tevékenységét, továbbá meghatározza a következő üléséig elvégezendő feladatait.  

(4) Az Elnökség ülése zárt, az ülésen az vehet részt, az Elnökség tagjain kívül akit a szenior 

meghív.  

(5) Az Elnökség határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.  
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(6) Az üléséről jegyzőkönyvet vezet, amely elkészítésére külső személyt is felkérhet.  

8. § A Szenior/HÖK elnök 

(1) A szenior irányítja az Önkormányzat tevékenységét és összehangolja az egyes testületek 

működését. 

(2) Tisztsége alapján elnöke: 

a) Közgyűlésnek 

b) a Testületi Gyűlésnek 

c) az Elnökségnek. 

(3) Tisztsége alapján tagja: 

a) a DRHE Szenátusának, 

b) a DRHE Diákjóléti Bizottságának. 

(4) A mandátuma, megválasztása után minden év július 1.-jén kezdődik és a következő év 

június 30.-ig tart.  

(5) A HÖK elnök jogai és kötelességei: 

a) az elnök – mint a DRHE hallgatóinak a vezetője – az egyetem hallgatóinak lelki, 

szellemi, kulturális és gazdasági életét vezeti. 

b) mind magán-, mind közösségi és társadalmi életével, tanulmányi munkájával, 

hivatása iránti töretlen ragaszkodásával, az istentiszteletek buzgó látogatásával és 

a sákramentumokkal való éléssel a hallgatók előtt példaként áll. 

c) a hallgatók életét mindenkor figyelemmel kíséri, és lelki vigasztalással, 

tanácsokkal, figyelmeztetésekkel látja el őket. Az újonnan érkezett hallgatókkal az 

egyetem szabályait megismerteti. 

d) felelős azért, hogy az Önkormányzat az alapszabályának megfelelően működjön. 

e) képviseli az önkormányzatot egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon, 

f) a Testületi Gyűlést havonta legalább egyszer összehívja és meghatározza annak a 

helyét és időpontját. a két ülés között legalább 20 napnak el kell telnie. Az ülést 

megelőzően legalább 3 nappal, írásban értesítenie kell a Testületi Gyűlés tagjai az 

ülés időpontjáról, helyszínéről és a napirendi pontokról. 

g) a Testületi Gyűléstagjainak az első elnökségi ülés előtt elektronikusan, vagy papír 

alapon eljuttatja az önkormányzat hatályos alapszabályát. 

h) a Testületi Gyűlés vezetésére felkérhet egy levezető elnököt. a mindenkori 

levezető elnök a Testületi Gyűlés elején Bibliát olvas és imádkozik. 

i) képviseli a hallgatók jogait és érdekeit az egyetemi szenátus ülésein. 
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j) kapcsolatot tart más protestáns felsőoktatási intézmények hallgatói 

önkormányzatának vezetőivel. 

k) a Rektori Hivatallal és a Tanulmányi Osztállyal folyamatos kapcsolatban van a 

hallgatók ügyei érdekében. 

l) megszervezi a „Bagolytábort”, előkészíti a „Félévkezdő Csendes Napok” 

programját melyhez megszerzi a DRHE rektorának egyetértését. 

m) megszervezi és lebonyolítja a legációs választást. 

n) javaslatot tesz a Testületi Gyűlésnek a hallgatói normatíva felhasználására. 

o) előkészíti egy szemeszterre nézve a költségvetést és a félév végi zárszámadást, 

melyet a Testületi Gyűlés elé terjeszt. 

p) az Önkormányzat pénztárait (hitéleti kassza, hallgatói önkormányzati pénztár) az 

esküdtfelügyelők és az ellenőrző bizottság elnökének jelenlétében havonként 

ellenőrzi, s a pénztárnaplót ilyenkor vizsgálati záradékkal ellátja. 

q)  felügyel a költségvetés megtartására, felelős az önkormányzat gazdálkodásáért. 

r) a HÖK bevételeit és kiadásait illetően, bizonylatvételi, és bizonylatkiadási joga és 

kötelezettsége van. 

s) jogosult az önkormányzat pecsétjének a használatára, amelyet minden esetben 

aláírásával is hitelesít. 

t) nem köteles a HÖK valamely szerve vagy tisztségviselője hatáskörébe tartozó 

tevékenységeket elvégezni, azért, hogy a hallgatók ügyeit és érdekképviseletét 

megfelelő módon végezhesse, valamint tanulmányi kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tehessen, 

u) köteles az őt követő HÖK elnököt mindenről tájékoztatni, a szeniori hivatalt az 

ellenőrző bizottság jelenlétében átadni számára, 

v) a Közgyűlésnek évente legalább egyszer, a Testületi Gyűlésnek havonta 

beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

9. § A Hitéleti Esküdtfelügyelő/HÖK alelnök 

(1) A hitéleti esküdtfelügyelő a szeniorral együtt felelős a diákokat érintő minden hitéleti 

kérdéshez kapcsolódó ügyért. 

(2) Tisztsége alapján tagja: 

a) az Elnökségnek, 

b) a Testületi Gyűlésnek, 

c) a DRHE Tanulmányi Bizottságának, 
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d) a DRHE Fegyelmi Bizottságának, 

e) a DRHE Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottságának  

(3) A hitéleti esküdtfelügyelő jogai és kötelezettségei: 

a) segíti a szenior munkáját az Önkormányzat irányításában, bármely olyan 

kérdésben, amely a szenior jogkörében áll és erre őt felkéri. 

b) a szeniort, annak távollétében és felkérésére helyettesíti. 

c) mind magán, mind közösségi és társadalmi életével, hivatása iránti töretlen 

ragaszkodásával, az istentiszteletek buzgó látogatásával és a sákramentumokkal 

való éléssel a hallgatók előtt példaként áll, 

d) a hallgatók életét mindenkor figyelemmel kíséri, s lelki vigasztalással, 

tanácsokkal, figyelmeztetésekkel látja el őket, 

e) nem köteles a HÖK valamely szerve vagy tisztségviselője hatáskörébe tartozó 

tevékenységeket elvégezni, azért, hogy a hallgatók ügyeit és érdekképviseletét 

megfelelő módon végezhesse, valamint tanulmányi kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tehessen, 

f) a Közgyűlésnek, a szeniornak, az évfolyam képviselők testületének, és a Testületi 

Gyűlésnek felkérésre beszámolási kötelezettséggel tartozik, 

g) jogosult az Önkormányzat pecsétjének a használatára, amelyet minden esetben 

aláírásával is hitelesít. 

10. § A Nem Hitéleti Esküdtfelügyelő/HÖK alelnök 

(1) A nem hitéleti esküdtfelügyelő a szeniorral együtt felelős a diákokat érintő minden nem 

hitéleti kérdéshez kapcsolódó ügyért. 

(2) Tisztsége alapján tagja: 

a) az Elnökségnek, 

b) a Testületi Gyűlésnek, 

c) a DRHE Könyvtárbizottságának, 

d) a DRHE Fegyelmi Bizottságának. 

(3) A nem hitéleti esküdtfelügyelő jogai és kötelezettségei: 

a) segíti a szenior munkáját az Önkormányzat irányításában, bármely olyan 

kérdésben, amely a szenior jogkörében áll és erre őt felkéri, 

b) mind magán, mind közösségi és társadalmi életével, hivatása iránti töretlen 

ragaszkodásával, az istentiszteletek látogatásával és a hallgatók előtt példaként áll, 

c) a hallgatók életét mindenkor figyelemmel kíséri, figyelmeztetésekkel látja el őket, 
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d) amennyiben a szenior hitéleti szakos hallgató, vele együtt képviseli a hallgatók 

érdekeit a Szenátus ülésein, 

e) nem köteles a HÖK valamely szerve vagy tisztségviselője hatáskörébe tartozó 

tevékenységeket elvégezni, azért, hogy a hallgatók ügyeit és érdekképviseletét 

megfelelő módon végezhesse, valamint tanulmányi kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tehessen, 

f) a Közgyűlésnek, a szeniornak, az évfolyam képviselők testületének, és a Testületi 

Gyűlésnek felkérésre beszámolási kötelezettséggel tartozik, 

g) jogosult az Önkormányzat pecsétjének a használatára, amelyet minden esetben 

aláírásával is hitelesít. 

11. § Az Évfolyam Képviselők Testülete 

(1) Az Évfolyam képviselők testülete tevékenységének nagy részét a Testületi Gyűlés keretein 

belül végzi. 

(2) Az Évfolyam képviselők testületének tagjai: az évenkénti választáson megválasztott 11-11 

hitéleti- és nem hitéleti szakos hallgató 

a) hitéleti szakos évfolyam képviselők: az I-V. évfolyamok képviseletét 2-2 hallgató 

látja el; a VI. évfolyam (a segédlelkészi évből következően), a mesterképzésben 

résztvevő hallgatók és az I-V. évfolyamba nem tartozó hallgatók képviseletét 1 

hallgató látja el, 

b) nem hitéleti szakos évfolyam képviselők: az I-III. évfolyamok képviseletét 3-3 

hallgató látja el; a IV. évfolyam (az egybefüggő szakmai gyakorlatból 

következően) és az egyes szakok képzési idejét meghaladott hallgatók képviseletét 

2 hallgató látja el. 

(3) Az Évfolyam Képviselők Testülete évente legalább egyszer külön ülést tart, amelyen a 22 

képviselő, az Ellenőrző Bizottság elnöke, mint az ülést levezető elnök és a jegyző vesz részt. 

A külön ülésen a jegyző jegyzőkönyvet vezet. Az ülést az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja 

össze. 

(4) Az Évfolyam Képviselők Testülete az Elnökséggel közösen az első Testületi Gyűlés 

keretében tagjai közül megválasztja az Állandó Bizottságok elnökeit, a Szociális és az 

Ellenőrző Bizottság kivételével. A választás keretében a legtöbb szavazatot kapott hallgató 

tölti be az adott elnöki tisztséget, amelyre a meghívást a szenior adja át a gyűlést követő 

napon. 
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(5) Az Évfolyam Képviselők Testületének jogában áll az állandó Bizottsági elnököknek és az 

Elnökségnek a beszámoltatása, 

(6) Az Elnökség felkérésére – adott esetben – az évfolyam képviselők testülete segíti a nyílt 

napok megszervezését és koordinálását. 

12. § Az Állandó Bizottságok Elnökeinek Testülete 

(1) Az Állandó Bizottságok elnökei segítik az Elnökség munkáját az Önkormányzat 

tevékenységének azon kérdéseiben, amelyekért az általuk vezetett Bizottság a felelős. 

(2) Folyamatos kapcsolatban állnak a szeniorral, illetve más állandó Bizottságok vezetőivel. 

(3) Felkérésre beszámolási kötelezettséggel tartoznak, a Közgyűlésnek, az Elnökség 

Testületnek, a Testületi Gyűlésnek, illetve az Ellenőrző Bizottságnak. 

(4) Tisztségük alapján tagjai a Testületi Gyűlésnek és az Állandó Bizottságok Elnökeinek 

Testületének. 

(5) Felelősek a Bizottságuk tagjainak a felkéréséért és az ő tevékenységükért is. 

(6) Írásbeli beszámolóval tartoznak az Elnökség felé minden szemeszter első és utolsó 

Testületi Gyűlését megelőzően. Az első ülést megelőző beszámolónak tartalmaznia kell a 

féléves program és tevékenységi tervezetet, az utolsó ülést megelőzőben, pedig beszámolnak 

a féléves tevékenységükről. 

(8) A Bizottsági elnökök akadályoztatásuk esetén megbízhatják az általuk vezetett Bizottság 

egy tagját, hogy képviselje őt. 

(9) A Bizottsági elnökök újraválaszthatóak. 

13. § Az Ellenőrző Bizottság 

(1) A Bizottság feladata az Alapszabály betartásának, valamint az Önkormányzat 

szabályszerű pénz- és vagyonkezelésének ellenőrzése. 

(2) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják: 

a) a Bizottság elnöke, akit a Közgyűlés titkos szavazás útján választ meg, 

b) a Bizottság elnöke által felkért 2 hitéleti- és 2 nem hitéleti szakos hallgató. 

(3)A Bizottság tagjai nem tölthetnek be más tisztséget az Önkormányzaton belül. A Bizottság 

tagjainak felkéréséről az Elnökséget írásban értesíti. 

(4) A Bizottság elnöke felelős: 

a) az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséért, 

b) az Önkormányzat testületeinek tagjaival, ill. egyéb tisztségviselőivel és szerveivel 

szembeni hallgatói panaszok kivizsgálásáért. 
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(5) A Bizottság elnöke a Testületi ülésen nem rendelkezik szavazati joggal. 

(6) A Bizottság köteles legalább havonta egy ülést tartani, ahol 

a) összegzik az Önkormányzat és tisztségviselőinek a munkáját, 

b) összevetik az Önkormányzat tevékenységét az Alapszabályban rögzített 

feladatkörökkel és kötelességekkel, 

c) határozatot hoznak, mely tartalmazza, hogy az adott tisztségviselő, vagy szerv 

ellátta-e az Alapszabályban rögzített feladatait, nem lépte-e át jogkörét, 

tevékenységére vonatkozóan esetlegesen milyen szankciókat kezdeményez. 

(7) A Bizottság csak a Testületi Gyűlésnek és a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

(8) A Bizottság minden tagja jogosult az Önkormányzat bármely szervének bármely ülésén 

tanácskozási joggal részt venni. 

(9 A Bizottság jogosult az Önkormányzat bármely tisztségviselőjét írásban beszámoltatni. 

14. § A Szociális Bizottság 

(1) A Bizottság feladatai: 

a) a hallgatók szociális rászorultságát a benyújtott pályázat, illetve dokumentumok 

alapján rangsorolja, 

b) a beadott pályázatoknál ellenőrzi, hogy minden szükséges dokumentum csatolva 

legyen, 

c) a szociális támogatásban részesülőket írásos formában értesíti, 

d) a pályázati űrlapot elkészíti. 

 (2) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják: 

a. a Bizottság Elnöke, akit az Elnökség Testülete kér fel (ennek oka, hogy a tisztség 

különös szakértelmet igényel, amelynek vizsgálatára választási keretek között 

nincs lehetőség); a Bizottság Elnökének felkérését az Elnökség Testülete 

tanácskozás után egybehangzó véleménnyel teszi meg az Ellenőrző Bizottság 

elnökének a jelenlétében.  A felkérés két tanulmányi félévre szól. 

b. a Bizottság elnöke által felkért 2 hitéleti- és 2 nem hitéleti szakos hallgató, aki 

nem részesül szociális ösztöndíjban. A Bizottság tagjainak felkérése egy 

tanulmányi félévre szól. 

c. a Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet még a szenior, az 

esküdtfelügyelők és az Ellenőrző Bizottság elnöke. 

(3) A Bizottság elnökének felkéréséről a Testületi Gyűlést tájékoztatni kell.  

(4) A mandátum megszűnik visszahívással, lemondással, a szenior mandátumának lejárásával, 
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valamint a hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve passzív félév igénybevételével 

automatikusan.  

(5) A Bizottsági elnök a Testületi Gyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. 

(6) A Bizottság elnökének feladata: 

a) a Bizottság munkáját megszervezi, 

b) a Bizottság üléseit levezeti, vagy erre a feladatra levezető elnököt jelöl ki, 

c) a Bizottság munkájáról írásbeli beszámolót készít a Elnökségnek két 

szemeszterben 2 alkalommal (november és március hónapokban), 

d) a Diákjóléti Bizottság gyűlésein részt vesz.  

(7) A Bizottság hatásköre: 

a. az általuk leellenőrzött pályázatok rangsorának elkészítése és jóváhagyása, 

b. javaslatot tesz a Diákjóléti Bizottság részére, a hallgatói normatívából elkülönített 

pénzösszeg szétosztása az érvényben levő felsőoktatási törvénynek megfelelően, 

c. a hallgatók egyéb szociális problémáinak intézése, javaslat előterjesztése a 

Testületi Gyűlés előtt rendkívüli szociális támogatásra. 

(8) A Bizottság üléseit az elnök, vagy az elnök által felkért levezető elnök vezeti.  

(9) Az ülések nem nyilvánosak, mivel az a hallgatók személyes adatainak a védelmét sértené.  

(10) A Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik: a rendszeres szociális pályázatok 

és az alaptámogatások elbírálásakor, illetve ha rendkívüli szociális pályázat érkezik be.  

(11) A hallgató életében fellépő szociális helyzet változása esetén rendkivüli támogatásban 

részesülhet a hallgató. Ennek mértékéről és odaítéléséről a szenior, az alelnökök és a Szociális 

Bizottság elnöke dönt. A HÖK rendkívüli támogatás odaítélésekor az Elnökségi Testület és a 

Szociális Bizottság elnöke rendelkezik szavazati joggal. Az ülésen az Ellenőrző Bizottság 

elnöke Tanácskozási joggal vesz részt. 

(12) A Bizottsággal szemben felmerülő – ha a feladat- és hatáskörében járt el – panasz esetén 

bárki kezdeményezheti az Ellenőrző Bizottság vizsgálati eljárását. 

15. § A Hitéleti Bizottság 

(1) A Bizottság feladatai: 

a) az egyetemi lelkész munkáját segítve a DRHE hallgatói hit- és lelki életének 

szervezése, 

b) a hallgatók gyülekezetekbe való látogatásának és szolgálatának szervezése, és 

támogatása, 

c) imaközösségi és lelki alkalmak, valamint a reggeli áhítatok előkészítése, és 
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koordinálása, 

d) a lelki alkalmakon való szolgálatok segítése. 

(2) A Bizottság az előző pontokban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében a 

következő tevékenységeket végzi: 

a) a reggeli áhítatokon szolgálók beosztása, ill. a szerda reggeli kötetlen liturgiás 

áhítatok megszervezése, 

b) segítségnyújtás a szeniornak és a hitéleti esküdtfelügyelőnek a legációs lista 

összeállításában és a legációs választások lebonyolításában, 

c) a legációs futások koordinálásában történő segítségnyújtás, 

d) aktív részvétel a félévkezdő csendes napok megszervezésében, lebonyolításában, 

e) igény szerint zenei, illetve liturgiai szolgálat vállalása és szervezése az Akadémiai 

istentiszteleteken, az évfolyamok aktív közreműködésével, 

f) lelki alkalmakon való szolgálatok szervezése és segítése, 

g) kapcsolattartás a debreceni egyetemi gyülekezet lelkészével, 

h) gyülekezetekbe való kiszállások megszervezése, koordinálása, a gyülekezeti 

lelkészekkel való kapcsolattartás,  

i) együttműködés a Diakóniai Bizottsággal,  

(3) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják:  

a) a Bizottság elnöke az a hitéleti szakos hallgató (feladatköréből kifolyólag), akit a 

Testületi Gyűlés választ meg tagjai közül az alakuló ülésen, 

a1)  amennyiben a Testületi Gyűlés nem talál a tisztségre alkalmas 

képviselőt, abban az esetben az Elnökség a Közgyűlés hitéleti szakos tagjai közül 

javasol jelölt(eket) a Testületi Gyűlés számára, amely szavazás útján megválasztja 

a Bizottság elnökét, 

a2)  ebben az esetben a Bizottság elnöke nem rendelkezik szavazati joggal a 

Testületi Gyűlésen, 

b) a hitéleti esküdtfelügyelő, 

c) az elnök által választott további két Bizottsági tag, akik a DRHE aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatói. 

16. § A Diakóniai Bizottság 

(1) A Bizottság feladatai: 

a) kapcsolatfelvétel diakóniai szolgálatot végző és szociális szolgáltatást nyújtó 

intézményekkel (előnyben részesítve a Magyarországi Református Egyház által 
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fenntartott szociális intézményeket), 

b) a hallgatók folyamatos tájékoztatatása a diakóniai lehetőségekről, 

c) folyamatos kapcsolattartás, illetve egyeztetés a diakóniai munka tekintetében 

szakmailag illetékes tanszékek tanáraival, 

d) tájékozódni a Bizottság munkájába bekapcsolódott diákok igényeiről, 

tapasztalatairól, nehézségeiről, valamint ezen tapasztalatoknak összegyűjtése, 

e) a meglévő, már kiépített kapcsolatok megőrzése, fenntartása, diákok igénye 

szerint új lehetőségek feltárása, 

f) kiszállás jellegű szolgálatok szervezése a diákok számára diakóniai vagy missziói 

tevékenységet végző szolgálati területekre, 

g) együttműködés a Diákjóléti Bizottsággal, 

h) együttműködés a Hitéleti Bizottsággal, 

i) adománygyűjtés, és az adományok eljuttatása a célcsoportnak, 

j) lehetőség szerint szervezzen olyan programot, melyen egy-egy missziói terület 

bemutatkozik (pl.: különböző szakmai napok). 

(2) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják: 

a) a Bizottság elnöke az a hallgató, akit a Testületi Gyűlés választ meg tagjai közül 

az alakuló ülésen, 

b) a hitéleti esküdtfelügyelő, 

c) az elnök által választott további két Bizottsági tag, akik a DRHE aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatói, melyek közül: egy hitéleti és egy nem hitéleti 

szakos (lehetőleg szociális munka – ifjúságsegítő szakirány) hallgató 

 (3) A Bizottság tagjai havonta legalább egy alkalommal ülést tartanak, ahol megbeszélik a 

következő hónap programjait, terveit, illetve értékelik az eltelt időszakot. Az ülésről írásbeli 

beszámolót készítenek, melyet minden esetben benyújtanak az Elnökségnek. 

17. § A Kulturális és Sport Bizottság 

(1) A Bizottság feladatai:  

a) kulturális események szervezése (például: irodalmi estek, filmklub, táncház), 

b) megemlékezések lebonyolítása, kiváltképpen az október 6-i, 23-i, 31-i, valamint a 

március 15-i alkalom megszervezése, 

c) folyamatos tájékoztatás a mindenkori aktuális kulturális események (színházi 

előadások, hangversenyek, koncertek, kiállítások stb.) rendjéről, lehetőségeiről. 

Színházbérlet, vagy jegy-rendelések lebonyolítása, a bérlettel rendelkező 
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hallgatók állandó tájékoztatása. A hallgatók értesítése az alkalmi és az állandó 

kedvezményekről, 

d) kulturális pályázatok kiírása (például: irodalmi pályázat, fotópályázat). 

e) kérés esetén a Bagolytábor, a Teológus-találkozó, Bemutatkozó-est és az egyetemi 

Bál megszervezésében is részt vállalhat, 

f) a hallgatói társalgó tisztán tartása, amelyre külső munkatárs segítségét is 

felkérhetik, 

g) a DRHE hallgatóinak sport tevékenységeinek megszervezése, koordinálása, 

h) különböző sportrendezvények megszervezése, koordinálása és lebonyolítása, 

i) sporttevékenységekből kifolyó kapcsolattartás más református intézményekkel és 

felekezetekkel, illetve állami fenntartású intézményekkel, 

j) kapcsolatfelvétel a Debreceni Egyetem illetékes sportfelelősével, Bizottságával, 

k) a DRHE és a Magyar Református Egyház Egyházközségeinek kapcsolatát 

erősíteni, amennyiben ez sporttevékenységi keretek között lehetséges, 

l) a DRHE hallgatóinak képviselete a különböző egyházi, állami és más egyetemi 

szervezésű sportrendezvényeken, 

m) a DRHE hallgatóinak segítése a mozgásigényük kielégítésében, rendszeres 

sportolási lehetőségük biztosításában, 

n) a DRHE hallgatóinak tájékoztatása a különböző versenyrendezvényekről és 

sportolási lehetőségekről intézményen belül és kívül, 

o) a DRHE hallgatóinak különböző versenyeken (egyházi és nem egyházi) való 

indulásának biztosítása és felkészítése, 

p) sporteszközök elérhetőségének biztosítása, azok tárolása és leltározása, 

q) házibajnokságok megszervezése, lebonyolítása, 

r) rendkívüli sportesemények megszervezése és lebonyolítása. 

(2) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják: 

a) a Bizottság elnöke az a hallgató, akit a Testületi Gyűlés választ meg tagjai közül 

az alakuló ülésen, 

b) a nem hitéleti esküdtfelügyelő, 

c) az elnök által választott további négy Bizottsági tag, akik a DRHE aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatói; ezek közül is két hitéleti- és két nem hitéleti 

szakos hallgató 
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(3) A Bizottságba az elnök javaslatára és a tagok egyhangú támogatása esetén más hallgatók 

is bevonhatóak.  

(4) A sporteszközök a Bizottság elnökétől vehetőek át. A sporteszközök leltárban vannak, 

azokat a használat után a hallgatók kötelesek visszaszolgáltatni. A DRHE sporteszközeit a 

hallgatók és a tanárok jogosultak használni.  

18. § A Külügyi és a Tanulmányi Bizottság 

(1) A Bizottság feladatai: 

a) a hallgatóság tudományos érdeklődésének és érdeklődési területének a felmérése 

és kiszélesítése, 

b) tudományos vagy egyéb jellegű önképzőkörök létesítése, és a már meglévők 

működésének támogatása, 

c) korrepetálási lehetőségek megteremtése, 

d) felsőoktatási intézmények számára meghirdetett pályázati lehetőségek, versenyek 

közzététele a Diákság körében, 

e) a Bizottság tanulmányi téren képviseli a Diákság érdekeit, valamint közvetít a 

tanári kar és a hallgatóság között, 

f) a hallgatók TDK felkészülésének segítése, a Tudományos Diákköri tanács 

munkájának segítése, támogatása, 

g) a hallgatóság számára tájékoztatató programok szervezése az Erasmus- és a 

zsinati ösztöndíjak, a diakóniai év, illetve a Diákság lehetőségeiről, 

h) a g) pontban említett pályázatok keretében a DRHE-ra érkező hallgatók fogadása, 

eligazítása, beilleszkedésének segítése, 

i) a más intézményekből érkező vendégek fogadása és fogadásának előkészítése, 

j) az Erasmus-koordinátor tevékenységének egyéb módon való, felkérés szerinti 

segítése, a vele való folyamatos párbeszéd és együttműködés, 

k) az Erasmus hallgatói mobilitás pályázatra pályázó diákok érdekeinek képviselete, 

l) kapcsolattartás más felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzataival, 

különös tekintettel a teológiai fakultásokra és testvérintézményekre. 

(2) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják: 

a) a Bizottság elnöke az a hallgató, akit a Testületi Gyűlés választ meg tagjai közül 

az alakuló ülésen, 

b) a nem hitéleti esküdtfelügyelő, 
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c) az elnök által választott további négy Bizottsági tag, akik a DRHE aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatói; ezek közül is két hitéleti- és két nem hitéleti 

szakos hallgató. 

 (3) A Bizottság minden egyes tagjának legalább egy idegen nyelvet beszélnie kell. 

19. § Az Új Közlöny Szerkesztősége 

(1) Az Új Közlöny szerkesztősége felelős: 

a) a nyomtatott egyetemi folyóirat évente legalább háromszori megjelenéséért 

(karácsony, húsvét, pünkösd), 

b) a honlap üzemeltetéséért és az oda rendszeresen felkerülő tartalomért, 

c) a HÖK eseményeinek a dokumentálásáért, 

(2) Az Új Közlöny szerkesztősége pályázatokat írhat ki a Testületi Gyűléssel való egyeztetést 

követően, amelyeknek lebonyolításáért és elbírálásáért felel. 

(3) A szerkesztőség egy főszerkesztőből és három további tagból áll, akiknek feladatkörét 

egyeztetés után a főszerkesztő minden szemeszter elején írásban meghatározza. 

(4) A szerkesztői tisztség betöltésére az Elnökség pályázatot ír ki, ezt követően pedig dönt a 

főszerkesztő személyéről. 

(5) A szerkesztőség tagjait a főszerkesztő kéri fel, amelyet az Elnökség jóvá hagy. 

20. § A Hallgatói Önkormányzat további tisztségviselői 

(1) Az Önkormányzat további tisztségviselői: 

a) A Jegyző feladata jegyzőkönyvet vezetni a HÖK szervezeteinek gyűlésein, s 

aláírásával hitelesíteni azt. A Jegyző díjazása a HÖK elnökségének javaslatára a 

Testületi Gyűlés jóváhagyása alapján történik. A Jegyzőt az Ellenőrző Bizottság 

elnökének javaslatára a szenior kéri fel, amennyiben a személyt alkalmasnak látja 

a betöltendő pozícióra. 

b) A Kántorok feladata a hitéleti alkalmakon szükséges zenei szolgálat ellátása. A 

Kántorok díjazása a HÖK elnökségének javaslatára a Testületi Gyűlés 

jóváhagyása alapján történik. A Kántorokat a szenior javaslatára a hitéleti 

esküdtfelügyelő kéri fel. 

c) A Honlapszerkesztő/Webmester feladata a Diákság honlapjának állandó kezelése 

és frissítése. A Honlapszerkesztő/Webmester díjazása a HÖK elnökségének 

javaslatára a Testületi Gyűlés jóváhagyása alapján történik. A 
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Honlapszerkesztőt/Webmestert pályázat útján és az Elnökség döntése alapján a 

szenior kéri fel. 

d) A Technikus feladata a hangtechnika kezelése a különféle rendezvényeken (pl.: 

ünnepi megemlékezések, előadások, közgyűlések, stb.) és a hitéleti alkalmakon 

(pl.: reggeli áhítatok, akadémiai istentiszteletek, különféle ünnepi alkalmak, stb.). 

A Technikus díjazása a HÖK elnökségének javaslatára a Testületi Gyűlés 

jóváhagyása alapján történik. A Technikust pályázat útján és az Elnökség döntése 

alapján a szenior kéri fel. 

e) A Társalgói Ügyeletes feladata a Hallgatói Társalgók rendszeres ellenőrzése és 

rendben tartása, továbbá segítségnyújtás a HÖK rendezvényeinek elő- és 

utómunkálataiban. A Társalgói Ügyeletes díjazása a HÖK elnökségének 

javaslatára a Testületi Gyűlés jóváhagyása alapján történik. A Társalgói 

Ügyeletest pályázat útján és az Elnökség döntése alapján a szenior kéri fel. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TISZTSÉGVISELŐINEK ÉS TESTÜLETI 

TAGJAINAK A VÁLASZTÁSA 

20. § A Választási Bizottság 

(1) A választások lebonyolítását Választási Bizottság végzi, amely lebonyolítja: 

a) az Elnökség tagjainak és az Ellenőrző Bizottság elnökének választását, 

b) az évfolyam képviselők választását. 

(2) A Választási Bizottság feladatai: 

a) a jelölések koordinálása, 

b) a választások szabályszerű lebonyolítása, 

c) a szavazatszámlálás.  

(3) A Bizottságot az alábbi tagok alkotják: 

a) a Bizottság elnöke 

b) további négy tag, akik a DRHE hallgatói; ezek közül is két hitéleti- és két nem 

hitéleti szakos hallgató, akik önkormányzati tisztségviselőségért nem indulnak. 

(4) A Bizottságot a választási időszak előtt egy héttel létre kell hozni, amelyért a Testületi 

Gyűlés a felelős. 

(5) A Bizottságot a Testületi Gyűlés kéri fel, a megbízást pedig a felkérést követő 

munkanapon a Szenior adja át a Bizottság tagjainak. 

(6) A Bizottság üléseire tanácskozási joggal az Ellenőrző Bizottság elnöke is részt vehet. 
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7) A Bizottsági munka jegyzőkönyvét a jegyző vezeti. 

21. § A jelölési időszak 

(1) Az Elnökség tagjainak (szenior és a két esküdtfelügyelő) és az Ellenőrző Bizottság 

elnökének választásra való jelölése: 

a) a jelölésre való felhívást valamennyi hallgató számára nyilvánosan meg kell 

hirdetni a jelölés előtt legalább egy héttel, 

b) a DRHE bármely hallgatója jelölhető szeniori vagy az Ellenőrző Bizottság elnöki 

tisztségére. A DRHE bármely, hitéleti szakos hallgatója jelölhető hitéleti 

esküdtfelügyelői tisztségre. A DRHE bármely, nem hitéleti szakos hallgatója 

jelölhető nem hitéleti esküdtfelügyelői tisztségre, 

c) a jelölés a Választási Bizottság által meghatározott napokon és helyeken adható le 

a jelölési űrlap kitöltésével. 

d) a kitöltött jelölési űrlapokat az arra kijelölt urnákban kell elhelyezni, a 

személyazonosság igazolása után és az aláírást követően, 

e) a jelöltlistára – a választásra jogosultak jelölései alapján és a jelöltek 

hozzájárulásával – a Választási Bizottság tisztségenként a három legtöbb jelölést 

kapott hallgatót veszi fel a jelölések számának sorrendjében, 

f) a jelöltlistát a DRHE Szenátusa szimpátiaszavazással véleményezheti, 

g) a Választási Bizottság a jelölés lezárása után nyilvánosságra hozza a választási 

jelöltlistát. 

22. § A választási időszak 

(1) Az Elnökség tagjainak (szenior és a két esküdtfelügyelő) és az Ellenőrző Bizottság 

elnökének választása: 

a) a választás a tanév tavaszi szemeszterének szorgalmi időszakában történik, 

b) a választásra a Választási Bizottság által meghatározott napon és helyszínen kerül 

sor, mely napon a Választási Bizottság elnöke Közgyűlést hív össze, ezzel is 

lehetőséget biztosítva a jelöltek bemutatkozására, 

c) a választás titkos szavazással történik a Választási Bizottság által előre 

meghatározott időintervallumban, 

d) a választásra legalább egy héttel a jelölés után kerülhet sor, 

e) a választást megelőzően, legalább 5 nappal a jelölteknek nyilatkozniuk kell 

terveikről és céljaikról, amelyeket a hivatalos hirdetőfelülteken a hivatalban lévő 
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szenior változtatás nélkül köteles közzétenni, 

f) a választókkal a választás előtt legalább 3 nappal részletesen ismertetni kell a 

választás rendjét és módját, 

g) a leadott szavazólapok abban az esetben érvényesek, ha minden tisztségre külön-

külön megtörtént az érvényes szavazás az üres négyzet kitöltésével („x” vagy 

„+”), 

h) a kitöltött szavazócédulákat az arra kijelölt urnákban kell elhelyezni, a 

személyazonosság igazolása után és az aláírást követően, 

i) a választás abban az esetben érvényes, ha a HÖK összes tagjának a 25%-a plusz 1 

fő érvényes szavazatot adott le, 

j) a választás eredményét a Választási Bizottság a választást követő napon kihirdeti. 

(2) Az évfolyam képviselők választása: 

a) a választás a tanév őszi szemeszterének szorgalmi időszakában történik, annak 

második hetében, 

b) az Önkormányzat tagjait a választást megelőzően három nappal tájékoztatni kell a 

szavazás pontos helyéről és időpontjáról, 

c) hitéleti szakos évfolyam képviselők: az I-V. évfolyamok képviseletét 2-2 hallgató 

látja el; a VI. évfolyam (a segédlelkészi évből következően), a mesterképzésben 

résztvevő hallgatók és az I-V. évfolyamba nem tartozó hallgatók képviseletét 1 

hallgató látja el, 

c) nem hitéleti szakos évfolyam képviselők: az I-III. évfolyamok képviseletét 3-3 

hallgató látja el; a IV. évfolyam (az egybefüggő szakmai gyakorlatból 

következően) és az egyes szakok képzési idejét meghaladott hallgatók képviseletét 

2 hallgató látja el. 

d) a választást keretében a Választási Bizottság évfolyamonként választási 

fórumokat hoz létre, ahol titkos szavazással döntenek az évfolyamok, 

e) a választási fórum keretében a hallgatók szavaznak, hogy ki képviselje a saját 

évfolyamukat, 

f) a hitéleti hatodévesek, és az egyéb hitéleti szakon és képzési módban részt vevő 

hallgatók számára a Választási Bizottság külön fórumot hoz létre, ahol szintén 

titkos szavazással születik meg a döntés; a Választási Bizottság hasonlóan jár el az 

egyéb nem hitéleti szakon és képzési módban részt vevő hallgatók esetében. 
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