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A Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Kormányrendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a kollégiumi jogviszony 

létrejöttének és tartalmának meghatározása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja.1 2 3 

 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az Egyetem rendelkezésére álló kollégiumok az Egyetem jelen szabályzatban meghatározott 

szolgáltatásokat nyújtó, illetve jogosítványokkal és kötelezettségekkel rendelkező szolgáltató 

szervezeti egységei. 

(2) Az Egyetem a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel biztosít kollégiumi elhelyezést hallgatói 

számára.4 

(3) A kollégiumok ápolják és fejlesztik a kollégiumi hagyományokat, az Egyetemi képzéshez 

kapcsolódóan szerepet vállalnak a hallgatók szakmai felkészítésében. A kollégiumi munkát úgy 

szervezik, hogy az segítsék az egyéniség sokoldalú fejlődését. A kollégiumok segítik a hallgatói 

öntevékenység kibontakozását, segítik továbbá a közéletiségre való nevelést.5 A kollégiumok: 

 

a) lakhatást biztosítanak a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára, 

 

b) biztosítják a jogszabályban előírt működési feltételeket,6  

 

c) rendelkezésre álló eszközeik és működési rendjük révén elősegítik a hallgatók tanulmányai 

zavartalan folytatását, 

 

d) keretet biztosítanak a művelődés, a szabadidő tartalmas eltöltése, valamint a testedzés és 

az egészséges életmódra történő nevelés számára, 

 

e) lehetőséget biztosíthat a hallgatók tehetséggondozására, képességeik fejlesztésére. 

 

(4) A kollégiumok az általuk nyújtott férőhelyek komfortfokozatai alapján meghatározott 

kategóriákba tartoznak. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a férőhelyek kategóriába sorolását 

és az egyes kategóriákhoz tartozó kollégiumi díjakat a Hallgatói Követelményrendszer 

(továbbiakban: HKR) IV/2. melléklete tartalmazza. 7 8 9 

 

 
1 A szabályzatot a Szenátus 2006. december 15-én tartott ülésén a 2006/2007-es tanévi 19. számú határozatával fogadta el. Átfogóan módosította a 

szabályzatot a Szenátus 2011. június 24-én a 2010/2011-es tanévi 121. számú határozatával. 
2 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától.  
3 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
4 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
5 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
6 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától.  
7 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
8 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától.  
9 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
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(5) 10 

 

(6) A kollégiumok működését az oktatási igazgató felügyeli, az oktatási rektorhelyettes szakmai 

felügyeletével.11 12 

 

 

A szabályzat hatálya 

 

2. § (1) A szabályzat területi hatálya az Egyetem kezelésében lévő, alábbi kari kollégiumokra (a 

továbbiakban: Kollégium) terjed ki:13  

 

a) Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiuma (1148, Budapest, 

Bagolyvár u. 6-10.), 

 

b) Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 

Kollégiuma (1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7.), 

 

c) Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Kollégiuma (1165 Budapest, Diósy Lajos 

u. 22-24.). 

 

d)14  

 

3. § A szabályzat személyi hatálya kiterjed az az Egyetem, kollégiumi elhelyezésben részesült, 

kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatóira (továbbiakban: hallgató), a Kollégiumban különböző 

jogcímeken tartósan, vagy ideiglenesen lakó/tartózkodó személyekre, továbbá a Kollégiumban 

foglalkoztatott közalkalmazottakra.15 16 

 

 

A szakkollégiumok 

 

4. § A szakkollégiumok működéséről külön Szakkollégiumi Szabályzat rendelkezik. 

 

 

II. fejezet 

 

A Kollégiummal összefüggésben működő szervek17  

 

5. § A Kollégiumban az alábbi szervek működnek: 

 

a) 

 

 
10 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
11 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
12 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
13 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
14 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
15 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától.  
16 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
17 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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b) a Kollégium legfőbb döntéshozó szerve: a Közgyűlés, 

 

c) a Kollégiumi Bizottság. 

 

 

Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság 

 

Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság összetétele, feladat- és hatásköre 

 

6. § 18 

 

A bizottság tagjainak jogai és kötelességei19 

 

7. §  

 

A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés összetétele 

 

8. § (1) A Kollégium demokratikus önkormányzatának legfelsőbb szerve a kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkező hallgatókból és a kollégiumvezetőből álló Közgyűlés, amely döntési, véleményezési, 

javaslattételi és ellenőrzési joggal rendelkezik.20 21 22 

 

(2) A Közgyűlés szavazati jogú tagjai a kollégiumvezető, valamint kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkező hallgatók.23 24 25 26 

 

(3) A Közgyűlés állandó meghívottjai, akik tanácsokozási joggal rendelkeznek: 

 

a) az oktatási rektorhelyettes,27 

 

b) az érintett kar oktatási dékánhelyettese28, 

 

c) az oktatási igazgató29 

 

d) a Kollégium ügyintézője.30 

 

(4) Megszűnik a Közgyűlés tagjának mandátuma annak lejárta előtt:  

 

 
18 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
19 A Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával törölte. Hatálytalan: 2018. július 1. napjától.  
20 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
21 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
22 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
23 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
24 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
25 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
26 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
27 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
28 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
29 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
30 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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a)31  

 

b) az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti, illetve a hallgató kollégiumi jogviszonyának 

megszűnésével32, 

 

c) a kollégiumvezető esetében a funkció betöltésének megszűnésével.33 

 

d) a tag halálával,34 

 

A Közgyűlés összehívása, feladat- és hatáskörei, határozatképessége 

 

9. § (1) A Közgyűlést legalább évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Közgyűlés 

összehívását kezdeményezheti:35 

 

a) az oktatási rektorhelyettes,36 

 

b) az oktatási igazgató37 

 

c) a kollégiumvezető38, 

 

d) a Kollégiumi Bizottság39, 

 

e) a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók legalább 20%-ának indítványa alapján a 

Kollégiumi Bizottság kötelező jelleggel40.41 

 

(2) A Közgyűlés: 

 

a) elfogadja a Kollégiumi Bizottság által előterjesztett Házirendet,  42 

 

b) .43 44 45 46 

 

(3) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen 

van. A Közgyűlés a határozatait a jelen levő tagjai többségének egyhangú szavazatával, általában 

nyílt szavazással hozza. A döntés meghozatalához az igen szavazatok (egyszerű) többségének 

megléte szükséges. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a Kollégiumi Bizottság elnöke 

megkísérli a határozatképesség helyreállítását, illetve a napirendi pontok megtartásával gondoskodik 

 
31 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
32 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
33 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
34 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
35 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
36 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától.  
37 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
38 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
39 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
40 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
41 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
42 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
43 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
44 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
45 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
46 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
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a megismételt közgyűlés 24 órán belüli összehívásáról. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők 

számától függetlenül határozatképes.47 

 

(4) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.  

 

(5) A Közgyűlés üléseiről a tanácskozás lényegét, valamint a hozott határozatokat tartalmazó 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a gyűlést levezető elnök és a kollégiumvezető ír alá.48 

 

 

A Kollégiumi Bizottság 

 

A Kollégiumi Bizottság összetétele, feladat- és hatásköre 

 

10. § (1) A Kollégium hallgatói életét a választott önkormányzat, a 7 tagból álló Kollégiumi Bizottság 

(a továbbiakban: KOB) irányítja, amely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.49  

 

(2) A KOB választott tagokból áll.50 51 

 

(3) A KOB  tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással. A KOB elnökét a tagok maguk közül 

választják A KOB tagjainak választására vonatkozó részletes szabályokat e szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza. 52 

 

11. § (1) A KOB hatásköre és feladatai:53 

 

a) irányítja a kollégiumi közösségek szakmai, tanulmányi, kulturális és sportmunkáját, 

 

b) előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Kollégium Házirendjét, éves programtervét,54 

 

c) összehívja a Közgyűlést, a kollégiumi tisztségviselők választása érdekében a választási 

bizottság tagjaira javaslatot tesz, 55 

 

d) megszervezi a jogszabályokból és más rendelkezésekből adódóan a Kollégiumra háruló 

feladatok végrehajtását,  

 

e) a KOB tagja felügyel a Kollégium működési szabályzatának és Házirendjének 

betartására56, 

 

f) szükség esetén javaslatot tesz, és javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti a Kollégium 

választott tisztségviselőjének visszahívására57, 

 

 
47 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
48 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
49 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
50 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
51 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
52 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
53 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
54 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
55 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
56 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
57 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
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g) egy tagot delegál a Kollégiumi Felvételi Bizottságba,58 

 

h) rendelkezik a (HÖK-től, egyéb jogi személyektől, pályázatok alapján) kapott 

támogatások felhasználásáról és javaslatot tesz a dékánnak egyéb hasznosításból 

származó maradvány felhasználásáról,59 

 

i)60  

 

k) 61 

 

l)62, 

 

m) a kar által biztosított pénzügyi eszközök felhasználására vonatkozóan javaslatot tesz. 63 

 

n)64  

o) javaslatot tesz kollégiumi díjak mértékére, 65 

 

p) közösségi helyiségek használatának beosztása, 

 

q) a szobabeosztás előkészítése, segítség a be- illetve év végi kiköltözések 

lebonyolításában. 

 

(2) A KOB ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen 

van. A KOB határozatait a jelen levő tagjai többségének egyhangú szavazatával, általában nyílt 

szavazással hozza. A döntés meghozatalához az igen szavazatok (egyszerű) többségének megléte 

szükséges.66 

 

(3) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.  

 

(4) A KOB üléseiről a tanácskozás lényegét, valamint a hozott határozatokat tartalmazó 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a gyűlést levezető elnök és a kollégiumvezető ír alá. A 

jegyzőkönyv archiválásáról a kollégiumvezető gondoskodik.67 68 

 

 

A Kollégium vezetője 

 

12. § (1) A kollégiumvezető az Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott 

szabályok szerint kerül megbízásra.69 

 

 
58 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
59 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
60 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
61 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
62 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
63 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
64 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
65 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
66 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
67 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
68 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
69 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
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(2) A kollégiumvezető hatásköre, feladatai70: 

 

a) biztosítja, hogy a Kollégium az Egyetem nevelési céljaival, szabályzataival, programjaival 

összehangoltan működjék, kapcsolatot tart az Egyetem vezetőivel és más szervezeti 

egységekkel, képviseli a Kollégiumot az egyetemi fórumokon és a külső szervek előtt, 

 

b) segíti a KOB munkáját, a kollégisták öntevékenységének kibontakozását, szakmai és 

pedagógiai módszertani segítséget nyújt a közösségi tevékenység színvonalának 

emeléséhez,71 

 

c) a Kollégium nevelési és szociális feladatainak biztosítása mellett az észszerűen takarékos 

gazdálkodás és átgondolt korszerűsítésre, felújításokra javaslatokat készít, 

 

d) feladatainak ellátása során biztosítja, hogy a Kollégium hatáskörében hozott önkormányzati 

döntések ne legyenek jogsértők, a Kollégium és az Egyetem érdekeinek megfeleljenek, 

 

e) felelős a Kollégium tevékenységéért, segíti és támogatja a KOB hatékony működését,72 

 

f) szervezi és vezeti a Kollégium munkáját, koordinálja az oktató-nevelő tevékenységét, 

meghatározza a kollégiumi közalkalmazottak feladatait, időbeosztását, irányítja és ellenőrzi 

munkájukat73,74 

 

h) köteles a KOB-nak tájékoztatást adni a gazdálkodás fontosabb kérdéseiről, 75 

 

i) szervezi a Kollégium belső életét érintő mindazon kérdéseket is, amelyek esetén a KOB 

döntési és egyetértési joggal rendelkezik,76 

 

j),77 

 

k) gondoskodik a nyári szabad férőhelyek hasznosításáról,78 

 

l) írásbeli figyelmeztetésben részesítheti a Kollégium szabályait megsértő kollégistákat.79 

 
80 

 

 

A kollégiumi nevelőtanár 

 

 
70 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
71 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
72 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
73 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
74 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
75 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
76 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
77 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
78 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
79 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától.  
80 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
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13. § 8182 

A kollégiumi gondnok 

 

14. §83 

 

A kollégiumi előadó 

 

15. §84 

 

 

III. fejezet 

 

A kollégiumi felvételi eljárás intézményi rendje, a kollégiumi jogviszony 

 

 

16. § (1) A Kollégiumban történő elhelyezés on-line jelentkezés alapján, a HKR 111. § (1)-(5) bekezdései 

alapján történik. 85 

(2) A jelentkezés pozitív elbírálása esetén a hallgatót tájékoztatni kell: 

 

a) a kollégiumi térítési díj összegéről,  

 

b)86  

 

c) a kollégiumi beköltözés időpontjáról.87 

 

 

(3) 88 

 

(4).89 90 

 

(5) A Kollégiumba történő felvétellel kollégiumi jogviszony jön létre. A kollégiumi jogviszony egy 

tanévre, illetve a felvételről szóló határozatban megjelölt időpontig szól. 

 

(6) A kollégiumi felvételi eljárást minden évben le kell folytatni.91 

 

 

 
 
82 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
83 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
84 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus 2016. évi június 24-i ülésén hozott 2015/2016. tanévi (VI.24.) 93. számú határozata. Hatálytalan: 2016. június 25. 

napjától. 
85 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
86 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
87 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
88 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi VII. 20.) 124. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014. június 

20. napjától. 
89 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától.  
90 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 124. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014. június 

20. napjától. 
91 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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A kollégiumi jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek 

 

17. § (1) A Kollégiumban elhelyezést nyert hallgató joga, hogy 

 

a) emberi méltóságát tiszteletben tartsák, 

 

b) személyiségi jogát, ezen belül különösen személyisége szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát tiszteletben 

tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogának érvényesítése 

nem veszélyezteti saját és társai, illetve a Kollégium alkalmazottai egészségét, testi épségét, 

 

c) szabadon véleményt nyilváníthasson minden kérdésről, és a Kollégium működéséről, 

 

d) teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről, hozzájusson 

a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

 

e) javaslattal éljen, kérdést intézzen a kollégiumvezetőhöz, és arra legkésőbb 21 napon belül 

érdemi választ kapjon92,93 

 

f) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását 

tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik 

jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát és nem korlátozza mások tanuláshoz való 

jogának érvényesülését, 

 

g) levelezéshez, lakhatáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása 

nem sérti mások hasonló jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

 

h)94, 

 

i) személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, a Kollégium hallgatói életének irányításában,95 

 

j) jogai megsértése estén eljárást indítson a HKR 40. §-ban foglaltak szerint. 

 

(2) A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató kötelessége, hogy96 

 

a) megismerje és megtartsa a Kollégium működésére, kollégiumi jogviszonyra vonatkozó 

jogszabályok és egyetemi szabályzatok és egyéb vonatkozó dokumentumok, valamint a 

kollégiumi Házirend rendelkezéseit,97 

 

b) megtartsa a Kollégium helyiségei, a Kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a 

rábízott eszközöket az előírásoknak megfelelően kezelje, óvja a Kollégium létesítményeit, 

 
92 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
93 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
94 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
95 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
96 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
97 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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felszereléseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az 

egészségét és biztonságát védő ismereteket,98 

 

c) tiszteletben tartsa a Kollégium alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát, 

 

d) a Szenátus által megállapított kollégiumi térítési díjat a szabályzatban meghatározottak 

szerint megfizesse, 

 

e) a kollégiumi jogviszonnyal összefüggő jogait és kötelességeit személyesen gyakorolja, így 

kollégiumi férőhelyét másra át nem ruházhatja. 

 

(3) A kollégiumi jogviszony megszűnik: 

 

a) a felvételről szóló döntésben megjelölt határidő lejártával, 

 

b) hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve szünetelésével, 

 

c) a Kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

 

d) ha a hallgató kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt − a hallgató eredménytelen 

felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után − megszüntetik, a megszüntetésről hozott 

döntés jogerőre emelkedésének napján, 

 

e) ha a hallgató kollégiumi jogviszonyáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon, 

 

f) ha a hallgatót másik Kollégium átvette, az átvétel napján. 

 

(4) 99 

 

(5) A hallgatói100 jogviszony megszűnését követően a hallgató a Kollégium által meghatározott 

határidőn belül és módon köteles a Kollégiumból kiköltözni. A kiköltöztetés szabályait a kiköltözés 

rendjéről szóló tájékoztatóban határozzák meg.101 102 

 

 

A kollégiumi térítési díj, kollégiumi komfortfokozatok és vendégszállás 

 

18. § (1) A Kollégium komfort fokozat alapján megállapított kategóriákhoz tartozó, a fizetendő térítési 

díjak összegét, a mindenkor hatályos HKR103 IV/2. melléklete szabályozza. 104A fizetés módját és 

határidejét rektori-kancellári utasítás határozza meg.105 

 
98 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
99 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 124. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014. június 

20. napjától. 
100 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától.  
101 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
102 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
103 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától.  
104 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
105 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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(2) A vendégszobák térítési díjait a Gazdasági Igazgatóság iránymutatása alapján a karok Gazdasági 

és Műszaki Osztályai minden évben – az önköltség-számítást követően – felülvizsgálják, és a 

Kollégium a meghatározott árjegyzék alkalmazása mellett állapítja meg. 106 

Az életvitelszerű vagy időszakonkénti rendszeres szállás igénylése esetén a díjfizetés alól, külön 

kérelemre az oktatók, kutatók esetében a dékán, a kancellári szervezet alkalmazottai esetében – az 

érintett karon működő gazdasági és műszaki osztályvezető fedezetigazolása megléte esetén, a 

kancellár véleményének kikérésével – az oktatási igazgató adhat kedvezményt, felmentést. 107 

 

 

A kollégiumi együttélés szabályai, a Kollégium működési rendje 

 

19. § (1) A kollégiumi együttélés szabályaira vonatkozó részletes rendelkezéseket, az évenként 

felülvizsgálatra kerülő, és a Közgyűlés által elfogadott, az oktatási igazgató által jóváhagyott 

Házirend tartalmazza. 

 

(2) A Kollégiumban elhelyezést nyert hallgató saját tulajdonú elektromos berendezésének - a 

személyi számítógép és a szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis fogyasztású háztartási 

eszközök kivételével - üzemeltetésére a kollégiumvezető előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogosult. A hallgatónak a használatnál figyelembe kell vennie a tűz-, baleset- és érintésvédelmi 

előírásokat. A Kollégium az engedélyhez kötött elektromos berendezést működtető hallgatót a 

megfelelő elektromos fogyasztási díj megfizetésére kötelezheti.108 

 

 

A Kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók fegyelmi és kártérítési felelőssége 

 

20. § 109 

 

 

A hallgatók kártérítési felelőssége 

 

21. § (1) A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségét a HKR V. fejezete110 határozza meg. 

 

(2) Ha a hallgató a kollégiumi jogviszonyával összefüggésben jogellenesen kárt okoz, a hallgató a 

mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szerint felel.111  

 

 

IV. fejezet 

 

A hátrányos helyzetű és a külföldi hallgatókra vonatkozó különleges rendelkezések 

 

22. § (1) A kollégiumi felvételi eljárás során a szociális helyzetfelmérő alapján kell előnyben részesíteni 

a hátrányos helyzetű hallgatót.112 

 
106 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
107 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
108 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
109 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
110 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától.  
111 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától. 
112 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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(2)113114  

 

l 

 

23. § (1)115 

 

(2) A karok által nemzetközi szervezettel kötött megállapodás alapján a karon tanulmányokat 

folytató külföldi hallgatókat a Dékán döntése alapján kell elhelyezni.116 

 

(3) Az Egyetemen bilaterális szerződés alapján rövid tanulmányútra érkező külföldi hallgatók 

önköltségi áron, a vendégszállás keret terhére vehetik igénybe az üzemeltető által fenntartott 

vendégszobákat.117 

 

V. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

 

24. § Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba, rendelkezéseit először 

a 2020/2021-es tanév során kell alkalmazni.118 

 

 

Budapest, 2020. június 22. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Heidrich Balázs s.k. 

rektor 

Dr. Dietz Ferenc s.k. 

kancellár 

 

 

 

 

  

 
113 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
114 A módosítást a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. június 21. napjától.  
115 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
116 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
117 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
118 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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Záradék:  

 

A szabályzatot a Szenátus 2006. december 15-i ülésén a 2006/2007-es tanévi 19. számú 

határozatával fogadta el. 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2008. június 27-i ülésén 55. számú határozatával fogadta el. 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2011. június 24-i ülésén 121. számú határozatával átfogóan 

módosította. Hatályos 2011. július 1. napjától. 

 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2013. június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 188. számú 

határozatával módosította. Hatályos 2013. június 21. napjától. 

 

Jelen szabályzatot a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI.20.) 124. számú 

határozatával módosította. Hatályos 2014. június 20. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával módosította. Hatályos: 

2015. június 26. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával módosította. Hatályos: 

2016. június 25. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú 

határozatával módosította. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 

 

A szabályzatot a Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. 

Hatályos: 2020. augusztus 1. napjától. 
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1. számú melléklet 

 

 

A Kollégiumi Bizottság tagjainak választására vonatkozó szabályok, eljárási rend 

 

 

1. A KOB tagjait a közvetlen demokrácia elve alapján választják. Ennek értelmében mindenki választó 

és választható, amennyiben kizáró ok (fegyelmi határozat bármelyik fokozata) nem áll fenn 

személyével szemben. 

 

2. A KOB tagjainak mandátuma két évre szól. 

Amennyiben a 7 fős KOB létszáma tanév közben a teljes létszám 75%-a (5 fő) alá esik, a KOB köteles 

8 munkanapon belül összehívni a Választási Bizottságot.119 

 

3. A Választási Bizottság tagjai: 

a) A Kollégiumi Bizottság elnöke120 

b) A kollégiumvezető121 

c) A Kollégium lakói által emeletenként választott 1-1 fő 

A Választási Bizottságnak nem lehet tagja olyan hallgató, aki jelölt.122 

 

4. A Választási Bizottság feladata a szavazás meghirdetése, a szavazatok lebonyolítása és 

megszámlálása. A szavazás lebonyolítására kijelölt napon minimum 8 órát kell megjelölni. 

 

5. A szavazás menete: 

Csak azon hallgató szavazhat, aki a választáshónapjában kollégiumi jogviszonnyal rendelkezik és a 

kollégiumvezető által jóváhagyott listán szerepel.123 124 

 

A szavazást a Választási Bizottság által meghatározott napon teheti meg minden kollégista és a 

közgyűlés tagja a választási felhívásban megadott módon.125 

 

A szavazóurnát -nem online szavazás esetén - az első szavazónak kötelessége hitelesíteni, aki nem 

lehet közvetlenül érdekelt a választások kimenetelében.126 

 

Nem online szavazás esetén azon kollégista hallgató szavazhat, aki a kollégiumi belépőkártyájával 

igazolja kollégiumi jogviszonyát, és az érvényes diákigazolványával nappalis beiratkozott hallgatói 

jogviszonyát. E két igazoló dokumentum hitelességének és érvényességének bizonyítása után a 

kollégiumi listán érvényesíti aláírásával a választáson való részvételét.127 

 

Nem online szavazás esetén a választó egy elkülönített helyen kitölti szavazócéduláját. A 

szavazócédulán a választó legfeljebb a jelölési helyek számával egyenlő nevet jelölhet meg. Az általa 

választott jelöltek neve előtti négyzetet/kört jól láthatóan jelölje (x-szel, +-szal). Ezt követően a 

 
119 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
120 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától.  
121 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
122 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI. 24.) 131. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. június 25. napjától.  
123 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. június 27. napjától. 
124 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
125 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
126 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
127 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától. 
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választó a szavazatgyűjtő ládába dobja szavazócéduláját. A szavazó hallgatónak biztosítani kell a 

nyugodt szavazási légkört.128 

 

A szavazatszámlálást a Választási Bizottságnak a választás befejezését követő 1 órán belül meg kell 

kezdenie. 

 

A szavazatszámlálás a Kollégiumi Bizottság129 tagjai előtt nyilvános, akiknek joguk a számlálást 

felügyelniük. 

 

 

6. A szavazatszámlálás menete 

 

A szavazatok és a szavazáson nyilvántartásba vett hallgatók számának egyeztetése. 

 

A szavazás érvényesnek tekinthető, ha az egyeztetés 1%-nál nagyobb eltérést nem mutat. 

 

Szavazategyenlőség esetén a Választási Bizottság új választást ír ki az érintett poszt(okk)al 

kapcsolatban. 

 

A választás érvényes, ha a Kollégista hallgatók közül 50% +1 fő szavazott.  

Ellenkező esetben a választást egy napon túl, de egy héten belül meg kell ismételni, ebben az 

esetben a választás érvényes a szavazó tagok számától függetlenül. A második választásra új 

jelentkezéseket nem lehet benyújtani, visszalépés lehetséges. 

 

A Választási Bizottság köteles az eredményről hitelesítő jegyzőkönyvet készíteni, majd a választás 

eredményét legkésőbb a választást követő tanítási napon kihirdetni, a kollégiumi hirdetőkön, a 

Kollégium összes nyomtatott és elektronikus újságjában megjelentetni. 

 

A Közgyűlés bármely tagja élhet az óvás jogával, amit írásban kell a Választási Bizottságához 

benyújtania. Az óvás elbírálása a Választási Bizottság joga130. Óvás benyújtására a választást követő 

két napig van lehetőség, amely idő alatt a Választási Bizottság kötelessége a szavazás 

dokumentációit megőrizni, majd azt követően megsemmisíteni. 

 

A jelentkezőknek a választást megelőző munkanap 00.00 órájától kampányt folytatni tilos. 

 

A fenti szabályok megsértése a választásokból való kizárást vonja maga után. 

 

 
128 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
129 A módosítást a Szenátus a 2018. június 29-i ülésén a 2017/2018. tanévi (VI. 29.) 110. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2018. július 1. napjától. 
130 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával módosította. Hatályos 2020. augusztus 1. napjától.  
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2. számú melléklet131 

 

Házirendek 

 

2.1. számú melléklet132  

2.2. számú melléklet133  

2.3. számú melléklet134  

2.4. számú melléklet135 

 

 
131 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
132 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
133 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
134 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 
135 A Szenátus a 2019/2020. tanévi (VI. 22.) 91. számú határozatával törölte. Hatálytalan 2020. augusztus 1. napjától. 


