
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabálya 
 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (továbbiakban: IBS) Hallgatói Önkormányzatának 

Képviselete (továbbiakban Hallgatói Képviselet) a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. Törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint az IBS Szervezeti és Működési 

Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi alapszabályát 

(továbbiakban: Alapszabály). 

Első rész 

Hallgatói Önkormányzat 
 

1.§  

A Hallgatói Önkormányzat 
 

(1) Az IBS Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) az 

intézmény hallgatóinak önálló önkormányzati szervezete. 

(2) A Hallgatói Önkormányzat tagja minden, az IBS-sel aktív hallgatói jogviszonyban 

álló hallgató. 

(3) Szünetel a Hallgatói önkormányzati tagság, amennyiben a hallgatónak az IBS-sel 

fennálló hallgatói jogviszonya az adott félévben passzív. Szünetelő tagság esetén a hallgató 

nem tölthet be tisztséget a Hallgatói Önkormányzatban, és szavazati joggal sem 

rendelkezik. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat az IBS minden hallgatójának érdekeit képviseli. 

(5) A Hallgatói Önkormányzat a jogait 

- a Hallgatói Választás, valamint 

- a választás útján megalakuló Hallgatói Képviselet 

útján gyakorolja. 

2.§  

A Hallgatói Önkormányzat feladatai 
 

(1) A Hallgatói Önkormányzat 

a. ellátja az IBS hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét; 

b. gyakorolja a jogszabályokban, intézményi szabályzatokban, továbbá szenátusi 

határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, 

egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és véleményezési jogokat; 

c. segíti az oktatás színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság 

megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti kollegiális viszony kialakítását és 

fenntartását, az intézményi közélet élénkítését; 

d. támogatja az IBS hallgatóinak szakmai, tudományos, sport, kulturális és 

közösségi tevékenységét, részt vesz ezek megszervezésében, tevékenyen együttműködik, 

kapcsolatot tart fenn az e célokkal megalakult szervezeti egységekkel, klubokkal; 

e. támogatja az IBS által nyújtott, a hallgatókat az értelmiségi létre felkészítő 

szolgáltatásokat; 

f.       megszervezi saját szervezetét és működését, testületeinek, tisztségviselőinek 

megválasztását, biztosítja működésük feltételeit, megalkotja belső szabályait; 

g. folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat saját tevékenységéről, az IBS életéről, a 

hallgatókat és oktatókat érintő eseményekről; 

h. kapcsolatot tart más felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzataival, a 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és más bel- és külföldi hallgatói 

szervezetekkel, testületekkel; 

i.       kiadványt vagy egyéb tájékoztatót, hallgatói újságot jelentethet meg. 

 



 

2 

 

3.§  

A Hallgatói Önkormányzat felépítése 
 

(1) A Hallgatói Önkormányzat testületei a Hallgatói Képviselet (HÖK Elnökség), 

valamint a jelen Alapszabályban meghatározott eseti bizottságok. Jelen Alapszabály 

tartalmazza különösen 

a. a Hallgatói Önkormányzat felépítését (testületek, tisztségek, delegáltak), külön 

kitérve a jogszabályban, intézményi szabályzatban és más szabályzókban említett hallgatói 

testületekre és tisztségekre; 

b. a Hallgatói Önkormányzati testületek és tisztségviselők mandátumának hosszát és 

jogait, feladatait, hatáskörét, külön kitérve a Hallgatói Képviseletre és annak elnökére; 

c. a hallgatói testületek és tisztségviselők megválasztásának feltételeit, módját, 

lemondásának, visszahívásának rendjét, valamint a hallgatói delegáltak kinevezési és 

visszahívási rendjét; 

d. a Hallgatói Önkormányzati testületek működési rendjét 

e. a Hallgatói Önkormányzat hivatalos információs csatornáit. 

 

(2) A Hallgatói Önkormányzat vezető testülete a Hallgatói Képviselet. 

(3) A Hallgatói Önkormányzat állandó bizottságokat nem működtet, egyes rendezvények, 

sportesemények, érdekképviseleti feladatok stb. felmerülése esetén a hatékony kivitelezés 

elősegítésére eseti bizottságok jelölhetők ki. 

 

4.§  

Az önkormányzat tagjainak képviselete és jogai 
 

(1) A hallgatók a hallgatói önkormányzati jogokat közvetlenül, vagy közvetve – a 

Hallgatói Képviselet tagjai vagy képviselők, megbízottak révén – gyakorolják. 

(2) A Hallgatói Önkormányzat vezető testülete az IBS minden képzési formájában 

résztvevő hallgatójának képviseletét közvetve vagy közvetlenül köteles ellátni. 

(3) Az egyes szakokon minden, az adott szakon aktív hallgatói jogviszonyban álló 

hallgató választói joggal rendelkezik, és a hallgatói önkormányzat bármelyik tisztségére 

megválasztható. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat bármely tagja, akire a Hallgatói Képviselet határozata 

rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen a közléstől, ennek 

hiányában tudomására jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezést a Hallgatói Képviselet határozataival kapcsolatban az IBS Fegyelmi és 

Kártérítési Szabályzataiban rögzített módon a Rektor bírálja el. 

 

Második rész 

A Hallgatói Önkormányzat testületei 
 

5.§  

Hallgatói Képviselet 
 

(1) A Hallgatói Képviselet a Hallgatói Önkormányzat intézményi szintű vezető és 

képviseleti szerve, operatív irányító szervezete, amely felelős az Alapszabályban 

megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért. 

(2) A Hallgatói Képviselet hatáskörét testületileg gyakorolja. 

(3) A Hallgatói Képviselet szavazati jogú tagjait a 7/A. §-ban részletezett választási 

eljárás keretében választják a Hallgatói Önkormányzat tagjai. 

(4) A Szenátus hallgató tagjai csak a Hallgatói Képviselet tagjai lehetnek. 

(5) A Szenátus szavazati jogú tagjai (2 fő) a Hallgatói Önkormányzat elnöke és 

helyettese, akadályoztatásuk esetén a Hallgatói Képviselet bármely két tagja. 
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6.§  

A Hallgatói Képviselet hatás- és feladatköre 
 

(1) A Hallgatói Képviselet 

a. gyakorolja az intézményi szabályzatokban, határozatokban a részére biztosított 

jogokat, valamint – egyetértése esetén – ellátja az említett jogi eszközökben rábízott 

feladatokat; 

b. tagjai „Student Representative”-ként, a vonatkozó szabályok és útmutatók szerint 

részt vesznek a félévzáró programértekezleteken, továbbá az IBS akkreditációját, 

validációját biztosító intézmények helyszíni látogatásai során ezen szervezetek 

minőségellenőrzési eseményein, 

c. irányítja, szervezi, ellenőrzi a Hallgatói Önkormányzat intézményi szintű 

munkáját; 

d. beszámoltatja a Hallgatói Önkormányzat elnökét; 

e. elfogadja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát; 

f.       delegálja a Szenátus állandó- és munkabizottságainak, valamint a 

szabályzatokban rögzített más bizottságoknak hallgató tagjait, értékeli a delegált hallgatók 

munkáját, illetve felmentheti őket, és más hallgatókat delegálhat helyükre; 

g. kapcsolatot tart és együttműködik az IBS vezetésével, hazai és külföldi hallgatói 

szervezetekkel, testületekkel; 

h. beszámoltatja az érintett hallgatói és más szervezeteket az általa biztosított 

támogatások felhasználásáról; 

i.       eseti bizottságokat hozhat létre, beszámoltatja azok vezetőit; 

j.       eljár minden olyan hallgatókat érintő, intézményi szintű ügyben, melyet 

intézményi szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe; 

k. az IBS hallgatóit közvetlenül vagy közvetve érintő kérdésekben testületi 

véleményt, állásfoglalást alakít ki, azt közzéteszi; 

l.       felügyeli, és irányítja a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodását. 

 

(2) A Hallgatói Képviselet kizárólagos hatáskörében 

a. jóváhagyja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát és annak módosításait, ill. 

jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak, 

b. megválasztja elnökét és tisztségviselőit; 

c. gyakorolja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában, valamint más 

szabályzatokban rögzített, át nem ruházott jogokat; 

d. dönt saját bizottságainak létrehozásáról, feloszlatásáról, tisztségviselők 

kinevezéséről és szükség esetén beszámoltatásáról, visszahívásáról; 

e. képviseli a Hallgatói Önkormányzatot, és nevében állásfoglalásokat bocsát ki; 

f.       képviselőket delegál – és szükség esetén visszahív – az intézményi 

szabályzatokban, szenátusi határozatokban és más jogi eszközökben rögzítettek szerint; 

g. megtervezi és elfogadja a Hallgatói Önkormányzat éves költségvetését. 

 

(3) A Hallgatói Képviselet részletes működési rendjét, belső adminisztrációjának módját 

és irodája működtetési rendjét az Alapszabály 7/B. §-a (HK Ügyrendje) tartalmazza. 

 

(4) A Hallgatói Képviselet, amennyiben a HÖK-elnöki tisztséget ellátó hallgató hallgatói 

jogviszonya megszűnik, új elnököt választ. 



 

4 

 

 

7.§  

A Hallgatói Képviselet választása, működési rendje 

7/A § 

A Hallgatói Választás 
 

(1) A Hallgatói Önkormányzat legmagasabb döntéshozó fóruma a Hallgatói Választás 

(továbbiakban: Választás). A választásokat minden tanévben az őszi félév szorgalmi 

időszakának első hónapjában, illetve a tavaszi félévben újonnan induló évfolyamok 

esetében a tavaszi félév szorgalmi időszakának első hónapjában meg kell tartani. 

A Választás kizárólagos át nem ruházható hatásköre, hogy megválasztja a Hallgató 

Képviselet tagjait. 

 

(2) A Választást úgy kell megszervezni, hogy annak végeredménye – amennyiben a 

Választást nem kell meghosszabbítani – a Választást követő 15 napon belül megszülessen. 

(3) A Választást az IBS hallgatóinak 10%-a, vagy a Hallgatói Képviselet 

kezdeményezheti, illetve a Hallgatói Képviselet köteles kiírni 90 napon belül, ha a 

mandátummal rendelkező tagjainak a száma a megválasztott létszám 50%-a alá esik. A 

Választás kiírásáról – az iskola HÖK kapcsolattartása kijelölt munkatársával 

együttműködvve – a Hallgató Képviselet gondoskodik. 

(4) A Választás kiírásáról – a szavazásra kerülő kérdések megjelölésével – a Választás 

megkezdése előtt értesíteni kell a Rektort, a Főtitkárt és a Hallgatói Központ vezetőjét. 

(5) A Választást annak időpontja előtt legalább két héttel meg kell hirdetni a Hallgatói 

Önkormányzat hivatalos információs csatornáin: az IBS belső elektronikus levelező 

rendszerén és az Intraneten. 

(6) A Választáson az IBS bármely, az 1. § /2/bekezdésben meghatározott hallgatója egy 

szavazattal vehet részt. A Választás titkosan történik. 

(7) A Választás a hallgatói jelöltlistán szereplő hallgatókra leadott szavazatok útján 

történik. A jelöltlistára más hallgató által ajánlott vagy önként jelentkező hallgató egyaránt 

felkerülhet. 

A jelöltek legkevesebb 50 %-a külföldi állampolgárságú kell, hogy legyen. A szavazók 

csak a saját hallgatói közösségük (saját adott szakos évfolyamuk) jelöltjeire szavazhatnak. 

A jelöltlista összeállítása és véglegesítése a Választás kezdőidőpontját megelőző napon 

lezárul. 

 

A Választás a belső elektronikus rendszeren keresztül törénik, oly módon, hogy a 

szavazásra jogosult hallgatók a nekik elektronikus felületen megjelenő, zárt jelöltlistán a 

kísérő szöveg szerint kiválasztják, az általuk megválasztani kívánt személyeket. A rendszer 

biztosítja, hogy minden választásra jogosult hallgató legfeljebb egyszer adhassa le 

szavazatát, illetve azt is, hogy a jelöltek közül maximum a Hallgatói Képviseletbe 

delegálandó képviselők létszámának megfelelő számút tudjanak megjelölni. A választás 

végén az elektronikus rendszerből kinyert jelentés tartalmazza azt, hogy a szavazásra 

jogosult hallgatók közül mennyien szavaztak, és a jelöltek közül ki hány szavazatot kapott.  

 

A Választás akkor érvényes, ha azon szakonként és évfolyamonként legalább a hallgatók 

20%-a részt vett, és érvényes szavazatot adott le. Érvényes a szavazat, ha a szavazásra 

jogosult hallgató legalább egy jelöltre szavazott. 

A Választás határideje maximum 8 naptári nap, a kezdő időponttól számítva. 

A Választás eredménye: érvényes szavazás esetén az adott hallgatói közösség (adott szakos 

évfolyam) Hallgatói Képviseletbe megválasztott tagjainak kell tekinteni az adott hallgatói 

közösségben leadott összes érvényes szavazólap legmagasabb számú jelöléssel ellátott 1 

vagy – 150 főnél nagyobb létszámú évfolyam esetében – 2 jelöltjét.  

 



 

5 

 

Amennyiben az adott szak adott évfolyamán több jelöltet állítottak, mint ahány mandátum 

a szakévfolyam létszáma alapján rendelkezésre áll, akkor – a 20%-os érvényességi küszöb 

elérése esetén – a legtöbb szavazatot megszerző jelölt(ek) válik/válnak képviselővé; a 

szakévfolyam létszáma alapján rendelkezésre álló mandátumokkal megegyező számú jelölt 

állítása esetén a képviselői mandátum megszerzéséhez az adott szakévfolyam létszámának 

50%-a +1 fő támogató szavazata szükséges. 

 

Érvénytelen szavazás esetén a Választást meg kell ismételni az első Választástól számított 

2 héten belül, ekkor a Választás a hallgatók részvételi arányától függetlenül érvényes. 

A Választás eredményét a Választás lezárásától számított 5 napon belül ki kell hirdetni. Az 

erdményt a (9) bekezdésben szabályozott Választási Bizottság elnöke hirdeti ki. 

(8) A Választás lebonyolításáért, a Választás eredményének megállapításáért és 

kihirdetéséért a Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a felelős. A Bizottság 

tagjai: 

a. a Főtitkár, 

b. a Hallgatói Központ vezetője, 

c. a Hallgatói Képviselet által delegált 2 tag, 

d. konzultánsként: az IBS informatikai szakembere a zárt elektronikus Választás 

informatikai hátterének zavartalan és biztonságos működtetése kérdésében, 

e. konzultánsként: az IBS jogi irodája részéről eljáró jogi végzettségű szakember az 

Nftv. és szabályzati szempontok folytatólagos érvényesülése elősegítésére. 

 

(9) A Bizottság elnökét a Hallgató Képviselet jelöli ki. 

 

(10) A Bizottság tagjai 

a. ellenőrzik a jelöltlista összeállítását és véglegesítését/lezárását; 

b. ellenőrzik szavazás jogszerűségét, és alapszabály szerinti lefolytatását – 

együttműködve a kijelölt informatkai és jogi szakemberrel; 

c. az elektronikus rendszeren leadott szavazatok alapján együttesen kiértékelik a 

szavazás eredményét, egyszersmind archiválják az eredményt és kinyomtatva és hitelesítve 

lefűzik a főtitkári dokumentáció részeként. 

(11) A Választás anonimitását biztosítani kell, ideértve a kiértékelési emlékeztetőben vagy 

jegyzőkönyvben foglalt adatokat, illetve az archiválás során kinyomtatott/eltárolt szavazó 

lapok tartalmát is. 

7/B § 

A megválasztott Hallgatói Képviselet 
 

(12) A Hallgatói Képviselet létszáma az intézmény adott szakos évfolyamainak számától 

és méretétől függ. Minden legalább 15, de legfeljebb 149 fős szakévfolyam 1-1 főt, míg 

minden 150 fős vagy annál nagyobb szakévfolyam választás útján 2-2 főt delegál a 

Hallgatói Képviseletbe.  

(13) A tagok mandátuma a megválasztásuktól számított 1 évre, és/vagy a hallgatói 

jogviszonyuk megszűnéséig (illetve paszívvá válásáig) tart. 

(14) Amennyiben valamely szakévfolyam megválasztott képviselőjének jogviszonya 

megszűnik vagy passzívvá válik, vagy amennyiben a tagok száma 50% alá esik, úgy az 

Alapszabály 7/A. § (3) bekezdés alapján a Hallgatói Képviselet a megüresedett hely(ek)re 

Választást ír ki. 

(15) A megválasztott Hallgatói Képviselet a választás eredményének kihirdetésétől 

számított 15 napon belül alakuló ülést tart, és azon megválasztja tagjai közül a hallgatói 

Önkormányzat elnökét (= a Hallgatói Képviselet elnökét) és az alelnök személyét (3 fő az 

elnökkel együtt). Az alelnökök száma legfeljebb 2 fő. . Az intézményi Szenátuson történő 

hallgatói képviselet biztosítására 2 főt kell kijelölni. 
 

(16) A Hallgatói Képviseletet össze kell hívni: 
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a. szorgalmi időszakban legalább 2 hetenként; 

b. a Szenátus ülését megelőző 8 napon belül; 

c. a Hallgatói Képviselet legalább két tagjának kérésére az írásbeli közléstől 

számított egy héten belül; 

d. ha a Hallgatói Képviselet elnöke szükségesnek tartja; 

 

(17) A Hallgatói Képviselet ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a Hallgatói 

Képviselet elnöke által meghívott személyek. 

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

személyi kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben – ha a Hallgatói Képviselet másképpen 

nem határoz – nyíltan hozza. 

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

(és mellékletei) elfogadásakor, vagy módosításakor; 

(20) A Hallgatói Képviselet tagjai az ülésen beszámolókat, javaslatokat, indítványokat 

terjesztenek elő. Az ülésen szavazni kell minden, az ülésen részt vevő szavazati jogú tag 

által tett javaslatról és indítványról. 

(21) A Hallgatói Képviselet üléseiről – az IBS Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megfelelő - emlékeztetőt kell készíteni. 

(22) A Hallgatói Képviselet határozatairól nyilvántartást kell vezetni. 

(23) A Hallgatói Képviselet határozata ellen benyújtható újratárgyalási kérelem - ennek 

feltétele, ha azon legalább tíz, az újratárgyalási kérelmet támogató hallgató aláírása 

szerepel. 

8.§  

A Hallgatói Képviselet elnöke 
 

(1) A Hallgatói Önkormányzat és a Hallgatói Képviselet elnöke egyazon személy, aki a 

Hallgatói Önkormányzat törvényes képviselője. Az elnök felelősséggel tartozik a Hallgatói 

Képviselet működéséért. E felelősséget a Hallgatói Képviselet határozatainak aláírásával 

gyakorolja. 

(2) A Hallgatói Képviselet elnökét a Hallgatói Képviselet választja tagjai közül az alakuló 

ülésén, titkos szavazással, visszahívásig, lemondásig, illetve intézményi hallgatói 

képviseleti tagságának, vagy a mandátumának a megszűnéséig terjedő időre. 

(3) A Hallgatói Képviselet elnöke 

a. képviseli a Hallgatói Önkormányzatot külső szervek előtt, illetve intézményi 

fórumokon, valamint minden olyan intézményi testületben, ahol hallgatókat érintő 

kérdések merülnek fel; 

b. kapcsolatot tart az IBS vezetőivel, az intézményben működő hallgatói és más 

szervezetek vezetőivel; 

c. összehívja, szervezi és vezeti a Hallgatói Képviselet üléseit, operatív munkáját, 

ellenőrzi határozatainak végrehajtását, irányítja a Hallgatói Önkormányzat intézményi 

szintű gazdálkodását; 

d. testületi üléseken köteles beszámolni a Hallgatói Képviseletnek a két ülés között 

eltelt időszakban végzett munkájáról; 

e. köteles fogadóórát tartani szorgalmi időszakban hetente, vizsgaidőszakban 

kéthetente – (a fogadóóra kiváltható a konzultálásra kijelölt elektronikus mail-cím 

megjelölésével); 

f.       mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a Hallgatói Önkormányzat 

munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat 

rendben átadni az új elnöknek; 

g. feladatait és jogait a Hallgatói Képviselet hozzájárulásával a Hallgatói Képviselet 

bármely tagjára átruházhatja (kötelezettségvállalási jogának kivételével), melyek tovább 

nem ruházhatók; 

h. gyakorolja az intézményi szabályzatokban, szenátusi határozatokban biztosított 

jogait; 



 

7 

 

i.       a Hallgatói Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat. 

 

Az elnök a hatáskörei gyakorlását az elnökség tagjai közül kijelölt személy(ek)re, mint 

helyettes(ek)re delegálhatja. 

 

9.§  

A Hallgatói Képviselet működési feltételei 
 

(1) A Hallgatói Képviselet működésének tárgyi feltételeit a Pénzügyi vezetővel és az 

intézményi alapítvánnyal való szoros együttműködés útján biztosítja. 

(2) A Hallgatói Képviselet címe azonos az IBS intézményi címével.  

 

10.§  

A Hallgatói Képviselet bélyegzője 
 

A Hallgatói Képviselet címeres körbélyegzőjének felirata: 

IBS International Business School Hallgatói Képviselet – Student Union 

 

11.§  

Átmeneti- és záró rendelkezések 
 

(1) Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyásával lép hatályba. Az Alapszabály 

előterjesztője a Hallgatói Képviselet. A Hallgatói Képviselet új vagy módosított 

Alapszabály elfogadása és szenátusi jóváhagyása után azt 8 napon belül közzéteszi, 

kihirdeti. 

(2) Jelen Alapszabály elfogadásával és szenátusi jóváhagyásával a korábban hatályban 

lévő Alapszabály hatályát veszíti. 

(3) Az Alapszabály értelmezésével kapcsolatban a Hallgatói Képviselet jogosult 

állásfoglalás kibocsátására. 

(4) Az IBS Szenátusa 3/2022. sz. határozatával az Alapszabályt jóváhagyta 

 

Budapest, 2022. május 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Láng László s. k. 

Rektor 
 


