Pável Ágoston Kollégiumi Hallgatói Részegység
Általános rendelkezések
292. § (1) A szervezet neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat Pável Ágoston Kollégiumi Hallgatói Részegység (a továbbiakban: PAK
HÖK).
(2) A szervezet épületeinek nevei és telephelyei:
a) Pável Ágoston Kollégium I., 9700 Szombathely, Magyar u. 1.
b) Pável Ágoston Kollégium II., 9700 Szombathely, Ady tér 3/A.
c) Pável Ágoston Kollégium III., 9700 Szombathely, Deák utca 57.
(3) Az ELTE szombathelyi telephelyű kollégiumai az ELTE szombathelyi telephelyű
képzésein résztvevő hallgatóinak kollégiumi elhelyezésére szolgálnak.
(4) A PAK HÖK az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának részegysége.
(5) A PAK HÖK tagja minden hallgató, aki az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ
Pável Ágoston Tagkollégiumával tagsági jogviszonyban áll.
(6) A PAK HÖK segíti a kollégiumi autonómia kialakítását és gyakorlását, a kollégiumi
lakhatás színvonalának emelését, a kollégiumi dolgozók és hallgatók közötti jó
viszony kialakítását és fenntartását, a kollégiumi öntevékeny csoportok munkáját, a
kollégiumi közélet élénkítését.
(7) A PAK HÖK együttműködik bármely más szervezettel, melynek céljai az ELTE és
a Kollégium szellemével összeegyeztethetőek.
(8) A PAK HÖK elnökének hivatalos levelezési címe: pak-elnok@kolhok.elte.hu.
A PAK HÖK szervei
293. § A PAK HÖK szervei:
a) a PAK HÖK Küldöttgyűlése;
b) a PAK HÖK Diákbizottsága (a továbbiakban: PAK DB).
Kollégiumi Küldöttgyűlés
294. § (1) A Pável Ágoston Kollégiumi Hallgatói Részegység legfőbb döntéshozó
szerve a PAK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése.

(2) A PAK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének legalább 10, legfeljebb 20 szavazati
joggal rendelkező tagja van.
(3) A PAK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjának bármely PAK HÖK tag választható.
A jelöltség feltétele a jelölési időszak lezárultáig tizenöt PAK HÖK tag támogató
aláírásával érvényesen ellátott jelölőlap leadása a Helyi Választási Bizottság felé.
(4) Az indulást támogató aláírásért ellenértéket vagy előnyt felajánlani, kérni és adni tilos.
(5) Az indulást támogató aláírások összegyűjtésére rendelkezésre álló legalább három
naptári napos időtartamot a Választási Bizottság határozza meg és értesíti róla a PAK
HÖK tagjait.

Diákbizottság
295. § (1) A PAK DB létszáma legalább 7, legfeljebb 9 fő, amelyből pontos létszámtól
függetlenül, legalább 4 fő a Pável Ágoston Kollégium II., 9700 Szombathely, Ady tér
3/A telephely lakója, legalább 3 fő a Pável Ágoston Kollégium I., 9700 Szombathely,
Magyar u. 1. telephely lakója.
(2) A PAK DB elnöknek, alelnöknek és tagnak bármely PAK HÖK tag választható, aki
a jelölési időszakban tizenöt PAK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott
jelölőlapot a Helyi Választási Bizottság felé lead, illetve, elnökjelölt esetében,
amennyiben jelen Alapszabály 162. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek eleget
tett.
A PAK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlés tagjainak és a PAK DB tagjainak
megválasztása
296. § (1) A PAK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjainak választását és a PAK DB
tagjainak választását a Helyi Választási Bizottság bonyolítja le minden tanév elején, az
általa meghatározott időszakokban, a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerinti urnás vagy
elektronikus választási mód szerint.

297. § (1) A választások megkezdése előtt, de legkésőbb az adott tanév 5. hetéig a
Választási Bizottság egy 3 tagú Helyi Választási Bizottságot nevez ki, a PAK DB
jóváhagyásával. A kinevezés a választások eredményének jogerős megállapításáig szól.

(2) A Helyi Választási Bizottság tagjai lehetnek a PAK HÖK tagjai, akik a KolHÖKben egyéb tisztséget nem töltenek be, és a soron következő választásokon egyéb
tisztségért nem indulnak.
298. § (1) A Helyi Választási Bizottság a PAK HÖK választásainak szabályszerű
lezajlását ellenőrzi, valamint a beérkező jelölések feldolgozásának, Választási
Bizottsághoz való hiánytalan továbbításának, a szavazás lebonyolításának, és a
szavazatok összeszámolásának a feladatát végzik.
299. § A Helyi Választási Bizottság önálló szervezetet nem alkot, tevékenységét a
Választási Bizottság irányítja. Minden esetben a Választási Bizottságnak tartozik
felelősséggel és számol be a tevékenységéről.
300. § (1) A PAK DB tagjainak választásakor minden PAK HÖK tagnak egy, át nem
ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerinti urnás
vagy elektronikus választási mód szerint zajlik.
(2)

Az urnás vagy elektronikus választás során két szavazás zajlik. Egyrészt

megválasztásra kerül a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök. A
Diákbizottsági Elnök- és Alelnök-jelöltek párban, kétfős listákon indulhatnak, amelyek
esetében előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az
elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes, tehát a legtöbb érvényes szavazatot kapó
lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki
mandátumokat. Másrészt megválasztásra kerülnek a tagok a Diákbizottság fennmaradó
legalább 5, legfeljebb 7 helyére, mely pozíciókra a jelöltek egyénenként választhatóak.
A fennmaradó helyek száma szerint legtöbb érvényes szavazatot kapó jelöltek nyerik el
a diákbizottsági tagsági tisztségeket.
(3)

Egy személy részt vehet mind a két választáson. Azon személy, aki a két fős

listák választása során mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek sorából kizárásra kerül.

301. § (1) Amennyiben a PAK Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum
lejárta előtt szűnik meg, a PAK Diákbizottsági Elnöke átmenetileg ügyvivő
Diákbizottsági Alelnököt nevezhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a
Diákbizottság Elnöknek kötelessége 15 napon belül új diákbizottsági alelnöki

választások kiírását kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény
beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. Az Alelnök ez
esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. § szerinti, urnás vagy elektronikus választási
mód szerint kerül megválasztásra a mandátumból hátralévő időre. A választáson a PAK
HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a Helyi Választási Bizottságnál
érvényes jelölőlapot és alelnöki programot leadott. Amennyiben a Diákbizottság
valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi megválasztásából származó
diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik.
(2) Amennyiben a PAK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt
szűnik meg, a PAK Diákbizottsági Alelnöke veheti át a diákbizottsági elnöki
mandátumot a mandátumból hátralévő időre, amennyiben írásban, igazolhatóan
nyilatkozik róla a Diákbizottság számára, hogy a Diákbizottsági elnöki megbízatást
elvállalja. Ez esetben az új Diákbizottsági Elnök átmenetileg ügyvivő Diákbizottsági
Alelnököt nevezhet ki a Diákbizottság tagjai közül. Emellett a Diákbizottsági Elnöknek
kötelessége 15 napon belül új diákbizottsági alelnöki választások kiírását kérvényeznie
a Választási Bizottságnál, amit annak a kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon
belüli időpontra ki kell írnia. Az alelnök ez esetben a jelen Alapszabály 207 – 219. §
szerinti, urnás vagy elektronikus választási mód szerint kerül megválasztásra. A
választáson a PAK HÖK minden tagja indulhat, aki a megadott időpontig a Helyi
Választási Bizottságnál érvényes jelölőlapot és alelnöki programot leadott. Amennyiben
a Diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi
megválasztásából származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik.
(3) Amennyiben a PAK Diákbizottsági Elnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt
szűnik meg, és a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja a diákbizottsági elnöki
megbízatást, a Diákbizottsági Alelnöknek, amennyiben erről írásban, igazolhatóan
nyilatkozik a Diákbizottság tagjai számára lehetősége van az ügyvivő Diákbizottsági
Elnöki mandátum betöltésére. Az ügyvivő diákbizottsági elnök a Diákbizottsági Elnök
minden jogkörével rendelkezik. Ez esetben ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt nevezhet
ki maga mellé. Amennyiben a Diákbizottsági Alelnök nem vállalja az ügyvivő
Diákbizottsági Elnöki mandátumot, a Diákbizottság saját tagjai közül átmenetileg
ügyvivő Diákbizottsági Elnököt választ. Amennyiben a Diákbizottsági Elnök és a
Diákbizottsági Alelnök mandátuma egyszerre szűnik meg, a Diákbizottság ügyvivő
Diákbizottsági Elnököt és ügyvivő Diákbizottsági Alelnököt választ. Ezen esetekben az
ügyvivő Diákbizottsági Elnöknek kötelessége 15 napon belül új PAK DB elnöki és

alelnöki választások kiírását kérvényeznie a Választási Bizottságnál, amit annak a
kérvény beérkeztétől számított 15 munkanapon belüli időpontra ki kell írnia. A
választás a jelen Alapszabály 295. § (2) illetve 300. § szerinti módon történik.
Amennyiben a Diákbizottság valamely tagja nyeri el az alelnöki mandátumot, korábbi
megválasztásából származó diákbizottsági tagsági mandátuma megszűnik.

