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Preambulum
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Hallgatói Önkormányzata a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, valamint a főiskola Szervezeti és Működési Sazbályzatának
figyelembevételével alapszabályát az alábbiakban határozza meg.

1.§.
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat neve: Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban főiskola)
Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban HÖK). Rövidítve: SSTF-HÖK. Székhelye:
2053 Herceghalom, Zsámbéki út 10.
2. A HÖK a főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóinak érdekképviseletét és
érdekvédelmét látja el. Gyakorolja a Magyar Köztársaság törvényeiben és
jogszabályiban, valamint a főiskola szabályzatiban a HÖK-re ruházott döntési,
javaslattételi véleményező és ellenőrző jogköröket.
3. A HÖK alapokmánya saját Alapszabálya.
4. A HÖK Alapszabályát jóváhagyásra megküldi a főiskolai szenátusnak.
5. A HÖK munkáját mindkét tagozaton a szenátus által megbízott oktatók segítik.

2.§.
A HÖK célkitűzései
A HÖK célja:
a) ellátni a főiskola minden hallgatójának érdekképviseletét a hallgatókat érintő
valamennyi kérdésben;

b) biztosítani az információ áramlását a hallgatók és az oktatók, valamint a hallgatók és a
főiskola szervezeti egységei között;
c) támogatni a hallgatók önszerveződő közösségi tevékenységeit;
d) megszervezni a kollégiumi diákéletet.

3.§.
A HÖK felépítése
1. A HÖK 6 tagú, a levelező tagozat évfolyamfelelőseiből (4 fő) és a nappali tagozaton
választott tagokból (2 fő) áll. A HÖK tanácskozásain részt vehetnek – szavazati jog
nélkül – a szenátus által választott tanári segítők (2 fő) is.
2. A HÖK elnöke – folyamatos jelenléte – miattcsak nappali tagozatos hallgató lehet.
Helyettesítésére elnökhelyettest kell választani.
3. A HÖK tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a szenátus jóváhagyja, megbízatásuk 2
évre szól. A HÖK tagjai és tisztviselői újraválaszthatók, visszahívhatók.

4.§.
A Választási Bizottság
1. A HÖK tagok megválasztása előtt a HÖK kijelöli a Választási Bizottság (
továbbiakban: Bizottság) tagjait.
2. A Bizottság tagozatonként két tagból áll.
3. A Bizottság tagjait a HÖK jelöli ki. A Bizottságnak nem lehet tagja az a hallgató, aki
egyben jelölt is.
4. A Bizottság feladata:
a.) a választás szabályoknak megfelelő lebonyolítása;
b.) szavazatszámlálás;
c.) eredményhirdetés,
d.) jegyzőkönyvkészítés

5.§.
A HÖK tagjainak és tisztviselőinek megválasztása
1. Levelező tagozaton:
a.) Az évfolyamfelelős HÖK-tag megválasztása évfolyamonként történik. Minden
levelezős hallgató választó és választható.
b.) A leendő HÖK-tag személyére az évfolyam és/vagy a főiskola ajánlást tesz. Az
évfolyam által javasolt az a hallgató, akit a választás napjáig legalább 20 levelezős
hallgatótársa támogat. A támogatást az ajánló hallgatók aláírásukkal igazolják.
Amennyiben az évfolyam nem állít jelölteket, akkor a főiskolai szenátus jelöljét kell a
választáson indítani. A szenátus a jelölt személyét a HÖK-kel egyezteti.

b.) A választásokat az adott naptári év első levelezős tanítási napján kell megtartani;
c.) A választás megszervezése a Választási Bizottság feladata, amelynek munkáját a
főiskola köteles segíteni;
d.) A választásokon a főiskolát a szenátus által megbízott személy képviseli, aki
csatlakozik aVálasztási Bizottság munkájához.
e.) A szavazás nyílt, kézfeltartással történik.
f.) Ha a választáson egy jelölt sem kapja meg a hallgatók 50+1 %-ának szavazatát,
akkor új választásokat kell tartani. Második szavazási körben az első szavazási kör
jelöltjei újraindulhatnak, de új jelöltek is állíthatók. A második szavazási körben az
a jelölt nyer, aki a legtöbb hallgató támogatását elnyeri – függetlenül attól, hogy az
az évfolyam hallgatóinak hány százalékát teszi ki.
e.) Az évfolyamonként megtartott választás eredményét jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.
2. Nappali tagozaton:
a.) A nappali tagozatos hallgatók maguk közül 2 HÖK képviselőt választanak.
b.) A választás a hallgatók kis létszáma miatt megbeszélés után egyszerű
szimpátia-szavazással, nyíltan történik.
b.) A választásokat legkésőbb az adott naptári évben február végéig kell megtartani.
c.) A választás megszervezése a HÖK elnök feladata, munkáját a főiskola köteles
segíteni.
d.) A választásokon a főiskolát a nappali tagozatos HÖK segítésével megbízott oktató
képviseli.
e.) A választás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
3. A megválasztott HÖK tagok az adott év első ülésén, (legkésőbb április végéig)
megválasztják a HÖK elnökét és helyettesét, valamint kijelölik a fősikola szabályzatai
által előírt testületekbe delegált HÖK – tagok nevét.

6.§.
A HÖK tagság elvesztése
Egy HÖK-tag, vagy tisztviselő elveszítheti tagságát:
a) visszahívás esetén. A visszahívást bárki kezdeményezheti, ha az adott tagozaton a
választók egyötöde támogatja a visszahívás javaslatát. A visszahívás akkor valósul
meg, ha az adott HÖK tagot vagy tisztviselőt választóinak (nappalin a nappali
tagozatos hallgatók, levelezőn az adott évfolyam) 50+1 %-a már nem támogatja;

b.) ha hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy szünetel;
c.) ha lemond tagságáról.
Ha egy HÖK-tag elveszíti a tagságát, akkor a helyére új tagot kell választani.

7.§.
A HÖK feladatai
1. A HÖK feladata:
a.) a hallgatói képviselet választásának és munkájának megszervezése;
b.) a főiskola szellemiségével megegyező közösségi programok szervezése;
c.) a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Hallgatói
Követelményrendszerben megnevezett testületek munkájában való részvétel;
d.) a Tudományos Diákkörök szervezésének segítése;
e.) Tudományos Diákköri Konferenciák előkészítésének segítése;
e.) a hallgatók számára elérhetőség és a főiskolával, főiskolai élettel kapcsolatos
információk biztosítása;
f.) esetenként (nappali tagozaton minimum havonta, levelező tagozaton minimum
egy tanévben egyszer) hallgatói fórum szervezése.
2. A HÖK véleményezi:
a.) a hallgatói követelményrendszert;
b.) az oktatók munkáját;
c.) nappali tagozaton az ösztöndíjak és támogatások mértékét és módját.

8.§.
A HÖK-tagok feladatai
1.
2.
3.
4.

A hallgatók számára az elérhetőség biztosítása;
A HÖK-tagot delegáló hallgatók lelkiismeretes képviselete;
A HÖK ülésein való részvétel;
A HÖK által kijelölt feladatok elvégzése, valamint a HÖK által megnevezett testületek
munkájában való részvétel.

9.§.
A HÖK tisztviselők feladatai
1. A HÖK elnök feladata:
a.) A HÖK üléseinek előkészítése és összehívása;
b.) A HÖK feladataival kapcsolatos előterjesztések megtétele és a HÖK működésének
koordinálása;
c.) Javaslat a HÖK által a főiskola egyes testületeibe delegált tag/ok személyére;
c.) A HÖK rendes üléseiről készült jegyzőkönyvek Irattárba való eljuttatása;

d.) A HÖK által kiadott feladatok teljesítésének ellenőrzése;
d.) A szenátus munkájában való részvétel;
e.) A HÖK képviselete minden főiskolai és főiskolán kívüli programon.
2. A HÖK elnök-helyettesének feladata:
a.) a HÖK elnök helyettesítése a fenti feladatokban, a HÖK-elnök távolléte, vagy
felkérése esetén.

10.§.
A HÖK működése
1. A HÖK a tanév során legalább négyszer tart rendes ülést, szűkebb megbeszélést a
nappali tagozatos HÖK-tagok ennél sűrűbben is tarthatnak.
2. A HÖK ülései nyilvánosak.
3. A HÖK határozatképes, ha a HÖK tagok 50+1 %-a jelen van. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
4. A HÖK rendes üléseiről jegyzőkönyv készül.
5. A HÖK ülést az elnök, vagy az általa megbízott személy hívja össze.
6. A HÖK tagok számára az ülésen való részvétel kötelező.

Zárórendelkezések
Jelen szabályzatot módosításaival együtt a Főiskolai Szenátus 2008. március ...... ülésén
jóváhagyta.

