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Szabályzat

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Hallgatói Önkormányzatának
Szervezeti és Működési szabályzata

1. §
A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége
1. A HÖK helye az intézményben és az általános tagság
a) A Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola részeként működik.
b) A Hallgatói Önkormányzat tagja a Főiskola minden beiratkozott hallgatója függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen formában végzi.
II. A HÖK alapegységei
a) a Tagság,
b) a Hallgatói Önkormányzati Tanács (a továbbiakban: HÖT).
III. A HÖK működése
a) A HÖK a Főiskola hallgatóinak érdekképviseletére vonatkozó jogosítványait (döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző jogköreit)
gyakorolhatja, amennyiben megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát.
b) A HÖK működésének rendjét az alapszabálya határozza meg.
c) A HÖK dönt saját működéséről, működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, a tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről.
d) A HÖK működésének méltónak kell lennie a Főiskola szellemiségéhez.
e) A HÖK működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a Főiskola biztosítja
a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását jogosult ellenőrizni ilyen szinten a Hallgatói Önkormányzatnak számadási kötelezettsége
van a Főiskola vezetősége felé.
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IV. A HÖK neve és címe
Neve: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói
Önkormányzata
Rövidítése: SZAGKHF HÖK
Címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 13-19.

2.§
Az Önkormányzat célja és feladatai
I. Általános rendelkezések
a) A hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi őket érintő kérdésben a főiskolai és az országos fórumokon.
b) Segíteni a hallgatókat a főiskolai ügyek intézésében, és lehetőségeik
minél jobb kihasználásában.
c) Tájékoztatni a hallgatókat az Önkormányzat tevékenységéről, a Főiskola életével kapcsolatos kérdésekről, programokról, pályázatokról.
d) Előmozdítani és működtetni a párbeszédet a hallgatók és az iskolai vezetőség között.
e) Közreműködni az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében.
f) A Főiskola és a Nyíregyházi Papnevelő Intézet közötti kapcsolat és
harmonikus együttműködés segítése.
g) A szellemi-, kulturális-, sport-, és közösségi élet megszervezése, rendezvények támogatása.
h) Támogatni a hallgatók tudományos munkáját és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói önképzőkörök működését.
i) Javaslattétel szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére.
j) Javaslattétel külső oktatók, előadók meghívására.
k) Pályázatok és adományok, valamint egyéb lehetőségek útján előteremteni az Önkormányzat céljainak eléréséhez szükséges gazdasági hátteret, törekedve ezáltal saját anyagi függetlenedésére.
l) A Főiskola szellemével összhangban lévő vállalkozásokat folytatni.
m) Együttműködni más felsőoktatási intézmények önkormányzataival, a
hazai (HÖOK), és nemzetközi hallgatói szervekkel.
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n)	Legalább évente, vagy ahogy a szükség kívánja, megszervezni a hallgatókat képviselő tisztségviselők választását, és munkájukhoz biztosítani
az ahhoz szükséges infrastrukturális hátteret.
II. Az Önkormányzat egyetértést gyakorol
a) A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor.
b) A térítési és juttatási szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor.
c) Az oktatás hallgatói véleményezésének rendjére alkotott intézményi
szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor.
III. Valamint
a) Részvétel a kollégiumok (diákotthonok) vezetésében.
b) Képviselők küldése az intézményi tanácsba (tanári konferenciákra),
valamint más vezetői testületekbe.
c) A HÖT szabályosan előtárt javaslataira, kérdéseire az iskola vezetőségének választ kell adnia.

3.§
A HÖT tisztségviselői
I. A HÖT tisztségviselőinek megválasztása
a) A HÖT tagjait a hallgatók választják a Főiskola bármely évfolyamának hallgatói közül titkos választással (kiv.: az alelnök).
b) A választás érvényes, ha azon a hallgatók legalább 20 százaléka részt
vett.
c) A szavazások során személyi ügyekben kétharmados többség szükséges,
egyébként a többség szavazata a döntő.
d) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) Amennyiben nincs meg a kétharmados többség, újabb szavazás következik, ahol az első forduló után a két legtöbb szavazattal rendelkező
jelölt indul, és az egyszerű többség dönt (50%+1).
f) A HÖT tisztségviselőinek mandátuma egy évre szól, választása nyílt
pályázat útján történik.
g) A HÖT tisztségviselőit az első szemesztert követő vizsgaidőszak vége
után legkésőbb három héten belül meg kell választani.
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h) Ha évközben nem érkezik be pályázat egy adott tisztségre az előző
mandátum lejárásáig, az aktív tisztségviselő egy újabb éven keresztül
hivatalban marad, amennyiben a Vezetőség jóváhagyja.
II. Személyi határozatok
1. Az elnök
a) Az elnök személyére bármely beiratkozott hallgató jelölhető.
b) Választása nyílt pályázat útján történik, a pályázók közül az elnök személyéről a Vezetőség dönt.
c) Rendhagyó esetben a Főiskola hallgatói döntenek az elnök személyéről
titkos szavazás formájában.
d) Szavazategyenlőség esetén a Főiskola rektora dönt.
2. Az alelnök kinevezési joga kizárólagosan az elnököt illeti meg.
3. Az egyes évfolyamok legalább egy-egy hallgatót, legfeljebb a legkevesebb
hallgatót magába foglaló évfolyam 2 százalékának megfelelő számú hallgatót
delegálhatnak a HÖT-be.
4. Az intézmény sajátos jellegéből fakadóan a hallgatók által delegált személyeken kívül a HÖT állandó tagja még a Papnevelő Intézetben betöltött
tisztség alapján: a főduktor.
5. Tagok
a) A HÖT tagjai közül legalább egynek civil hallgatónak kell lennie.
b) Szükség esetén a HÖT-be felvehetők rendkívüli tagok is.

4.§
A HÖT felépítése
I. A HÖT a Hallgatói Önkormányzat döntéshozó és végrehajtó szerve
II. A HÖT alapegységei
a) Vezetőség
b) Bizottságok
c) Közgyűlés
III. A Vezetőség tagjai
a) az elnök
b) az alelnök (jegyző)
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c) a főduktor
d) a HÖT bizottságainak vezetői
A Vezetőség a Vezetőségi Ülésen tanácskozik.
IV. A HÖT bizottságai
a) tanulmányi és kulturális bizottság
b) gazdasági és sportbizottság
c) kommunikációs bizottság

5.§
A HÖT működési rendje
I. A Közgyűlések működési irányelvei
a) A Közgyűlést az elnök hívja össze szükség esetén, melyen minden
HÖT tagnak jelen kell lenni (kivételt csak hivatalos távollét esetén lehet tenni).
b) Rendkívüli Közgyűlést bármely HÖT tag kezdeményezhet, de ilyen
esetben is az elnök hívja össze a vezetőséggel történt megbeszélés után.
c) A Közgyűlésen részt vesznek a rendes tagok, valamint tanácsadóként
meghívhatók a Főiskola rektora, vezetői és a Papnevelő Intézet elöljárói.
d) A Közgyűlés helyét, idejét, napirendjét a tagokkal és a meghívottakkal
az összejövetelt megelőzően legalább három nappal közölni kell.
e) Az alelnök rendkívüli esetben - az elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén - önállóan hívhat össze Közgyűlést.
f) Határozatképtelen a Közgyűlés, ha a tagok több mint fele nincs jelen a
szavazáson. Ilyen esetben egy héten belül új Közgyűlést kell összehívni,
amelyen a létszámtól függetlenül a többségi szavazat dönt.
g) A Közgyűlés üléseiről az alelnök jegyzőkönyvet készít, melyet két jelenlévő HÖT tag aláírásával hitelesít.
h) A Közgyűlés a határozatokat a tagok kérése alapján nyílt, vagy titkos
szavazással hozza meg.
i) A Közgyűlés üléseinek jegyzőkönyve illetve határozatai a hallgatók
számára nyilvánosak.
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II. Vezetőségi ülés
a) A Vezetőség hatáskörét a Vezetőségi Ülésen gyakorolja.
b) A Vezetőségi Ülést az elnök hívja össze legalább havonta, illetve ahogy
a szükség kívánja.
c) A Vezetőségi Ülés zárt ülés.
d) A Vezetőségi Ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az alelnök vezet, az
elnök kézjegyével ellát, és két jelenlévő HÖT tag aláírásával hitelesít.

6. §
A tisztségviselők feladatai és jogai
I. Az elnök
a) Az önkormányzati választások, a közgyűlések és a vezetőségi ülések
kiírása, összehívása, levezetése.
b) Kapcsolatfenntartás a Főiskola és a Papnevelő Intézet vezetésével, más
felsőoktatási intézmények önkormányzataival, a hazai (HÖOK), és
nemzetközi hallgatói szervekkel.
c) Az Önkormányzat nevében aláírási és bélyegzőhasználati joga van.
d) Kizárólagos joga az Önkormányzat alelnökének kinevezése.
e) Az egyes tisztségviselők személyére javaslattételi joga van.
f) A teljes önkormányzati munka összehangolását végzi.
g) A hallgatói önkormányzatot az elnök képviseli belső és külső fórumokon egyaránt.
h) Jogában áll önmagát képviseltetni más testületi tagokkal.
i) A Főiskola vezetősége hallgatóságot érintő döntéseiben tájékoztatja az
elnököt.
II. Az alelnök
a) Kötelessége a Vezetőségi Ülésekről jegyzőkönyvet készíteni.
b) A kommunikációs bizottságot vezeti.
c) Az elnökkel való előzetes egyeztetés alapján kapcsolatfenntartás más
felsőoktatási intézmények önkormányzataival, a hazai (HÖOK), és
nemzetközi hallgatói szervekkel.
d) Összehangolja az egyes bizottságok tevékenységét.
e) Gyakorolja a teljes elnöki jogkört annak tartós távolléte vagy akadá-
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lyoztatása esetén.
f) Az elnök felkérésére megszervezi az önkormányzati választásokat és a
Közgyűléseket.
III. A tanári megbízott
a) A HÖT tagjai véleményének figyelembe vételével elvi álláspontokat
fogalmaz meg tanulmányi ügyekben.
b) Véleményezi a Főiskola tanulmányi- és vizsgarendjét.
c) Kapcsolatot tart fenn a Főiskola vezetősége és a Papnevelő Intézet elöljárói között és részt vesz a tanulmányi ügyek és az egyes napirendi pontok egyeztetésében.
IV. A tanulmányi és kulturális bizottság vezetője
a) A hallgatók tudományos munkájának támogatása.
b) A hallgatók és az iskolai vezetők közötti párbeszéd előmozdítása és
működtetése.
c) Feladta a hallgatói önképzőkörök, szabadon választható tantárgyak,
szemináriumok igény szerinti megszervezése, működtetése,
d) Feladata a különböző tagozatokon vagy képzésben részesülő hallgatók
közötti kapcsolat előmozdítása és fenntartása.
e) Feladata a kulturális programok Főiskolához méltó megszervezése
(színházlátogatás, filmklub, hangverseny, előadók meghívása, stb.), és
az azokon való részvétel lehetővé tétele, szorgalmazása.
f) Kapcsolatot tart a Hajdúdorogi Egyházmegyei Ifjúsági Irodával, ill. tájékoztatni a hallgatókat az iroda által szervezett programokról.
V. A gazdasági és sportbizottság vezetője
a) Irányítja és vezeti a HÖT gazdasági ügyeit.
b) Pályázatok és egyéb lehetőségek útján biztosítja a HÖT működésének
anyagi feltételeit.
c) Megtervezi és ellenőrzi a HÖT által szervezett programok pénzügyi
vonatkozásait.
d) Feladata a Főiskola szellemével megegyező vállalkozások koordinálása.
e) Az egyes bizottságok vezetői rajta keresztül intézik a pénzügyi be- és
kivételezést, és felé elszámolási kötelezettségük van.
f) Tanév végén zárszámadást és éves költségvetést készít.
g) A sportrendezvényeket szervez és bonyolít le.

HÖK
Szabályzat

A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata

236

A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata

HÖK
Szabályzat

h) Feladata a sporttal kapcsolatos meghívások előterjesztése és az azokon
való részvétel lehetővé tétele, szorgalmazása.
VI. A kommunikációs bizottság vezetője
a) Feladata a HÖT-nek mint szervezetnek a hallgatókkal való kapcsolattartásának megszervezése (faliújság, főiskolai lap, honlap, stb.).
b) Feladata az együttműködés és kapcsolatfenntartás más felsőoktatási
intézmények önkormányzataival, a hazai (HÖOK), és nemzetközi
hallgatói szervekkel.

7. §
A bizottságok működésének irányelvei
a) A bizottságok vezetőit az elnök javaslattétele után a Közgyűlés választja meg.
b) A bizottságok tagjait a Közgyűlés tagjaiból kérik fel az egyes bizottsági
vezetők.
c) A bizottságok tagságának jogában áll az illető bizottság vezetőjének
leváltását kezdeményezni. Ilyen esetben az ügy a Közgyűlés elé kerül.
d) A bizottságok tagsága munkájában segíti és ellenőrzi az illető bizottság
vezetőjét.
e) A bizottságok vezetői a Közgyűlésen beszámolnak az előző Közgyűlés
óta eltelt munkájukról.

8. §
Az Önkormányzat hatásköre
a) Az elnök megválasztása, beszámoltatása és felmentése.
b) Javaslattétel a bizottságok vezetőinek személyére, illetve azok felmentésére.
c) Az Önkormányzat szabályzatának módosítása és elfogadása a rektorral történt egyeztetés után.
d) Az Önkormányzat rendes és időközi választásainak kiírása.
e) Döntés megszűnés és átalakulás kérdésében.
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9. §
Egyéb rendelkezések
I. Megszűnik a tagsága valakinek:
a)
b)
c)
d)
e)

fFőiskolai tanulmányainak befejezésével,
a Főiskoláról történt elbocsátás esetén,
az Önkormányzatból való kizárás esetén,
önkéntes lemondással,
visszahívás esetén, ha az Önkormányzat nem utasítja el.

II. Kizárható az Önkormányzatból a tag, amennyiben:
a) rendszeresen vagy tartósan nem jelenik meg az üléseken,
b) nem tartja be a szabályzatban rögzített tagsági feltételeket,
c) bármilyen formában akadályozza, vagy gátolja az Önkormányzat rendeltetésszerű működését.
III. A tisztségviselőkkel szemben alkalmazható szankció:
a) Ha a HÖK bármelyik tisztségviselőjének munkájával kapcsolatban
panasz merül fel, annak hivatalos előterjesztése után, bárki kezdeményezheti az adott személy rendkívüli beszámoltatását.
b) A Közgyűlés egyszerű többséggel (50%+1) javasolhatja a tisztségviselő felmentését, a Vezetőség pedig kétharmados többséggel dönthet a
tisztségviselő felmentéséről.
Nyíregyháza, 2012.08.31.
A Szenátus nevében:
Dr. Véghseő Tamás
rektor
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