A Szent Pál Akadémia Hallgatói Önkormányzatának
Alapszabálya

Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a
magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
(1Tim 4,12)
Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban
romlatlanságot, méltóságot mutatván, egészséges, feddhetetlen beszédet.
(Titus 2,7-8a)
1. A Szent Pál Akadémia hallgatói önkormányzata (HÖK) működésével az intézmény
küldetésnyilatkozatában foglalt céljainak megvalósításban, azaz az egyházi
szolgálatra való közösségi és egyéni felkészülésben működik közre.
2. A célokat a HÖK elsősorban a tanulmányok terén nyújtott kiválósággal, ebben
egymás segítésével és a tanulmányok egyházi szolgálatban való hasznosításával
kívánja elérni. Egyházi szolgálat az intézményben a Szenátus és a Hit Gyülekezete
Vezetősége által meghatározott rendben történhet.
3. A HÖK a Szervezeti és Működési Szabályzat 87. § (2) bekezdésében foglalt jogait
elsősorban az intézményi életben való közvetlen részvétellel, valamennyi hallgató
együttműködésével gyakorolja.
4. A hallgatók közössége saját tagjai közül elnököt választhat. Az elnök a SZPA HÖK
képviselője külső szervezetek és személyek előtt. A hallgatói jogokat az elnök a
közvetlenség elve elsődlegességének megtartásával képviseli.
5. Az elnök megválasztása, az Alapszabály elfogadása lebonyolítható hallgatói
gyűlésen titkos szavazással, és elektronikus értesítés alapján elektronikusan vagy
papíralapon is folyhat.
6. Az Alapszabály szövegét a szavazást megelőzően közzé kell tenni és biztosítani kell
a hozzászólást.
7. Az elnökségre a hallgatói önkormányzat valamennyi tagja (tehát minden aktív
hallgató) jelölhet és jelölhető is. Az elnökségre pályázhat bármely hallgató, de mások
is jelölhetik társukat. A jelölés csak a jelölt általi elfogadásával válik érvényessé. A
jelöltek rövid fényképes bemutatkozását / bemutatását közzé kell tenni a szavazást
megelőzően annyi ideig, hogy mindenki jelölhessen, illetve megismerhesse a
jelölteket. Nem lehet közzétenni a Szent Pál Akadémia alapdokumentumaival,
alapelveivel, szellemiségével (Küldetésnyilatkozat, Szabályzat, Minőségpolitika,
egyházi szabályok) ellentétes jelölést, alapszabály szöveget.

8. Választásra jogosult és választható az összes beiratkozott / bejelentkezett hallgató.
Passzív hallgató is kérheti felvételét a választók listájába (ehhez érvényes egyházi
ajánlással kell rendelkeznie). Papíralapú választás esetén a választó az ívet aláírja,
amikor átveszi a szavazócédulát. A választás titkos, mindenki egyenlő szavazati
joggal rendelkezik. Az elnökjelöltek nem vehetnek részt a szavazás
lebonyolításában.
9. Elektronikus szavazást akkor lehet tartani, ha biztosítható a választásra vonatkozó és
az adatvédelmi szabályok megtartása. Elektronikus úton való szavazás esetén
biztosítani kell, hogy csak az arra jogosultak szavazhassanak és csak egy alkalommal
(beléptető rendszer). A szavazás lezárulta után az informatikai szolgálat munkatársa
az intézmény vezetésének tudomására hozza a szavazás eredményét, annak
bizonyítékaival együtt. Miután a szavazás lezárult és az eredmény közzétételre
került, 3 napig lehetőséget kell biztosítani kifogás (jogorvoslat) beterjesztésére. A
kifogásokat és az arra adott válaszokat nyilvánosságra kell hozni. Az eredmény
jegyzőkönyvezése, jogerőre emelkedése után a szavazatokat törölni kell. A szavazás
egész ideje alatt ügyelni kell a szavazás tisztaságának, titkosságának megőrzésére.
10. Érvényes a szavazás, ha a választásra jogosultak legalább 25 százaléka szavazott.
Alapszabályt elfogadni, elnökséget elnyerni a leadott szavazatok minimum 50
százalékával lehet. Amennyiben megvan a szükséges részvételi arány, de egy jelölt
sem kapta meg a szavazatok minimum 50 százalékát, az elnökség elnyerhető a
legtöbb leadott szavazattal. Amennyiben ezek a feltételek nem, vagy egyszerre több
jelöltre nézve is teljesülnek, új szavazást kell tartani.
11. Az elnök megbízatása megszűnik hallgatói jogviszonyának megszűnésével. Új
választást kell tartani, ha az elnök visszahívását a Szenátus vagy a hallgatók legalább
25 százaléka kezdeményezi, illetve ha az elnök lemondott tisztségéről.
12. Az Alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdésekben a hallgatók
konszenzus vagy szavazás útján döntenek, szükség esetén a Szenátus véleményének,
tanácsának kikérésével.
13. Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé.
Az Alapszabályt elfogadta a Szent Pál Akadémia Hallgatói Önkormányzata az
érvényesen leadott szavazatok 99,4 százalékával a 2019. február 26 és március 26 között
megtartott szavazáson. Végleges eredmény: 2019. április 4.
Az Alapszabályt jóváhagyta a Szent Pál Akadémia Szenátusa 2019. április 30-i ülésén.
Németh Sándorné sk.
rektor

