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I.3. RÉSZ 
TESTÜLETI ÉS VEZETŐI VÁLASZTÁSOK SZABÁLYAI 

 

I. Fejezet 

A szenátusi választások szabályai 
 

1. § [Hatály] 

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a szenátusi választáson a teljes munkaidőben, határozott, 

vagy határozatlan időtartamban, oktatói, kutatói, tanári munkakörben vagy egyéb 

munkakörben, munkaviszonnyal vagy egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező 

személyekre (a továbbiakban: választó vagy jelölt), továbbá a választás lebonyolításában 

közreműködő személyekre, ideértve a választási bizottság tagjait is. 

 

2. § [A választás kiírása] 

 

(1) Az általános szenátusi választást a rektor írja ki. A választási kiírásban meg kell 

határozni különösen: 

a) a jelöléssel kapcsolatos iratok leadására nyitva álló időtartamot, amely nem lehet 

rövidebb, mint öt munkanap, 

b) a jelölés feltételeit, a jelölés teljesítésére vonatkozó dokumentumok mintáját, 

c) a választás időtartamát, amely nem lehet rövidebb, mint egy munkanap, de legfeljebb 

öt munkanap, 

d) a választás során használt szavazólapok mintáját, 

e) a választás lebonyolításával kapcsolatos egyéb, a jelen szabályzatban nem 

szabályozott információkat. 

 

(2) A választási kiírást az egyetem honlapján közzé kell tenni. 

 

(3) Az általános szenátusi választást úgy kell kiírni, hogy a Szenátust négyévente, az adott 

év június 30. napjáig meg lehessen választani. 

 

3. § [A választási körzet] 

 

(1) Az általános szenátusi választáson a munkavállalók és az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban álló személyek az SZMSZ I.1. rész 22. § (6) bekezdésében, valamint 

22. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott csoportokba (a továbbiakban: 

választási körzet) sorolva vehetnek részt.  

 

(2) Az oktatók, kutatók, tanárok választási körzeteinek elnevezései:  

a) Általános Orvostudományi Kar, 

b) Egészségtudományi Kar, 

c) Egészségügyi Közszolgálati Kar, 

d) Fogorvostudományi Kar, 

e) Gyógyszerésztudományi Kar, 

f) Klinikai Központ, 
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g) Doktori Iskola, 

h) Pető András Kar. 

 

(3) Az egyéb munkakörben foglalkoztatottak választási körzetének elnevezése: Egyéb 

munkakörben foglalkoztatottak. 

 

(4) Az oktatók, kutatók, tanárok választási körzetében csak oktató, kutató, tanár, az egyéb 

munkakörben foglalkoztatottak választási körzetében csak egyéb munkakörben 

foglalkoztatott személy választható a Szenátus tagjává, valamint lehet jelölt. 

 

(5) Minden választásra jogosult személyt abba a választási körzetbe kell besorolni, annak 

a választási körzet névjegyzékében kell szerepeltetni, amelyben a Szenátus tagjává 

választható. Minden választásra jogosult személy abban a választási körzetben 

szavazhat, és abban lehet jelölt, amelynek névjegyzékében szerepel. 

 

(6) A Hallgatói Önkormányzat, a Doktorandusz Önkormányzat, az Alkalmazotti Tanács, 

valamint a szakszervezetek az irányadó szabályok szerint lebonyolított választás 

eredményét bejelentik a Szenátus elnökének. 

 

4. § [A választási névjegyzék] 

 

(1) A választási névjegyzék a választási körzetben a választójoggal rendelkező egyetemi 

polgárok listáját jelenti, amelyet az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

készít elő. és bocsátja a választási bizottság, valamint a választási közreműködők 

rendelkezésére (továbbiakban: előzetes névjegyzék). 

 

(2) Az előzetes névjegyzék előkészítése során az Emberierőforrás-gazdálkodási 

Főigazgatóság az adott személyt 

a) az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, elnökhelyettese, az Egyetemi Doktori Tanács 

állandó bizottságainak (Oktatási és Kredit Bizottság, Véleményező és 

Minőségellenőrző Bizottság, Nemzetközi Bizottság és Fegyelmi és Etikai Bizottság) 

elnöke esetén, amennyiben oktató, kutató vagy tanár, a Doktori Iskola, 

b) ˗ ha az a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni – az Általános Orvostudományi 

Karhoz és a Klinikai Központhoz is tartozó szervezeti egységek oktatója, kutatója, 

tanára esetén a Klinikai Központ, 

c) ˗ ha az a)-b) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni – az Egyetemi Gyógyszertár, 

Gyógyszerügyi Szervezési Intézet oktatója, kutatója, tanára esetén a Klinikai Központ, 

d) ˗ ha az a)-c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni – a Klinikai Központ 

Elnökségében tag oktató, kutató, tanár esetén a Klinikai Központ, 

e) minden más oktató, kutató, tanár esetén az adott karnak megfelelő 

választási körzetbe sorolja be. 

 

(3) Az előzetes választási névjegyzék összeállításának tényéről és a betekintés 

lehetőségéről – annak megfelelő határidejét megjelölve - a választási bizottság az 

Egyetem honlapján tájékoztatja az egyetem polgárait. 
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(4) A választási bizottság az erre nyitva álló határidőn belül beadott kérelemre – szükség 

esetén az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság közreműködésével –  

a) kijavítja az előzetes névjegyzékben szereplő hibát, amennyiben a kérelmező azt 

igazolja, 

b) átteszi az általa megjelölt választási körzet névjegyzékébe azt, aki több választási 

körzetben is megválasztásra kerülhetne, 

amennyiben ennek feltételei fennállnak, és a kérelmező ezt igazolja, vagy a választási 

bizottság más alkalmas módon meggyőződik erről. A határidő jogvesztő. 

 

(5) A választási bizottság – szükség esetén az Emberierőforrás-gazdálkodási 

Főigazgatóság közreműködésével – a szavazás kezdetét megelőzően az előzetes 

névjegyzék, a (4) bekezdés szerinti változtatások, valamint az időközben 

bekövetkezett változások, különösen az új belépések alapján megállapítja a végleges 

névjegyzéket. Aki a végleges névjegyzékben nem szerepel, a szavazásban nem tud 

részt venni.  

 

(6) A választási névjegyzék kizárólag az általános szenátusi választáson való részvételi 

jogosultság megállapítása céljából, kizárólag a választás lebonyolításának 

időtartamáig alkalmazható lista. A választási bizottság a választás végleges 

eredményének megállapítását és a Szenátus alakuló ülését követően, legkésőbb a 

Szenátus alakuló ülését követő 60 napon belül a választási névjegyzéket jegyzőkönyv 

felvétele mellett megsemmisíti. 

 

(7) A választási névjegyzék választási körzetenként tartalmazza: 

a) a választásra jogosult nevét, 

b) a választásra jogosult születési dátumát, 

c) a választásra jogosult anyja nevét, 

d) a személy foglalkoztatását végző szervezeti egységet. 

 

(8) A választási névjegyzékbe a 

a) névjegyzéken szereplő személy, 

b) a választási közreműködő, 

c) a választási bizottság, valamint 

d) jogorvoslat elbírálása körében a jogorvoslati bizottság 

tekinthet be. 

 

5. § [A választási bizottság] 

 

(1) A választási bizottság a rektor által a választás lebonyolításának idejére megbízott 

személyekből álló, az általános szenátusi választással kapcsolatos döntések 

meghozatalára hatáskörrel rendelkező testület. A választási bizottság elnökét a rektor 

bízza meg az Egyetem volt rektorai vagy más, nagy tekintélyű polgárai közül.  

 

(2) A választási bizottság további tagjai: 
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a) – az elnök szervezeti egységének karát kivéve – a dékánoktól, a Klinikai Központ 

elnökétől kért javaslatot követően megbízott 1-1 tag, 

b) a jogi és igazgatási főigazgató, 

c) a szenátusi főtitkár, 

d) a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók közül megbízott 1 tag. 

 

(3) A választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik, ha a választáson jelöltként 

kíván indulni. Az ilyen személy helyett, továbbá azon tag helyett, aki nem vesz részt a 

bizottság munkájában, a rektor új bizottsági tagot bízhat meg.  

 

(4) A választási bizottság feladatai: 

a) a választással összefüggő bármely kérdésben határozatot hoz, 

b) elfogadja a választás hiteles dokumentumait (választási névjegyzék, jelölő lapok, 

jelöltek nyilvántartásba-vétele, szavazólap), 

c) dönt a választási névjegyzék módosításáról, 

d) ellenőrzi a jelölés érvényességét és nyilvántartásba veszi a jelölteket, 

e) választási körzetenként összeállítja és elfogadja a szavazólapot, 

f) figyelemmel kíséri és felügyeli a szavazás lebonyolítását, 

g) a szavazással összefüggő bármely vitás kérdésekben dönt,  

h) megállapítja a választás eredményét, a mandátumot szerzett jelöltek személyét, 

i) bejelenti a Szenátus elnökének az eredmény alapján a szenátus megválasztott tagjait, 

j) a választással összefüggő bármely felhívás, nyilatkozat, döntés vagy egyéb az 

egyetemi polgárság számára jelentőséggel bíró dokumentum egyetemi honlapon való 

közzététele, közzétételre való megbízás kiadása. 

 

(5) A választási bizottságot az elnök képviseli, nevében a (4) bekezdés f), i), j) pontjai 

tekintetében az elnök is eljárhat. A választási bizottság működésével összefüggő 

adminisztratív feladatok ellátását (így különösen jegyzőkönyvek készítése, 

határozatok rögzítése, ülések szervezése, döntés közzététele) a rektor által a jelölés és 

választás időtartamára megbízott személyek végzik.  

 

(6) A választási bizottság szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A 

választási bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A választási bizottság döntéseiről –

– a beérkezést követő legfeljebb 3 munkanapon belül –– határozatot hoz. A választási 

bizottság a határozatait az Egyetem belső honlapján, az Egyetem polgárai számára a 

döntést követő 24 órán belül közzéteszi. A választási bizottság határozatképes, ha 

ülésén a tagok több mint fele részt vesz. A választási bizottság döntését a jelenlévő 

tagjainak szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A 

választási bizottság elektronikus úton is szavazhat. Döntését ilyenkor is határozatba 

kell foglalni. 

 

(7) A választási bizottság a szavazás eredményéről választási körzetenként, 

jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek tartalmaznia kell: 
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a) választáson részt vettek (a névjegyzéket aláírók) számát és a jogosultak arányához 

viszonyított százalékos arányát, az összes leadott szavazat számát, ennek a 

megjelentek számához viszonyított százalékos arányát, 

b) az összes érvényes, valamint érvénytelen szavazólap számát, a megjelentek számához 

viszonyított százalékos arányát, 

c) a szavazólapon szereplő egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, ennek az összes 

érvényes szavazólap számához viszonyított százalékos arányát, 

d) a választás eredményének megállapítását, 

e) a mandátumot megszerző személy(ek) megállapítását, 

f) a választási bizottság elnöke, a jogi és igazgatási főigazgató, a szenátusi főtitkár és az 

elnök által felkért további egy hitelesítő tag aláírását, a jegyzőkönyv felvételének 

keltét, továbbá annak helyszínét. 

 

6. § [Választási közreműködők] 

 

(1) A választási közreműködők választás lebonyolításában részt vevő, egyetemi polgárok, 

akiket a rektor jelöl ki. Választási közreműködő kijelölhető csak adott feladatok 

ellátására, valamint az egész Egyetemre vagy csak adott választási körzetre kiterjedő 

illetékességgel is. A választási közreműködők számát a választási névjegyzéken 

szereplők létszámának és a szavazási helyszínek függvényében kell megállapítani. A 

rektor a választási közreműködők közül kijelöli azok vezetőjét. A választási 

közreműködők képviseletére a rektor által kijelölt vezető közreműködő jogosult. A 

választási közreműködők tevékenységét a választási bizottság elnöke irányítja. 

 

(2) A választási közreműködők a választási körzetben részt vesznek a választás 

lebonyolításában, amelynek keretében: 

a) kezelik a névjegyzéket, 

b) tájékoztatást nyújtanak a választásokkal kapcsolatos kérdésekben, 

c) rendelkezésre bocsátják a választáshoz szükséges dokumentumokat, 

d) közreműködnek a választás lebonyolításában, 

e) a választás során felmerülő vitás kérdést továbbítják a választási bizottsághoz, 

f) kezelik a jelölő íveket, a szavazólapokat és a választás egyéb dokumentumait, 

g) felügyelik a választás lebonyolítását, 

h) összeszámolják a szavazatokat, 

i) a szavazás eredményére vonatkozó összesítést és a dokumentumokat eljuttatják a 

választási bizottság részére. 

 

(3) A választási közreműködők a választással összefüggő vitás kérdésben döntést nem 

hozhatnak. 

 

7. § [Jelölés] 

 

(1) A választójoggal rendelkezők közül megválasztható jelölt az lehet, aki a választási 

körzet szavazásra jogosultjai közül a létszám 20%-ának megfelelő számú, de legalább 

tíz személy ajánlását megszerzi. A szükséges ajánlások számát a kiírást megelőzően 
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rendelkezésre álló adatok alapján a kiírás tartalmazza, annak megállapításával 

szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 

(2) A választó a saját választási körzetben jogosult ajánlani. Egy választó több jelöltet is 

ajánlhat. Egy választó egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem 

vonható vissza. Az ajánlást a választási kiírásban szereplő minta szerinti ajánlóíven 

lehet megtenni. Az ajánlás során a jelölő személynek a formanyomtatványon szereplő 

adatok feltüntetésével azonosíthatónak kell lennie, azonosíthatóság hiányában a jelölés 

nem érvényes.  

 

(3) Jelöltet ajánlani a választási közreműködőtől átvett vagy a jelölthöz eljuttatott, 

előzetesen hitelesített ajánlóíven lehet, amelyen a választási közreműködő feltünteti a 

jelölt nevét és az érintett választási körzetet.  

 

(4) Ajánlást az Egyetemhez méltó magatartást tanúsítva bárhol lehet gyűjteni. 

 

(5) A jelölt bejelentése a szükséges számú ajánlásnak a választási bizottság részére történő 

eljuttatásával történik. A választási bizottság - amennyiben szükséges a választási 

közreműködők segítségével - ellenőrzi a jelölés érvényességét, és dönt a jelölt 

nyilvántartásba vételéről. A szükséges számú ajánlás leadása egyben az adott 

választási körzet vonatkozásában a 4. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kérelemnek is 

minősül.  

 

8. § [A szavazólap és a szavazás] 

 

(1) A szavazólapon – a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel – a jelölteket a 

választási bizottság által sorsolással meghatározott sorrendben, ennek hiányában 

betűrendben kell feltüntetni, az alábbi adatok szerepeltetésével: 

a) név, 

b) rektorhelyettesi, - nem egyértelmű esetben a kar feltüntetésével - dékáni, 

dékánhelyettesi, Klinikai Központ esetén elnöki, elnökhelyettesi, Egyetemi Doktori 

Tanács elnöki megbízásra való utalás, 

c) azon oktatási-kutatási vagy betegellátó szervezeti egység megnevezése, amelyben 

szakmai tevékenységét a jelölt elsődlegesen végzi,  

d) a c) pont szerinti szervezeti egységben betöltött esetleges vezetői megbízásra való 

utalás, valamint a betöltött munkakör. 

 

(2) A szavazás a választási kiírásban meghatározott időtartam alatt, szavazólapon történik. 

A szavazás a választási körzetben - szükség szerint - egy vagy több helyen történik, a 

titkos szavazás feltételeinek biztosításával. A titkosságot szavazófülke alkalmazása, 

vagy külön helyiség biztosítja. A választási bizottság a szavazás lebonyolítására 

szolgáló helyiségeket az Egyetem honlapján közzéteszi.  
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(3) A szavazás megkezdése előtt a választási közreműködők együttesen meggyőződnek a 

választási urna/urnák lezárása előtt annak sértetlenségéről, valamint arról, hogy az 

urna üres. Erről és az urna lezárásáról jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

(4) A szavazás során a választási közreműködő a választási névjegyzéken a szavazólap 

átadását megelőzően ellenőrzi a szavazatot leadó személynek a választásra való 

jogosultságát, a választásra jogosult a névjegyzéket ezzel egyidejűleg aláírja.  

 

(5) A szavazás befejezését követően a választási közreműködők az urnát felnyitják, a 

szavazatokat összesítik.  

 

(6) Érvényes a szavazat, amennyiben a választó akarata a szavazólapon egyértelműen 

megállapítható, és a megfelelő számú szavazatot tartalmaz.  

 

(7) Érvénytelen a szavazólap, amennyiben a választásra jogosult akarata kétséget kizáróan 

nem állapítható meg.  

 

(8) Az urna felnyitásáról, annak sértetlenségéről és a szavazatszámlálásról a választási 

közreműködők jegyzőkönyvet vesznek fel, azt aláírják, a szavazólapokat, valamint a 

jegyzőkönyvet eljuttatják a választási bizottság részére. 

 

9. § [A leadható szavazatok száma] 

 

(1) A szavazólapon elkülönítve először a dékánt, a Klinikai Központ elnökét, majd a többi 

jelöltet kell feltüntetni. Amennyiben a választási körzetben biztosítani kell vezetői 

megbízással nem rendelkező oktató, kutató, vagy tanár megválasztását is, akkor 

először a vezetői megbízással rendelkezőket, majd a vezetői megbízással nem 

rendelkezőket kell feltüntetni. 

 

(2) A Klinikai Központ esetén a jelölteket a vonatkozó feltételre tekintettel karonként is el 

kell különíteni. 

 

(3) Érvényes a szavazólap, ha  

a) a dékán, a Klinikai Központ elnöke kapcsán támogató megjelölés szerepel, vagy a 

vonatkozó részt üresen hagyja, továbbá 

b) a többi jelölt esetén legfeljebb a megválasztható jelöltek számánál eggyel kevesebb 

név mellett szerepel támogató megjelölés, 

c) a Klinikai Központ esetén, amennyiben a többi jelölt közül a nem Fogorvostudományi 

Kari, Gyógyszerésztudományi Kari jelöltek közül összesen legfeljebb 3 név mellett 

található támogató megjelölés, és 

d) amennyiben az adott választási körzetben vezetői megbízással nem rendelkező tagot is 

meg kell választani, akkor a vezetői megbízással rendelkező jelöltek esetén – az a) 

pont szerinti jelölteket ide nem értve – legfeljebb a megválasztható jelöltek számánál 

kettővel kevesebb név mellett szerepel támogató megjelölés. 
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(4) Az érvényes szavazás módjára való tájékoztatást, valamint az elkülönítés okát a 

szavazólapon szerepeltetni kell. 

 

10. § [A szavazás érvényessége] 

 

(1) Az általános választás első szavazási fordulója érvényes, amennyiben a választási 

körzetben a választásra jogosultak legalább 25%-a szavazáson részt vett. 

 

(2) Az időközi választás szavazási fordulói és az általános választás második szavazási 

fordulója a szavazók számától függetlenül érvényes. 

 

11. § [A szavazás eredményessége és eredménye] 

 

(1) Mandátumot szerez az a jelölt (a szavazás így részlegesen vagy teljesen eredményes), 

aki 

a) egy jelölt esetében, a leadott szavazatok több mint 50%-át megszerezte, 

b) több jelölt esetében,  

ba) amennyiben az adott választási körzetben vezetői megbízással nem rendelkező 

személyt is kell választani, a vezetői megbízással nem rendelkező jelöltek közül a 

legtöbb szavazatot szerezte, 

bb) a Klinikai Központ esetén a FOK-os, valamint GYTK-s jelöltek közül külön-

külön a legtöbb szavazatot szerezte, 

bc) a megszerzett szavazatok szerinti csökkenő sorrendben – a bb)-bc) alpontok 

szerint fenntartott helyeket leszámítva – a betölthető mandátumok számának 

megfelelő helyen szereplő további jelölt, a szavazatok számának csökkenő 

sorrendjében, azzal, hogy legfeljebb egy vezetői megbízással nem rendelkező 

jelölt, valamint legfeljebb az adott körzetben megszerezhető mandátumok 

számánál eggyel kevesebb vezetői megbízással rendelkező, de magasabb vezetői 

megbízással nem rendelkező személy szerezhet mandátumot, 

valamennyi esetben azzal a feltétellel, hogy nem áll fenn az eredményt befolyásoló 

szavazategyenlőség, és a jelölt az érvényes szavazólapot leadó szavazók 25%-ának 

szavazatát megszerezte. 

 

(2) Amennyiben valamely választási körzetben a választás érvénytelen, valamint részben 

vagy egészben eredménytelen, valamint a választás eredményét befolyásoló 

szavazategyenlőség esetén – a betöltetlen helyek vonatkozásában – második szavazási 

fordulót kell tartani. A második szavazási fordulóban  

a) szavazategyenlőség esetén csak a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek,  

b) részleges vagy teljes eredménytelenség esetén legfeljebb a betöltésre nem került 

helyek kétszeresének megfelelő számú jelölt (az első fordulós eredmények 

sorrendjében), 

c) érvénytelenség esetén,  

ca) ha a részvétel a 10 %-ot elérte, a betölthető helyek kétszeresének megfelelő számú 

jelölt,  

cb) ha a részvétel a 10%-ot sem érte el, valamennyi jelölt  
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szerepel a szavazólapon. 

 

(3) A második szavazási fordulóra egyebekben az általános választás szabályait kell 

alkalmazni, azzal, hogy a részvétel arányától és a leadott szavazatok arányától 

függetlenül kell megállapítani a választás eredményét. 

 

12. § [A szavazás eredményének megállapítása] 

 

(1) A szavazás eredményét a választási bizottság állapítja meg, kétség, valamint 

szavazategyenlőség esetén a szavazólapok ismételt áttekintésével. A választási 

bizottság megállapítja a mandátumot szerző jelöltek személyét, és erről értesíti a 

Szenátus elnökét, valamint a döntését közzéteszi az Egyetem honlapján. A választás 

eredményének megállapításával szemben a közzétételt követő 3. napig jogorvoslati 

kérelem benyújtásának van helye. Kérelem hiányában, valamint a kérelemmel nem 

érintett részek tekintetében a választás eredménye végleges. 

 

(2) Jogorvoslati kérelem esetén a rektor 3 tagú jogorvoslati bizottságot jelöl ki. A 

jogorvoslati bizottság tagja nem lehet, aki jelölt, vagy a választási bizottság tagja. A 

jogorvoslati bizottság tagja lehetőség szerint olyan személy, aki az érintett választási 

körzetben nem rendelkezik választójoggal. 

 

(3) A jogorvoslati bizottság eljárására, döntéseire egyebekben a választási bizottságra 

vonatkozó szabályok az irányadóak. Jogorvoslati eljárás esetén – ha a kérelemnek 

részben vagy egészben helyt ad – a jogorvoslati bizottság állapítja meg a választás 

végleges eredményét.  

 

(4) A jogorvoslati bizottság döntése végleges, a választással kapcsolatos további 

jogorvoslatnak, vagy bírósági felülvizsgálatnak nincs helye. 

 

(5) A megbízóleveleket a szenátusi főtitkár a választás végleges eredménye, valamint a 

delegálásra jogosultak bejelentései alapján készíti elő. 

 

13. § [Időközi szenátusi választás] 

 

(1) Az időközi szenátusi választásra az általános szenátusi választásra vonatkozó 

szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a választási bizottság tagjai 

között nem kell biztosítani az időközi választással nem érintett választókörzetek 

képviseletét.  

 

(2) Az időközi szenátusi választáson elnyert mandátum legfeljebb a következő általános 

szenátusi választás alapján megválasztott Szenátus alakuló üléséig tarthat. 

 

14. § [A választás dokumentumainak őrzése] 
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Az általános szenátusi választás dokumentumai közül a választási kiírásnak, a 

jegyzőkönyveknek, és a választási bizottság határozatainak eredeti példányát az Egyetem 

Levéltárában kell elhelyezni, nem selejtezhető dokumentumok. 

 

15. § [Egyéb rendelkezések] 

 

(1) A választási eljárás során a határidőt óra-perc pontossággal kell meghatározni. 

Amennyiben a határidő napi pontossággal kerül mégis meghatározásra, úgy a határidő 

az adott napon 15:00 órakor jár le. 

 

(2) A 9. § alkalmazása tekintetében – a már kiadott, valamint lejáró vezetői megbízások 

tekintetében – az általános választás során a választást követő július hónap 1. napja, 

időközi választás során a szavazás kiírásban szereplő kezdőnapját követő 30. nap 

szerinti állapotot kell figyelembe venni.  

 

(3) A 8. § (1) bekezdés alkalmazása során a már kiadott, de még el nem kezdődött vezetői 

megbízás kapcsán a „megválasztott” vagy „kinevezett”, a nem pályázat alapján kiadott 

vezetői megbízás kapcsán az „,mb.” megjelölést is fel kell tüntetni. 

 

(4) A jelölt a szavazás lezárultáig visszaléphet, a visszalépő jelölt kiesik. Kiesik az a jelölt 

is, akinek esetében a szavazás lezárultáig megszűnnek a választhatóság feltételei. A 

kieső jelölt mandátumot nem szerezhet, a kieső jelöltet a szavazólapon nem kell 

feltüntetni, arról le kell húzni vagy a szavazókat más alkalmas módon tájékoztatni kell 

a visszalépés tényéről.  
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II. Fejezet 

A további egyetemi testületek és a vezetők demokratikus választásának szabályai 

 

16. § [Az egyetemi vezetők és testületek demokratikus választásának szabályai] 

 

(1) Az egyetemi-, a kari-, az intézeti-, és az önkormányzati testületekbe való választás 

során – amennyiben jelen szabályzat a testületi tagság létesítését választáshoz köti, 

valamint a testületek tisztségviselőinek megválasztása a jogok gyakorlásához 

szükséges - a jelen Szabályzatban foglalt alapelveket és rendelkezéseket, valamint az 

érintett szervezetek választási eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

(2) Az oktatói/kutatói és más alkalmazotti képviselők választásának szervezése az 

Egyetem tisztségviselőinek, a hallgatói képviselők választásának megszervezése a 

Hallgatói Önkormányzat, a Doktorandusz Önkormányzat képviselőinek és 

tisztségviselőinek megválasztása a Doktorandusz Önkormányzat feladata. 

 

(3) Minden egyetemi munkavállaló, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 

és hallgató – a jogszabályban, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott feltételekre vonatkozó rendelkezések szerint – választó és egyben 

választható.  

 

(4) A választott hallgatók és oktatók választóikat képviselik, előttük a képviselet körében 

kifejtett tevékenységükről kötelesek rendszeresen beszámolni. 

 

(5) A testületek választott tagjait a választásra jogosult testületek a megbízatásuk alól 

felmenthetik, valamint visszahívhatják. 

 

(6) A választottak megbízásukról lemondhatnak. 

 

(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott testületi tagság feltétele választáshoz kötött, az 

érintett testületnek – figyelemmel a jelen szabályzatban meghatározott 

rendelkezésekre - választási szabályzatot kell elfogadnia, amelynek tartalmi elemei a 

következők: 

a) a választásra jogosultak körének meghatározása, 

b) a választói jog és a választhatóság feltételei és szabályai, 

c) a választási eljárás részletes szabályai, különös tekintettel a jelölésre, a szavazás 

lebonyolítására, időpontjára, a választásra jogosultak tájékoztatására vonatkozó 

rendelkezések, 

d) a választás eredményének hiteles megállapítására és a választás lebonyolításával 

összefüggő felügyeletre vonatkozó rendelkezések, a vitás kérdések rendezésére 

vonatkozó eljárásrend, 

e) a választás eredményének a rektor részére történő bejelentésére vonatkozó szabályok. 

 

17. § 
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(1) A választásokat 3 évenként vagy szükség szerint kell megtartani.  

 

(2) A választásokat a rektor rendeli el. A választásokat olyan időpontban kell megtartani, 

hogy az új tanév első tanácsülésén az újonnan választott küldöttek részt vehessenek. 

 

(3) Az intézeti tanácsi hely betöltésére az intézetigazgató is elrendelhet választást. 

 

(4) A választásokat megelőzően megfelelő időben választási bizottságot kell létrehozni. A 

választási bizottság elnökből és legalább 2 tagból áll. 

 

(5) A választási bizottság feladata a választások szabályszerű lebonyolításának 

megszervezése. 

 

(6) A választásra összehívott testület, intézeti vagy választói (köz)gyűlés (a továbbiakban, 

együtt: választói gyűlés) akkor határozatképes, ha a választásra jogosultak legalább 

hatvan százaléka jelen van. A határozatképességet minden szavazás előtt vizsgálni 

kell. 

 

18. § 

 

(1) A választói gyűlésen résztvevőket a jelölés és a szavazás rendjéről tájékoztatni kell. 

 

(2) Az intézeti tanács tagjainak megválasztása jelölőlista alapján történik.  

 

(3) Jelölő listára felvehető minden választható személy. A listát a szavazás előtt mindenki 

számára hozzáférhetővé kell tenni. A jelöltek nevét a jelölőlistán alfabetikus 

sorrendben kell felsorolni. 

 

(4) A jelölőlista összeállítását követően 

a) a választói gyűlés elnöke gondoskodik a szavazólapok elkészítéséről, 

b) a választói gyűlés a szavazatok összeszámlálására és a választás eredményének 

megállapítására – a jelöltlistán nem szereplő jelenlévők közül – háromtagú 

szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság összetételére a választói gyűlés 

tagjai tesznek javaslatot. 

 

19. § 

 

(1) A választás titkosan történik. 

 

(2) A szükségesnél több jelöltre szavazatot tartalmazó szavazólap, valamint a jelöltlistán 

fel nem tüntetett személyekre leadott szavazatok érvénytelenek. Érvényes az a 

szavazólap, amelyből a szavazó akarata kétséget kizáróan megállapítható. 

 

20. § 
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(1) A megválasztás szükséges feltétele, hogy a jelölt a szavazatok többségét elnyerje. 

 

(2) Amennyiben valamely tisztség elnyerésére egynél több személy pályázik, és egyik 

jelölt sem kapta meg a szavazatok többségét, az első szavazási fordulóból azok jutnak 

tovább, akik a legtöbb szavazatot kapták. A legkevesebb szavazatot kapott jelölt neve 

a második szavazási fordulóban már nem szerepel a szavazólapon. A szavazási eljárás 

ilyen módon folyik tovább mindaddig, amíg az egyik jelölt nem kapja meg a 

szavazatok többségét, vagy amíg az utolsó fordulóra két jelölt marad.  

Amennyiben a megmaradt két jelölt közül a következő szavazási fordulóban egyik 

sem kapja meg a szavazatok többségét, egy alkalommal meg kell ismételni a 

szavazást; ennek eredménytelensége esetén a pályázat eredménytelen. Ilyen esetben 

gondoskodni kell új pályázat kiírásáról és a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a 

tisztség megbízással történő betöltésére az új pályázatról történő testületi döntésig 

terjedő hatállyal. 

 

(3) A testületek tagjainak megválasztásánál a szavazatszámláló bizottság a szavazatok 

összeszámlálása alapján állapítja meg a többséget kapott személyek nevét. A 

testületek megválasztott tagjai a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek, akik a rájuk 

leadott szavazatok sorrendjében foglalják el a testületben betölthető tagsági helyeket. 

 

21. § 

 

(1) Amennyiben a rendelkezésre álló helyek betöltésére nem kerülhet sor, az üresen 

maradt helyek betöltésére ugyanazon választási gyűlésen új választást kell tartani. 

 

(2) E választás során az előzőekben meg nem választott és újrajelölésükhöz hozzájáruló 

jelöltek a korábban megkapott szavazatok számának sorrendjében kerülnek fel az 

újabb listára. Az újabb szavazásnál a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek a rájuk leadott 

szavazatok sorrendjében foglalják el a testületben betölthető tagsági helyeket. 

 

22. § 

 

A Szenátus vonatkozásában nem a 16-21.§-ok rendelkezéseit, hanem az 1-15.§ kell 

alkalmazni. 
 


