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I.2. - 1. melléklet 
 

A REKTORJELÖLT VÁLASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ PÁLYÁZATI 
ELJÁRÁSRA, VALAMINT A SZENÁTUS SPECIÁLIS 
DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 
 

1. § [A rektorjelölt-választásra vonatkozó általános rendelkezések] 
 

(1) A rektori magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki a rektori megbízás lejárta előtt 

legkésőbb hat hónappal. 

 

(2) A fenntartó észszerű, legalább 3 hónapos határidő megjelölésével felhívja a Szenátust a 

rektori pályázati felhívás tartalmára vonatkozó javaslat megfogalmazására. 

Amennyiben a Szenátus a fenntartó által meghatározott határidőt elmulasztja, úgy a 

fenntartó a rektori pályázati felhívást legalább 15 napos határidő tűzésével megküldi 

véleményezésre a Szenátusnak. 

 

(3) A Szenátus a rektori pályázati felhívás tartalmára vonatkozó javaslatot jelenlévő 

tagjainak egyszerű többségével fogadja el. 

 

(4) A Szenátus valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről 

és javaslatát megküldi a fenntartó részére. 

 

(5) Amennyiben a fenntartó a Szenátus javaslatával nem ért egyet, azt megfontolás végett 

– észrevételeinek közlésével – visszaküldheti a Szenátusnak. A Szenátus a benyújtott 

rektori pályázatokat újra megtárgyalja és szavazásra vonatkozó szabályok alapján 

ismételten dönt a rektorjelölt személyéről. 

 

2.§ [A rektorjelölt-választást megelőző eljárásra vonatkozó általános rendelkezések] 

 

(1) A pályázati feltételeknek megfelelt pályázatok azon része, amely a pályázó intézmény 

vezetésével kapcsolatos terveire, elképzeléseire vonatkozik – az adatvédelmi szabályok 

figyelembevételével – közzétételre kerül az Egyetem belső honlapján úgy, hogy az 

valamennyi egyetemi polgár számára elérhető legyen. 

 

(2) A pályázati felhívás közzétételének napjától a pályázat benyújtására előírt határidő 

napjáig a pályázó - aki igazolja, hogy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek 

megfelel - a programja összeállításához szükséges közérdekű információk, adatok 

megismerése iránt írásban vagy elektronikus úton az általános rektorhelyetteshez 

kérelmet nyújthat be. Az igénynek az általános rektorhelyettes a lehető legrövidebb időn 

belül eleget tesz. 

 

(3) Az érvényes rektori pályázatot benyújtók számára biztosítani kell a pályázatuk sikerét 

lehetővé tevő, hátráltató körülményektől mentes feltételeket. 
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(4) A Szenátus elnöke fórumot hív össze, melyen az Egyetem valamennyi dolgozója, 

hallgatója részt vehet. A fórumon a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók 30 perces 

nyilvános előadásban vázolják főbb elképzeléseiket. A tájékoztatókat egymás után − 

sorsolással eldöntött sorrendben – tartják úgy, hogy a pályázók más pályázó 

tájékoztatóján nem lehetnek jelen. A fórum résztvevőinek joguk van kérdést feltenni. 

 

(5) A pályázati feltételeknek megfelelt pályázóknak egyenlő feltételek mellett lehetősége 

van a karokon és a Klinikai Központban az általános rektorhelyettes által meghatározott 

két hetes időintervallumban, egyeztetett módon a (4) bekezdésben foglaltakon kívül is 

a programjuk ismertetésére. 

 

3.§ [A rektorjelölt-választó Szenátusi ülésre vonatkozó általános szabályok] 

 

(1) A Szenátus határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van. 

Amennyiben nincs minden szenátusi mandátum betöltve, a határozatképességet és a 

döntéshez szükséges szavazati arányt a Szervezeti és Működési Szabályzat (a 

továbbiakban SzMSz) I. 1. rész 22. § (3) bekezdés szerint a betöltött mandátumok 

számához viszonyítva kell megállapítani. 

 

(2) A rektorjelölt-választó Szenátus ülésére a Szenátus elnöke tanácskozási joggal meghívja 

a fenntartó Kuratórium elnökét és tagjait, akik – zárt ülés elrendelése esetén is - az 

ülésen személyes jelenléttel vagy online vesznek részt. 

 

(3) A fenntartó a rektori megbízásra beérkezett, a pályázati feltételeknek megfelelt 

pályázati anyago(ka)t a Szenátus elnökének rendelkezésére bocsájtja, aki a Szenátusi  

Főtitkárság közreműködésével gondoskodik arról, hogy azok a Szenátus tagjai számára 

rendelkezésre álljanak. 

 

(4) Amennyiben a Szenátus elnöke pályázatot nyújt be a rektori megbízásra, a rektorjelölt 

választó szenátusi ülést az általános rektorhelyettes vezeti. A Szenátus elnöke alatt 

ebben az esetben az általános rektorhelyettest kell érteni. 

 

(5) Amennyiben az általános rektorhelyettes is pályázik, akkor az SzMSz-ben 

meghatározott általános helyettesítési sorrend szerint alakul az ülés vezetése. Ha a 

levezető elnök nem állapítható meg így, akkor a levezető elnököt a Szenátus választja. 

 

(6) A Szenátus elnöke saját hatáskörben vagy a jelenlévő tagok több mint ötven 

százalékának döntése alapján zárt ülést rendelhet el. Amennyiben zárt ülés tartásáról 

születik döntés, a szavazás részeként meg kell határozni, hogy ki(k) vehetnek részt a 

zárt ülésen. 

 

(7) A rektori megbízásra pályázatot benyújtó személy(ek) a szenátus előtt név szerinti, 

ABC sorrendben mutatkoznak be. 

 

(8) A rektori megbízásra pályázó személy(ek) 20 perces időkeretben mutatkoznak be a 

szenátus előtt és ismerteti(k) programját/programjukat. Több pályázó esetében a 
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pályázó(k) egymás bemutatkozásán nincsenek jelen. A szenátorok a bemutatkozást 

követően kérdést tehetnek fel a pályázó(k) részére. A pályázó(k) a kérdésekre 

összességében, időkorlát nélkül válaszol(nak). 

 

4.§ [A szavazás menete] 

 

(1) Rektorjelölt-választáson szavazni csak az érvényes mandátummal rendelkező 

szenátorok jogosultak. A mandátum érvényességét a választott tagok esetében a 

szenátusi ülést megelőzően a Szenátus elnöke ellenőrzi, és erről az ülés keretében 

tájékoztatást ad. 

 

(2) Amennyiben a rektori megbízásra szenátor is nyújt be pályázatot, szenátori 

minőségében szavazhat a rektorjelölt személyéről. 

 

(3) A szavazatok összeszámlálását a Szenátus által megválasztott egy elnökből és két tagból 

álló Szavazatszámláló Bizottság végzi. A Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja az 

érvényes szavazólapokon az „igen” és a „nem” szavazatokat, valamint megállapítja az 

érvénytelen szavazatok számát. 

 

(4) A rektorjelölt megválasztása során legfeljebb egy személyre lehet érvényesen igen 

szavazatot leadni. Több pályázó esetén tehát a több leadott „igen” szavazat érvénytelen. 

Ugyanakkor több pályázó esetében, ha a szavazólapon leadott több „nem” szavazat 

szerepel, az érvényes szavazatnak minősül. 

 

(5) A Szenátus tagjai titkos szavazással külön, elektronikus kommunikációs eszköztől 

mentes szavazófülkék felállításával és papíralapú eszközök igénybevételével, a 

szavazatszámláló bizottság felügyelete mellett adhatják le szavazataikat. 

 

(6) Érvényesen szavazni a pályázó melletti „igen” vagy „nem” négyzetbe írt X vagy + jellel 

lehet. Több pályázó esetében a szavazólapon egyértelműen megállapíthatónak kell 

lennie, hogy legfeljebb egy pályázóra ad „igen” szavazatot a szenátor. 

 

(7) Érvénytelen az a szavazat, amelyből nem lehet kétséget kizáróan megállapítani a 

szavazó állásfoglalását, vagy a szavazat az előterjesztéshez képest nem értelmezhető. 

 

5.§ [A szavazás eredményének megállapítása] 

 

(1) A szavazás eredményes, ha az egyik pályázó a Szenátus valamennyi tagja többségének 

érvényes szavazatát megkapja. 

 

(2) Egy pályázó esetében, vagy két pályázó esetében, amennyiben az egyedüli pályázó vagy 

a két pályázó közül egyik sem kapja meg a Szenátus valamennyi tagja többségének 

érvényes szavazatát, második fordulót kell tartani. A szavazás ugyanazon szabályok 

szerint zajlik, mint az első forduló. Amennyiben a megismételt szavazás is 

eredménytelen, a Szenátus elnöke a választást egy soron következő, vagy rendkívüli 

ülés napirendjére tűzi. 
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(3) Amennyiben kettőnél több pályázó van és a szükséges számú szavazatot egyik pályázó 

sem kapta meg, új szavazást kell tartani. Az új szavazáson a legkevesebb szavazatot 

kapott pályázó nem vesz részt. Amennyiben kettő vagy több azon pályázók száma, akik 

azonos számú szavazatot kaptak utolsó helyen, közöttük újabb szavazással kell dönteni. 

Az eljárás mindaddig folytatódik, amíg két pályázó marad a listán, és csak az ő 

személyükről szavaz a továbbiakban a Szenátus. Amennyiben a két pályázó közül egyik 

sem kapja meg a Szenátus valamennyi tagja többségének érvényes szavazatát, a (2) 

bekezdés két pályázóra vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni. 

 

(4) A szavazásra történő technikai felkészülés érdekében a Szenátus elnöke szünetet 

rendelhet el. 

 

(5) A jegyzőkönyv vezetésére és a határozat formájára az általános szabályok az irányadók. 

 

(6) A Szenátus elnöke nyílt ülésen hirdeti ki a választás eredményét, és amennyiben a 

választás eredményes, a rektorjelölt személyére vonatkozó szenátusi javaslatot 

megküldi a fenntartó részére. 

 

(7) A rektorválasztáson induló és legalább 10 %-ot elért magasabb vezetői-, valamint 

vezetői megbízással rendelkező munkavállalók munkaviszonyának megszüntetéséhez, 

illetve velük szemben egyéb hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásához a fenntartó 

jóváhagyása szükséges a rektori megbízás kezdő időpontjától számított 5 évig. 
 


