A rektorjelölt megválasztásának eljárási rendje
A választás ütemterve
A Szenátus IHK/34-2/2017. (január 17.) számú határozatával javaslatot tett a rektori pályázati
felhívás tartalmára.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) pályázatot írt ki a
Nyíregyházi Egyetem rektori magasabb vezető beosztás ellátására. A pályázati felhívás a
Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán
(www.kozigallas.hu) 2017. február 28-án jelent meg.
Ezzel megkezdődött a rektori tisztség betöltésére irányuló eljárás intézményi szakasza az
alábbi határidőkhöz igazodva:
2017. március 30.
2017. április 15.
2017. május 31.

Az EMMI által kiírt pályázat beadási határideje.
A beérkező pályázatokat az EMMI feldolgozza és megküldi az
Egyetemnek.
A rektorjelölt személyére vonatkozó szenátusi javaslat megküldése a
fenntartónak.

A választás előkészítése és lebonyolítása
A rektorjelölt–választó szenátusi ülést megelőzően a Szenátus titkára az Egyetem valamennyi
dolgozója és hallgatója számára fórumot hív össze.
A fórum időpontja: 2017. május 23. (kedd) 14.00 óra
A fórum helyszíne: Bessenyei Aula (A épület)
A fórumon a pályázó max. 20 percben ismerteti rektori programját és válaszol a résztvevők
által feltett kérdésekre.
A rektorjelölt–választó szenátusi ülés időpontja: 2017. május 30. 14.00 óra
A rektorjelölt–választó szenátusi ülés helye: az Egyetem tanácsterme (A/113.sz.)
1. A rektorjelölt–választó szenátusi ülést a Szenátus titkára nyitja meg és vezeti le (a
továbbiakban: levezető elnök).
2. A határozatképesség megállapítását követően a levezető elnök javaslatot tesz a
háromtagú Szavazatszámláló Bizottság összetételére.
3. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztását követően a Szenátus véleményezi a
rektori pályázatot.
4. A pályázó bemutatkozik, és igény szerint programját szóban is ismerteti.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4) bekezdése alapján
„A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt
pályázatot a szenátus véleményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával
dönt a rektorjelölt személyéről.”
A Nyíregyházi Egyetem Szervezeti és működési szabályzata 15.§ (6) bekezdése
szerint
„A Szenátus döntési jogkörébe tartozó személyi ügyekben az alábbi eljárási rend
szerint kell a szavazást lebonyolítani:
a) Ha egy vagy két jelölt közül kell választani, és az első fordulóban az
érvénytelen szavazatok miatt a jelölt, vagy egyik jelölt sem kapta meg a szükséges
szavazatot, 15 napon belül az eredeti jelöltről (jelöltekről) új szavazást kell tartani. Ha

ezen szavazáskor sem kapta meg a jelölt (egyik jelölt sem) a szükséges szavazatot, a
választást eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot kell kiírni.
b) Ha kettőnél több személy közül kell választani, és az első szavazáskor egyik
jelölt sem kapta meg a szükséges szavazatot, az adott ülésen újabb szavazást kell
tartani, oly módon, hogy a második fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt
nem vesz részt. Amennyiben a legkevésbé támogatott helyen szavazategyenlőség van,
akkor szavazást kell tartani arról, hogy ki vegyen részt az újabb fordulóban. Ezen elv
szerint a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg két jelölt marad. Amennyiben ezen
fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szükséges szavazati arányt, a pályázatot
eredménytelennek kell nyilvánítani és új pályázat kiírását kell kezdeményezni.”
5. A szavazás titkosan, a Nyíregyházi Egyetem pecsétjével ellátott hivatalos
szavazólappal történik.
A szavazólap a pályázó nevét tartalmazza.
6. A szavazás külön helyiségben történik, ahol a Szavazatszámláló Bizottság tagjai
aláírás ellenében átadják a szavazásra jogosultaknak a szavazólapot.
Érvényes az a szavazat, amelyen a szenátusi tag a szavazólapon feltüntetett név mellett
található valamelyikébe két, egymást metsző vonalat tett.
A szavazatokat a pecséttel lezárt urnába kell helyezni. Az urnát a szavazás befejezését
követően csak a Szavazatszámláló Bizottság nyithatja fel.
7. A szavazócédulákat a véleményezést követően, a Szavazatszámláló Bizottság által
lezárt és lepecsételt külön borítékban kell megőrizni, a rektori megbízás kiadásáig.
8. A szavazás eredményének bejelentését követően a levezető elnök az elnöklést
visszaadja az általános rektorhelyettesnek.
9. A levezető elnök gondoskodik a Szenátus döntésének EMMI részére történő
megküldéséről.
10. A Nyíregyházi Egyetem rektorát a köztársasági elnök bízza meg. A rektor megbízása
négy évre szól.
11. A megbízásról a levezető elnök tájékoztatja az Egyetem polgárait.

Nyíregyháza, 2017. április 25.

Dr. Kiss Ferenc
általános rektorhelyettes

