
A SZENÁTUS RÉSZLEGES VÁLASZTÁSÁNAK 
ELJÁRÁSI RENDJE 

a vezetői megbízással nem rendelkező oktatókat 
képviselő szenátusi tagra vonatkozóan 

 
 

I. 
A választás alapelvei, általános rendelkezések 

 
1. A Szenátus tagjainak választásánál a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell 

juttatniuk az alábbi alapelveket: 
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, 
b) önkéntes részvétel a jelölésben és a szavazásban, 
c) esélyegyenlőség a jelöltek között, 
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 
e) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. 

2. A Szenátus tagjai – a rektor és a kancellár kivételével – választás útján nyerik el 
megbízatásukat.  

3. Jelen eljárási rend 1 fő, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatókat képviselő 
szenátusi tag megválasztását szabályozza. 

4. A választást 3 tagú Egyetemi Választási Bizottság (a továbbiakban: EVB) irányítja. 
Az EVB elnökét és tagjait a rektor jelöli ki és bízza meg.  

5. Az 12 intézetben, az Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központban, a Bessenyei 
György Tanárképző Központban és az Innovációs Irodában, mint szavazókörökben 
dolgozó, vezetői megbízással nem rendelkező oktatók és kutatók egy választókerületet 
alkotnak, amely választókerület 1 fő szenátusi tag megválasztására jogosult. 

 
II. 

Jelölés 
 

1. A jelölést a Rektori Értekezlete által kijelölt 2 tagú jelölőbizottság végzi.  
2. Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ Humánpolitikai, Szabályozási és Jogi 

Csoportja a jelölőbizottság rendelkezésére bocsátja a vezetői megbízással nem 
rendelkező oktatói munkakört betöltő közalkalmazottak nevét (a továbbiakban: 
névjegyzék). A névjegyzéken az a személy szerepelhet, aki a névjegyzék átadásának 
napján a Egyetem közalkalmazottja. 

3. A jelölőbizottság a névjegyzéket haladéktalanul köteles a választókerület minden 
szervezeti egységéhez eljuttatni, ahol a dolgozók által hozzáférhető helyen közzé kell 
tenni. A névjegyzék ellen az EVB elnökéhez észrevétellel lehet élni, amennyiben 
valaki kimaradt, vagy azon jogosulatlanul szerepel. 

4. A jelölőbizottság a két legtöbb jelölést kapott személy nevét tartalmazó jelöltlistát – az 
ezt megállapító jegyzőkönyvvel együtt – megküldi az EVB elnöke részére, aki 
elkészítteti a jelöltek nevét tartalmazó szavazólapokat. 

 
III. 

Szavazás 
 

1. A szavazás egy szavazókörben történik, a szavazás lebonyolítását a 2 tagú 
jelölőbizottság, mint szavazatszámláló bizottság végzi. 



2. A szavazókörben az a közalkalmazott szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A 
szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság megállapítására alkalmas 
igazolvány alapján – megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát, és ha 
szerepel a névjegyzékben, átadja számára a szavazólapot, amelyet a szavazó 
jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. A szavazó a szavazólap átvételét a 
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 

3. A szavazat akkor érvényes, ha egy jelölt neve melletti körben szerepel két, egymást 
metsző vonal, és a szavazólap el van látva bélyegzőlenyomattal. 

4. A szavazó a szavazólapot a szavazatszámláló bizottság előtt az erre kijelölt urnába 
helyezi. Ha a szavazó az urnába helyezést megelőzően a szavazatszámláló 
bizottságnak jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a 
szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a 
jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat – személyenként 
– csak egyszer adhat ki. 

5. A szavazás reggel 9.00 órától délután 14.00 óráig tart. A szavazatszámláló bizottság 
tagja 14.00 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választásra jogosultak, akik a 
szavazóhelyiségben tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló 
bizottság a napi szavazást lezárja. 

6. A szavazókörben a szavazatokat a szavazatszámláló bizottság számolja össze és az 
erről szóló jegyzőkönyvet – a szenátusi tag megállapítása és kihirdetése érdekében – 
haladéktalanul továbbítják az EVB elnökéhez. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
szavazókör megnevezését, a szavazás időpontját, a leadott szavazatok számát, az 
érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a jelöltekre leadott érvényes szavazatok 
számát. A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjainak alá kell írni. 

7. Az EVB elnöke a szavazatszámláló bizottság által készített jegyzőkönyvek alapján 
megállapítja a vezetői megbízással nem rendelkező oktatókat képviselő szenátusi tag 
nevét és megküldi a rektornak.  

8. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a legtöbb szavazatot kapta.  
9. Szavazategyenlőség esetén a szavazást 8 napon belül meg kell ismételni jelen eljárási 

rendnek megfelelően. Ebben az esetben a szavazólapra felkerül a 
szavazategyenlőséggel érintett mindkét személy neve, a szavazás helyét és időpontját 
az EVB jelöli ki. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a megismételt szavazáson 
a legtöbb szavazatot kapta. 

10. A rektor a jogerős választás eredményét elektronikus úton kihirdeti. 
11. A megválasztott tag megbízása a választás jogerős eredményének kihirdetését követő 

munkanaptól számított négy évre szól. 
 

IV. 
Egyéb rendelkezések 

 
1. A választás eljárási rendjének megsértése esetén a szavazás eredményének 

megállapításától számított 24 órán belül észrevételt lehet benyújtani az EVB 
elnökéhez. Az észrevételt az EVB megvizsgálja, és megállapítását jegyzőkönyvben 
rögzíti. 

2. Szabályszegés megállapítása esetén az EVB elnöke haladéktalanul értesíti a rektort, 
aki a szavazás eredményét jogosult megsemmisíteni azzal, hogy a választást 15 
munkanapon belül meg kell ismételni. 

 



V. 
A választási eljárás időrendje 

 
1. 2017. október 19. A Szenátus elnöke kiírja a részleges választást. 

Felelős: rektor 
2.  2017. október 20. Az EVB elnökének és tagjainak kijelölése és 

megbízása. 
Felelős: rektor 

2. 2017. október 24.  A jelölőbizottságba kijelölt személyek nevének 
megküldése az EVB elnöke részére.        
Felelős: rektor                                                                                                      

3. 2017. október 26.  A névjegyzék átadása. 
Felelős: az Igazgatási és Humánpolitikai Központ 
vezetője 

4. 2017. október 27. A névjegyzék kifüggesztése. 
Felelős: a jelölőbizottság 

5. 2017. november 2.  
12.00 óra 

A névjegyzékek elleni észrevétel megtétele. 

6. 2017. november 3.  Jelöltlista elkészítése a jelölőbizottság által, és 
megküldése az EVB elnöke részére. 
Felelős: a jelölőbizottság 

7. 2017. november 7-8. 
9.00-14.00 óra között                                                

Szavazás. 
Felelős: EVB 

8. 2017. november 9.  
15.00 óra 

Szavazatszámlálás, és a jegyzőkönyv megküldése 
az EVB elnöke részére. 
Felelős: a jelölőbizottság 

9. 
 

2017. november 10.  
12.00 óra 

A szavazás eredményének megállapítása. 
Felelős: rektor 

10.   2017. november 15.                         
 

A választás jogerős eredményének kihirdetése. 
Felelős: rektor 

 
VI. 

Záró rendelkezések 
 

Jelen eljárási rendet a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/34-142/2017. (október 10.) 
számú határozatával, 2017. október 19-i hatállyal fogadta el. 
 
Nyíregyháza, 2017. október 17. 
 
     A Szenátus nevében: 
 
 
 
                Vassné dr. Figula Erika 
                    rektor 

 
 

 


