
 2016. ÉVI VÁLASZTÁSOK ÜTEMEZÉSE

Sz Tevékenység Határidő Megjegyzések

1 A rektorválasztás módját eldöntő referendum ütemtervének jóváhagyása 2015. december 19. Szenátus

1.1

A Választási szabályzat (beleértve a választások ütezemesét) 

jóváhagyása 2016. február 5. Szenátus

1.3 Az Egyetemi választási bizottság kinevezése 2016. február 5. Szenátus

1.2

A választási szabályzat, valamint a választók informálása céljából 

szervezett ülések időpontjának és helyszínének közlése az Oktatási 

Minisztérium felé 2016. február 26. Rektori Hivatal

Kari választási bizottságok kinevezése 2016. március 1. kari tanácsok

1.4

Az akadémiai közösség tájékoztatására szervezett ülések a referendum 

témájáról és módszertanáról 2016. március 8. kari választási bizottságok

1.5 A referendumot előkészítő tevékenységek 2016. március 25. Rektori Hivatal, választási bizottságok

1.6 A referendum dátumának közlése az Oktatási Minisztériumnak 2016. március 25. Rektori Hivatal

1.7 A szavazólisták közzététele 2016. április 1. választási bizottságok

1.8 Referendum lebonyolítása 2016. április 8. választási bizottságok

1.9 Referendum lebonyolítása  (második forduló, szükség esetén) 2016. április 22. választási bizottságok

1.1O Az eredmények érvényesítése a Szenátus által 2016. április 29. Szenátus

2.1. tanszékvezetői pályázatok benyújtása 2016. szeptember 19.

legalább 14 nappal a tanszéki választásokat 

megelőzően

2.2. Kari tanácsi tagságra szóló pályázatok benyújtása 2016. szeptember 19.

legalább 14 nappal a tanszéki választásokat 

megelőzően

2.3.a. Tanszéki választások lebonyolítása (első forduló) 2016. október 4-7.

2.3.b. Tanszéki választások lebonyolítása (második forduló) 2016. október 11-14. legtöbb 7 nappal az első forduló után

3

Szenátusi tagságra szóló pályázatok benyújtása (beleértve a hallgatókat 

is) 2016. október 1.

3.1. Szenátusi tagok megválasztása (első forduló) 2016. október 14.

3.2. Szenátusi tagok megválasztása (második forduló) 2016. október 21.

3.3.1 Hallgatói képviselők megválasztása (első forduló) 2016. október 14.

3.3.2. Hallgatói képviselők megválasztása (második forduló) 2016. október 21.

3.4

A kari szintű választások eredményeinek jóváhagyása a Kari Tanács 

által 2016. október 26.

3.5

A kari szintű választások eredményeinek érvényesítése a hivatalban levő 

Szenátus által 2016. október 28.

3.6

A szenátusi választások eredményeinek érvényesítése a hivatalban levő 

Szenátus által 2016. október 28.

3.7 A szenátus elnöki pályázatok benyújtása 2016. október 31.

legtöbb 3 nappal az új Szenátus megerősítése 

után

3.8

Az új Szenátus alakuló ülése. A Szenátus elnökének megválasztása (I. 

forduló) 2016. november 4.

legtöbb 7 nappal az új Szenátus megerősítése 

után

3.9 Az új Szenátus ülése. A Szenátus elnökének megválasztása (II. forduló) 2016. november 11.

4.1 A rektori pályázatok benyújtása (kuratóriumi láttamozás nyomán) 2016. november 14.

4.2 Rektorválasztás lebonyolítása 2016. december 14.

4.3 A választások eredményének közzététele 2016. december 15.

4.4 II. forduló lebonyolítása (szükség esetén) 2016. december 21-22. legtöbb 7 nappal az első forduló után

4.5 A választások szenátusi érvényesítése

2016. december 16 vagy 

23.

4.6 A megválasztott rektor minisztérium általi megerősítése

5.1 A dékáni pályázatok szabályzatának jóváhagyása decemberi szenátusi ülés

5.2 A Kuratórium által láttamozott dékáni pályázatok benyújtása 

a szabályzat elfogadása után 

4 nappal

5.3 A dékánjelöltek kari tanácsi elfogadása

3 nappal a benyújtási 

határidő után

5.4 A dékánok kinevezése a rektor által 

a rektor kinevezését követő 

14 napon belül

5.5 A rektorhelyettesek rektor általi kinevezése

a rektor kinevezését követő 

14 napon belül


