
ÚTMUTATÓ
A REKTORVÁLASZTÁS MÓDJÁT 

MEGHATÁROZÓ REFERENDUMON 
TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ



A rektorválasztás módját meghatározó referendumon a szavazás
elektronikusan történik, a Neptun ETR-en keresztül.

A szavazás titkos, a válaszok anonimak, csak a jelenlétet rögzíti a
rendszer.



 A szavazás megnyitásakor a szavazati joggal rendelkező egyetemi polgár (főállású oktató, hallgatói
képviselő) üzenetet kap. Ezt a Neptun rendszer automatikus értesítésként küldi a felhasználó webes
felületén Beérkezett üzenetek mappájába, illetve, megfelelően beállított, alapértelmezett hivatalos
emailcím esetén az elektronikus postaládájába is.

 Az oktatónak/hallgatónak a szavazat leadásához be kell lépnie a Neptun OWEB/HWEB felületére.



 A Vissza gombra kattintva az 
elolvasott üzenet eltűnik. 

 Belépés után az olvasatlan hivatalos üzenetről szóló értesítés automatikusan felugrik. 

 A Tovább gombra kattintva elolvasható az üzenet.



 Felugrik egy újabb ablak, ami egy kitöltendő kérdőívre figyelmeztet. Ez a kérdőív a rektorválasztás módját
meghatározó referendum szavazólapja.

 A Kattintson ide, ha ki akarja tölteni! szövegre kattintva
megjelenik a Kérdőívek menüpont, ahol a kitölthető kérdőívek
listájában látható a Referendumra vonatkozó kérdőív.

 A kérdőív címe mellett látható a kitöltési határidő (FIGYELEM! az
időpont a magyarországi szerverórát mutatja, GMT+1, ezt át kell
számolni a romániai időnek megfelelő GMT+2 -re), illetve a
Kitöltés gomb.
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 Amennyiben a böngészőben nem ugrik fel automatikusan az értesítő ablak, a szavazati lap (kérdőív) az 
Ügyintézés menüpontban kiválasztható Kérdőívek alatt is elérhető. 

 A szavazás az előző 
pontban leírtak 
alapján, a Kitöltés 
gombra kattintva 
kezdhető el.



 A Kitöltés gomb megnyomása után egy újabb böngésző ablak jelenik meg (megtörténhet, hogy elsőre
nem látható, esetleg háttérben nyitja meg a böngésző, viszont a böngésző ikonjára kattintva lehet
váltani az aktív ablakok között).

 A legördülő ablakban ki kell választani azt a kart, amelyikhez az egyetemi polgár tartozik, majd a
Tovább gombra kattintva érhető el a Szavazólap.



 A megfelelő opció kiválasztása után a Szavazat érvényesítése gombra kattintással adható le a szavazat.



 A következő oldalon a rendszer megerősíti a szavazat rögzítését. Ha ez megtörtént, az ablak lezárható.



 A sikeresen leadott szavazat után a Vissza gombra kattintva a kérdőívről szóló értesítő ablak eltűnik, és
ezzel a Kérdőívek felületről is a kitöltendő kérdőív. A szavazat csak egyszer adható le.



 Amennyiben kitöltés közben valamelyik lépésben a Mégse gombra kattintunk, vagy technikai okokból
megszakad a szavazás, a referendum időtartama alatt újrakezdhető az Ügyintézés/Kérdőívek felületen.

 A megszakított és újra nem kezdett, be nem fejezett kitöltés nem számít érvényes szavazatnak.


