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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem választási szabályzata  
a 2012-2016 időszakra 

 
 

I. Preambulum 

Jelen szabályzat tárgyát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
tanszéki-, kari- és egyetemi szintű döntéshozó- és végrehajtó vezető testületeinek és -
tisztségviselőinek megválasztási rendje képezi. 
A szabályzat jogi hátterét a 2011. évi 1. számú Tanügy törvény, az Egyetem Chartája, az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECST) 3276/2012.02.16. számú végrehajtási rendelkezése, 
valamint a Sapientia EMTE monitorizálásáról szóló 4616/2012 sz. Miniszteri Rendelet képezi.  

II. Általános elvek 

1. A döntéshozó és végrehajtó vezető testületek megválasztása az Egyetem 2012. évi 58. sz. alapító 
törvényében foglalt, és a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának hozzájárulásával a Szenátus 
döntése szerint kialakított szervezeti keretekben történik. 

2. A tanszéki tanács tagjainak kivételével az összes vezetői testületbe és -tisztségre a jelöltállítás 
pályázat útján történik. Rektori és dékáni beosztás kivételével jelölt csak olyan főállású oktató 
lehet, aki aktív státusú a pályázat benyújtásának pillanatában. Nem lehet jelölt az a személy, aki 
olyan feladatot lát el, amelynek gyakorlása során ellentétbe kerülhet az Egyetem érdekeivel. 
Jelölt hiányában a vezető beosztások betöltésére a dékán, illetve a rektor javaslatára a közvetlen 
fölöttes vezetői testület ad egyéves megbízást. 

3. A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma meghatározza a rektorral és dékánnal szemben támasztott 
versenyelvárásokat, és előzetesen jóváhagyja a pályázatokat. 

4. Az egyes vezetői testületeket a testület hatáskörének megfelelő szintű egység (tanszék, kar, 
egyetem) főállású oktatói és -kutatói választják. A választás abban az esetben érvényes, ha a 
szavazati joggal rendelkezők részvételi aránya több mint 50% az adott szervezeti egység szintjén. 
A vezetői testületekbe (Tanszéki tanács, Kari tanács, Szenátus) az adott egység főállású oktatói és 
kutatói választhatók be, az 2011. évi 1. sz. Tanügyi törvény 291. §. 3. és 4. pontja értelmezése 
szerint1. Az érintettek erről szóló nyilatkozatukat a Rektori Hivatalhoz kell benyújtsák a 
választási eljárás kezdetének dátumáig (2012. szeptember 4.). 

5. A vezetői testületek diákképviselőit a megfelelő szintű egységre (kar, egyetem) beiskolázott 
hallgatók választják. Az Egyetem döntéshozó testületeiben a diákok képviseleti aránya legalább 
25%-os, és ezekben a testületekben szavazatuk egyenértékű a testület oktató vagy kutató 
tagjainak szavazatával. 

                                                 
1 (3) Főállású oktatónak minősül azon oktató, aki valamely egyetemen adott oktatói beosztást versenyvizsga által tölt be, 
a törvény előírásai szerint. Az alkalmazott választja ki, hogy hol van a főállása. Főállásúnak számít a törvény előírásai 
szerint fenntartott állást betöltő oktató is. Meghatározott időre alkalmazott oktatók és kutatók társult oktatónak, illetve 
kutatónak minősülnek. 
(4) Főállású státus egyetlen felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben lehet; amennyiben egy oktató több 
felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben folytat oktatási vagy kutatási tevékenységet, főállású csak egyik 
intézményben lehet, a többiben társult oktató vagy kutató. A felsőoktatási intézmény kötelessége, hogy a főállású oktatók 
esetében megőrizze és nyilvántartsa a munkaköyveket illetve az alklamazottak regiszterét, megjelölve a főállású 
minőséget. 
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6. A tanszékvezetőt a tanszék főállású oktatói és kutatói saját körükből, közvetlen, egyenlő és titkos 
szavazással választják. 

7. A dékánokat az egyetem – Minisztérium (MECST) által kinevezésében megerősített – rektora 
jelöli ki, a Szenátus által elfogadott módszertan szerint, az adott kar vagy más egyetemek hasonló 
szakterületen működő karainak köztiszteletben álló személyiségei közül, az (újonnan 
megválasztott) kari tanács ajánlása és a Sapientia Alapítvány kuratóriumának kedvező 
véleményezése nyomán. 

8. Az Egyetem rektorát, a rektorválasztás módozatának eldöntésére kiírt referendum eredménye 
szerint, az EMTE főállású oktatói és kutatói, valamint a hallgatók kari tanácsi és szenátusi 
képviselői választják meg a saját vagy más intézmények köztiszteletben álló személyiségei közül, 
a Sapientia Alapítvány kuratóriumának kedvező véleményezése nyomán, általános, közvetlen és 
titkos szavazással. 

9. Érvényes választások esetén a döntéshozó testületek tagjainak, illetve az egyetemi vezetőknek 
megválasztása a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező választók szavazatának egyszerű 
többségével történik.  

10. A megválasztottak mandátuma 4 évre szól. Az érvényes jogszabályok értelmében, egy személy 
ugyanazon vezetői beosztásban egymást követően legfeljebb két mandátumot tölthet be. 
Egyidőben a rektori, rektorhelyettesi, dékáni, dékánhelyettesi, tanszékvezetői és kutatóközpont 
igazgatói tisztségek egyike sem halmozható a másikkal. 

11. Amennyiben egy vezető beosztású személyt valamely, a 10. pontnál felsorolt másik tisztségbe is 
megválasztanak, akkor írásban köteles értesíteni a Rektori hivatalt arról, hogy a kettő közül 
melyik tisztséget kívánja betölteni. A betöltetlenül maradt vezetői tisztségre az egyetemi 
választásokat követő 10 napon belül új választást kell kiírni. 

12. Rektori és dékáni tisztségre pályázónak az alábbi feltételeknek kell eleget tennie: 
• más felsőoktatási intézményben nem tölt be vezetői beosztást, 
• tudományos doktori fokozattal rendelkezik, 
• egyetemi professzor vagy docens, illetve rendkívüli esetben adjunktus, 
• a megpályázott beosztás szintjének megfelelő oktatói-, kutatói és vezetői tapasztalattal bír,  
• ismeri a felsőoktatást szabályozó jogszabályokat, az Egyetem Chartáját és szabályzatait, és 

tájékozott az oktatás és kutatás finanszírozási lehetőségeinek kérdésében, 
• kiváló kommunikációs készségekkel bír, és kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai 

kapcsolatokkal rendelkezik,  
• az akadémiai közösség köztiszteletnek örvendő tagja,  
• nem lát el olyan feladatot, melynek gyakorlása során ellentétbe kerülhet az Egyetem 

érdekeivel.  
13. A rektorhelyettessel, dékánhelyettessel és tanszékvezetővel szemben támasztott elvárások:  

• az Egyetem főállású alkalmazottja, saját nyilatkozata szerint választott alapállásban, 
• nem lát el vezetői beosztást valamely konkurrens felsőoktatási intézményben, 
• tudományos doktori fokozattal rendelkezik, 
• egyetemi professzor vagy docens, vagy rendkívüli esetben adjunktus, 
• a megpályázott beosztás szintjének megfelelő oktatói-, kutatói és vezetői tapasztalattal bír,  
• ismeri a felsőoktatást szabályozó jogszabályokat, az Egyetem Chartáját és szabályzatait, és 

tájékozott az oktatás és kutatás finanszírozási lehetőségeinek kérdésében,  
• kiváló kommunikációs készségekkel bír, és kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai 

kapcsolatokkal rendelkezik,  
• az akadémiai közösség köztiszteletnek örvendő tagja,  
• nem lát el olyan feladatot, melynek gyakorlása során ellentétbe kerülhet az Egyetem 

érdekeivel.  
14. A diákképviselők esetébe ajánlatos, hogy jó szervezési készséggel rendelkezzenek és mind a 

hallgatók, mind a tanárok körében tekintélynek örvendjenek.  
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III. A választások menete 

III. 1. A tanszékek szintjén 
15. Tanszéki szinten a tanszékvezető, a tanszéki tanács és a tanszék kari tanácsi küldöttjei kerülnek 

megválasztásra.  
16. A tanszékvezetőt a folyó tanév végleges álláskeretében szereplő főállású oktatók választják. A 

tanszékvezető jelölttel szemben támasztott elvárás, hogy rendelkezzék egyetemi professzori vagy 
docensi címmel, rendkívüli esetben pedig adjunktusi fokozattal, és teljesítse a 13. pontban 
megszabott további feltételeket. 

17. A kari tanácsi tagokat a tanszék – folyó tanévben érvényes álláskeretében szereplő – főállású 
oktatói választják, saját körükből. A tanszék képviselőinek létszámát a kar vezetősége írásban 
közli a tanszékkel, a Szenátus vonatkozó döntése nyomán, a Charta előírásai szerint.  

18. a) A tanszékvezetői tisztségre és a kari tanácsi tagságra a jelöltállítás pályázat útján történik. A 
pályázatokat a tisztségben lévő tanszékvezetőhöz és a dékáni hivatalba kell eljuttatni. A 
pályázatokat a tanszék hirdetőtábláján és a kar/tanszék honlapján a választások kitűzött napja 
előtt legalább 14 nappal közzéteszik. A tanszékvezető pályázata egy vezetői programból, a 
tudományos publikációk jegyzékét is tartalmazó szakmai önéletrajzból, és egy, a 2008. évi 293. 
sz. törvény szerint tett nyilatkozatból áll. A kari tanácsi tagságra jelöltek pályázata egy 
önéletrajzból áll. 
b) A választásokig terjedő időszakban a pályázók tanszéki szinten ismertethetik vezetői 
programjukat, és utána vitafórumokat rendezhetnek. 

19. A választásokat, egy előre leszögezett menetrend szerinti időpontban, a hivatalban lévő Kari 
tanács küldöttjének jelenlétében kell megszervezni. Megvitatásra kerül a leköszönő tanszékvezető 
tevékenységi beszámolója, aki ezt követően ismerteti a választásra vonatkozó előírásokat, majd a 
tanszék rangidős tagja a legfiatalabb tagjával közösen vezeti le a választási gyűlést. 

20. Az ülés elején egy kéttagú szavazatszámláló bizottságot választanak, a jelöltek jegyzékén nem 
szereplő résztvevők közül. 

21. Az ülésvezető ismerteti a tanszékvezetői tisztségre beérkezett pályázatokat, a jelöltek bemutatják 
vezetői programjukat, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Ezt követően a bizottság kiosztja a 
jelöltek jegyzékét tartalmazó szavazólapokat. A jelenlévő, szavazásra jogosult személyek titkos 
szavazással megjelölik a választottjukat. A bizottság összegyűjti a szavazólapokat, megállapítja 
az (egyetlen névnek, az előírásnak megfelelő módon való megjelölésével leadott) érvényes 
szavazatok, valamint az érvénytelen szavazatok számát. Ezt követően a jelöltek között felállítja a 
szavazatok száma szerinti csökkenő sorrendet. A tanszékvezetőt a leadott szavazatok egyszerű 
többségével választják meg, és a választások érvényesítését követően foglalja el hivatalát. 
Amennyiben az első forduló nem jár eredménnyel, az első fordulóhoz hasonló menetű második 
forduló kerül megszervezésre a sorrend szerinti első két jelölt közötti választással. Amennyiben a 
második forduló sem jár eredménnyel, 7 napon belül új választásokat kell kiírni, újabb 
jelöltállításokkal. Amennyiben ez a forduló sem vezetne eredményre, a dékán javaslatára a rektor 
egyéves időre megbízott tanszékvezetőt jelöl ki. Az így kijelölt tanszékvezető szenátusi 
jóváhagyás alapján tölti be beosztását. 

22. A megbízott tanszékvezető a kari tanácsnak a soron következő, a választások érvényesítésével 
foglalkozó ülésén bemutatja vezetői programját. 

23. Ha a kiírás szerinti időpontig senki nem pályázza meg a tanszékvezetői tisztséget, akkor 
tanszékvezetőt egyéves mandátummal, a funkcióban levő dékán javaslatára és a Szenátus 
megerősítésével a funkcióban levő rektor nevez ki. 

24. Az eredményes tanszékvezető választást követően kerül sor a Tanszéki tanács tagjainak és a 
tanszék a kari tanácsi képviselőinek kiválasztására. 

25. A Tanszéki tanács tagjainak megválasztása titkos szavazás útján történik. A tanszékvezető 
javaslatára szavazatszámláló bizottság összeállítja azon jelöltek jegyzékét, akik vállalják a 
jelölést. A választások lebonyolítáşához a jelöltek számának el kell érnie a Kari tanács által 
megszabott tanszéki tanácsi létszámot. A jelöltállításnál ajánlott szem előtt tartani, hogy minden 
oktatói fokozat és szakterület képviseltethesse magát. A szavazatszámláló bizottság elkészíti a 
jelölt főállású oktatók és kutatók jegyzékét tartalmazó szavazólapokat. Kiosztják a 
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szavazólapokat és lefolytatják a szavazást úgy, hogy minden szavazati joggal rendelkező tanszéki 
tag (legtöbb) annyi személyt jelöl meg, ahány tagú a Tanszéki tanács. A bizottság összeszámolja 
a szavazatokat. Azon jelöltek válnak a Tanszéki tanács tagjává, akik a szavazatok többségét 
megszerezték, a szavazatok számának csökkenő sorrendjében. Ha az első fordulóban nem sikerül 
a Tanszéki tanács összes helyét betölteni, akkor a választásokat újabb jelöltállításokkal, egy 
második fordulóban kell a folytatni. 

 26. A tanszék kari tanácsi képviselőinek megválasztása titkos szavazás útján történik. Az ülésvezető 
ismerteti a tanszék számára a Kari tanácsban fenntartott helyek számát, a leadott pályázatokat, és 
tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy a tanszékvezető a Kari tanácsnak hivatalból tagja. A 
jelöltek bemutatkozó beszéde után sor kerül a szavazásra. A szavazatszámláló bizottság kiosztja a 
jelöltek jegyzékét tartalmazó szavazólapokat. A szavazólapon legfeljebb a tanszék kari tanácsi 
helyeiknek számánál eggyel kevesebb (a tanszékvezetőnek fenntartott hely) nevet lehet 
megjelölni. A szavazást követően a bizottság összesíti az eredményeket. A kari tanácsi 
képviselővé azon jelöltek válnak, akik a jelenlévő szavazók voksának egyszerű többségét 
megszerezték, a szavazatok számának csökkenő sorrendjében. Ha a tanszéknek megállapított 
helyeket az első fordulóban nem töltik be, akkor a többi jelölt között második fordulós szavazást 
írnak ki, és ezt így folytatják, míg az összes helyet sikerül elfoglalni. Későbbi fordulókban csak 
az addig betöltetlen helyekkel megegyező számú nevet lehet bejelölni. Ha több forduló is 
döntetlen helyzetet eredményez, az ülésvezető javaslatára, a többség által elfogadott kritérium 
szerint kell a jelöltek közötti sorrendet megállapítani. A fenntartott helyek számánál kevesebb 
pályázat esetén a kari tanács a betöltetlen helyeket átadja más tanszékeknek.  

27. A választások lebonyolításáról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
tanszék szavazati joggal rendelkező tagjainak és a jelenlévő tagoknak jegyzékét, valamint a 
jelöltek névsorát, a választások menetének leírását, a megválasztottak (tanszékvezető, tanszéki 
tanácsi tagok, kari tanácsi küldöttek) nevét, az összegyűjtött szavazatok számának 
megjelölésével. A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló 
bizottság tagjai aláírják, és nyilatkoznak arról,, hogy a szavazás menete szabályszerű és a 
törvényes előírásoknak megfelelő volt.  

28. A tanszéki választások lezárultával a kar dékánja beszámol a Kari tanácsnak a tanszéki szintű 
választásokról. A beszámoló megvitatását követően ismerteti a választások eredményeit, és 
jóváhagyásra a Kari tanács elé terjeszti azokat. A Kari tanács jóváhagyása tulajdonképpen a 
tanszéki szintű választási folyamat törvényességének és megfelelőségének elismerését jelenti. A 
Kari tanács ebben a kérdésben nyílt szavazással dönt. Egy kari tanácsi küldöttnek a megalapozott 
elutasítása esetén az érintett tanszék helyette új képviselőt választ.  

 

III. 2. Kari szinten 
29. Kari szinten a kar főállású oktatói és kutatói személyzetének szenátusi küldöttei, valamint a kari 

tanácsi és szenátusi diákképviselők kerülnek megválasztásra.  
30. A kari szintű választásokat páratlan számú tagot tartalmazó választási bizottságok szervezik:  

– az oktatói képviseletekre kiírt választásokat a Kari választási bizottság, melyet a dékán 
ajánlására a Kari tanács nevez ki;  

– a diákképviselők választását a Választási diákbizottság, melynek tagjai a hallgatók kari tanácsi 
képviselői. 

31. Azokon az oktatási helyszíneken, ahol csak egy kar működik, a diákképviselők választását a kari 
diákszervezet irányítja. A választások során a törvényesség maradéktalan betartását a Kari 
tanácsnak egy megbízott küldöttje felügyeli.  

32. A kari szintű választásokon szavazati joguk a karhoz tartozó főállású oktatóknak és kutatóknak, 
valamint a folyó tanévre beiratkozott hallgatóknak van. A dékán aláírásával hitelesített szavazói 
jegyzéket a kar vezetősége eljuttatja a Kari választási bizottsághoz és a Választási 
diákbizottsághoz. 

33. a) A pályázó jelöltek önéletrajzukat 14 nappal a választás kitűzött időpontja előtt benyújtják a 
választási bizottsághoz, amely gondoskodik a pályázatok közzétételéről: kifüggeszti a választási 
hirdetőtáblán jól látható helyre, és feltölti a kar honlapjára. 
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b) A jelöltek vitafórumokat hívhatnak össze, ahol kifejtik nézetüket az egyetemi Szenátusnak az 
intézmény éltében betöltött szerepéről. 
c) Amennyiben valamely karon nincs a helyeknek megfelelő számú pályázó, a Szenátus más 

karoknak adja át a betöltetlen szenátusi helyeket.  
34. A választási bizottság kiállítja a szavazólapokat, és előkészíti a szavazás színhelyét. 
35. A választási bizottság megfogalmazza a szavazási Eljárási útmutatót, melyben megjelöli, hogy 

egyes szavazólapokon legfeljebb az adott kar számára a Chartában megállapított szenátusi 
helyeknek megfelelő számú jelöltre szabad szavazatot leadni, különben az illető szavazat 
érvénytelennek minősül. Hallgatói választások esetén a kari tanácsi hallgatói képviselet számának 
megfelelő jelöltre szabad szavazatot leadni. A szavazási útmutatót a választók tudomására kell 
hozni a választási hirdetőtáblán való kifüggesztés, valamint elektronikus formában való 
közzététel által.  

36. A választás napján a választási bizottság 30 perccel a szavazóhelyiség megnyitása előtt 
megjelenik, és leellenőrzi a szavazófülkéket, az urnákat, a választási eljárási útmutatót, a 
szavazólapokat és a szavazók jegyzékét. 

37. A szavazóhelyiségben a választók igazolják a személyazonosságukat, aláírás ellenében átveszik a 
szavazólapot, rövid tájékoztatást kapnak a választási eljárás felől, ezt követően a szavazófülkében 
érvényesítik szavazati jogukat. A szavazólapot az urnába dobják és visszakapják 
személyazonossági igazolványukat, majd elhagyják a szavazóhelyiséget. 

38. Záróra után, vagy ennél korábban, az összes jogosult szavazatának leadását követően a választási 
bizottság elnöke elrendeli, hogy a helyiségben csak a választási bizottság tagjai maradjanak, 
illetve a Választási diákbizottság esetében a 31. pontnál megjelölt megfigyelő. Felnyitják az 
urnát, összesítik a szavazás eredményeit, majd elkészítik a jegyzőkönyvet, amelyben a jelöltek a 
begyűjtött szavazatok csökkenő sorrendjében szerepelnek. 

39. A választási forduló a jegyzékben feltüntetett szavazati joggal rendelkező oktatók és kutatók 
egyszerű többségének részvétele esetén érvényes. 

40. A küldöttek a szavazatok egyszerű többségét elért jelöltek közül, a begyűjtött szavazatok 
számának csökkenő sorrendjében kerülnek ki, a fenntartott helyek számáig. 

41. Ha az első fordulóban nem kerül betöltésre minden rendelkezésre álló hely, a betöltetlen 
helyekre, új jelöltállítások lehetőségével, második fordulót kell kiírni.  

42. A diákképviselőket a főállású oktatók és kutatók küldötteinek megválasztásához hasonló 
módszertani lépések betartásával kell megszervezni, a pályázatoknak 14 nappal a kiírt időpont 
előtti közzétételét is beleértve. A dékán aláírásával hitelesített választói jegyzéket nem csak a 
választási hirdetőtáblán, hanem a bentlakásban is ki kell plakátolni. 

43. A Kari tanács diákválasztásokra küldött megbízottja, a kar vezetőségével való kapcsolattartó 
minőségében jelen van a választást előkészítő- és lefolytató munkálatokon. 

44. A választási bizottság a végleges választási eredményekről szóló beszámolóját jóváhagyásra a 
Kari tanács elé terjeszti. A kari szinten jóváhagyott választási beszámolót a dékán elfogadásra a 
Szenátus elé terjeszti. 

 

III. 3. Egyetemi szintű választások 
45. Egyetemi szinten a Szenátus elnöke és – a referendum során megállapított módszerrel – az 

Egyetem rektora kerül megválasztásra. 
46. Az újonnan megválasztott Szenátus alakuló ülését a hivatalban lévő szenátusi jóváhagyástól 

számított 7 napon belül össze kell hívni.  
47. Az új Szenátus választott tagjai, a hivatalban lévő Szenátus jóváhagyásától számított 3 napon 

belül nyújthatják be a Rektori hivatalba a Szenátus elnöki tisztségére szóló pályázatukat. 
48. A Szenátus alakuló ülésén, mely a rangidős és a legfiatalabb szenátusi tag közös elnökletével 

kerül megszervezésre, megválasztják a Szenátus elnökét. Egy kéttagú szavazatszámláló bizottság 
kijelölését követően az ülésvezető felkérésére megvitatásra kerülnek a benyújtott pályázatok. A 
szavazólapokra felkerül a jelölésüket fenntartó pályázók neve, és a jelenlévők, a neve melletti 
sorszám bekarikázásával, egyetlen jelöltre adják le szavazatukat, melyet bedobnak az urnába. A 
szavazatszámláló bizottság összesíti az eredményeket. A Szenátus elnöke a legtöbb érvényes 
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szavazatot elért jelölt lesz, amennyiben a jelenlévők egyszerű többséggel választották meg. 
Egyszerű többség hiányában az eljárást az első két, legtöbb szavazatot összesítő jelölttel folytatni 
kell, az elnök megválasztásáig.  

49. A megválasztott elnök átveszi az ülés vezetését, és javaslatot tesz a rektorválasztást lebonyolító 
Egyetemi választási bizottság felállítására, valamint kinevezi a dékáni tisztség pályáztatási 
eljárásának kidolgozásával megbízott bizottságot. 

50. Az Egyetemi választási bizottság személyi összetételéről a Szenátus a Vezetőtanács javaslata 
alapján dönt. Az Egyetemi választási bizottság páratlan létszámú, és tagjai között található egy-
egy személy az Egyetem minden karáról, egy jogi végzettségű alkalmazott, és legalább két 
hallgató. A Helyszíni választási bizottságok személyi összetételéről a Szenátus a Kari/Helyszíni 
tanács javaslata alapján dönt. A Helyszíni választási bizottságok tagjai között három főállású 
oktató/kutató és két diák van. A rektori tisztségre pályázatot leadó személyek nem lehetnek az 
választási bizottságok tagjai. A választási bizottságok első ülésükön elnököt és titkárt választanak 
tagjaik köréből. 

51. A rektori pályázatokat a Szenátus által megállapított időpontig, az Egyetemi választási 
bizottsághoz kell benyújtani, amely azokat a választási hirdetőtáblán és az Egyetem honlapján 
közzéteszi. Pályázatot, a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának előzetes kedvező 
véleményezésével, bel- vagy külföldi, a tudományos vagy akadémiai élet elismert személyiségei 
nyújthatnak be. 

52. A pályamunkáknak tartalmazniuk kell: egy, az egyetem tevékenységére és vezetésére vonatkozó 
elképzeléseket tartalmazó vezetői programot; a pályázó szakmai önéletrajzát; a 2008. évi 293. sz. 
törvényben előírt tartalmú hitelesített nyilatkozatot és a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának 
támogató ajánlását.  

53. Az Egyetemi választási bizottság megszervezi és felügyeli a választásokat, megállapítja a 
választás eredményeit, összegyűjti és leadja a választási folyamat során kiállított 
dokumentumokat és jelentést. 

54. A Választási bizottság a Vezetőtanácsnak javaslatot tesz a választás helyszínére, nyitvatartási 
idejére, a szavazólap alaki és tartalmi elemeire vonatkozóan. A szavazólapon az elfogadott 
pályázókat betűrendben kell feltűntetni. 

55. Az Egyetemi választási bizottságnak a Rektori hivatal megküldi a szavazati joggal rendelkezők 
jegyzékét: az Egyetem főállású oktatói és kutatói, valamint a kari tanácsok és Szenátus 
diákképviselete. A választók jegyzékét a rektor ellenjegyzi. 

56. Az Egyetemi választási bizottság, a választók jegyzékének leellenőrzését követően kiállítja az 
egyes oktatási helyszíneknek a bizottság elnöke aláírásával ellenjegyzett választói jegyzékét, 
melyek a megfelelő oktatási helyszíneken, a rektori pályázatokkal megegyező helyen, 
kifüggesztésre kerülnek. 

57. Az Egyetemi választási bizottság, a választás menetéről és eljárásáról összeállított tájékoztatóját 
az Egyetem központi székhelyén és az oktatási helyszínek választóhelyein,valamint az Egyetem 
honlapján teszi közzé. A tájékoztatónak egy érvényesen leadott szavazat mintapéldányát is be kell 
mutatnia, melyen szerepelnie kell a “minta” megjelölésnek. 

58. Az Egyetemi választási bizottság gondoskodik a választólapok sokszorosításáról, 10%-ot 
tartalékolva az esetlegesen elrontott példányokra. A választólapokat leellenőrzi, a kontroll-
bélyegzővel lepecsételi, és biztonságos helyen tárolja. 

59. Oktatási helyszínenként egyetlen, szavazófülkékkel és (lehetőség szerint átlátszó anyagból 
készült) szavazóurnával ellátott szavazóhelyiséget kell kialakítani,. 

60. A szavazás az egyetemi szinten számolt 50%-os szavazói jelenlét mellett minősül érvényesnek. 
61. A szavazóhelyiségben a szavazati joggal rendelkező választók igazolják a személyazonosságukat, 

a hallgatók felmutatják a folyó tanévben érvényesített diákigazolványukat is, aláírás ellenében 
átveszik a kontroll-pecséttel ellátott szavazólapot és szavazópecsétet, ezt követően a 
szavazófülkében érvényesítik szavazati jogukat (a szavazópecséttel a szavazólapon az általuk 
támogatott pályázó nevének fenntartott területet megjelölik). A szavazólapot az urnába dobják, és 
a szavazópecsét ellenében visszakapják személyazonossági igazolványukat, majd elhagyják a 
szavazóhelyiséget. A választási csalás kihágásnak vagy bűntettnek minősül, és a törvény bünteti. 
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62. Egy szavazat akkor érvényes, ha rajta egyetlen pályázó neve van szavazópecséttel megjelölve, a 
szavazólapon erre kijelölt felületen, és ha a szavazólap hátán rajta van a kontrollpecsét. Az 
ezektől eltérő szavazatok érvénytelenek (semmisek). 

63. A szavazásra megállapított nyitvatartási idő lejártával a szavazólapok kiosztását leállítják. 
Amennyiben záróra után is még mindig nagyszámú szavazó várakozik a sorára, az Egyetemi 
választási bizottság, a Helyszíni választási bizottság javaslatára, egyszerű többségű döntéssel a 
zárórát 1 órával kitolhatja. 

64. A szavazások lezárultával (záróra után, vagy ennél korábban, az összes jogosult szavazat leadását 
követően) a Helyszíni választási bizottság elnöke elrendeli, hogy a helyiségben csak a választási 
bizottság tagjai maradjanak, más személyek jelenléte tilos.   

65. Az urna felbontását és a szavazólapok osztályozását megelőzően összeszámolják a megjelent 
szavazókat, a névsorban szereplő aláírások szerint. 

66. Az urnát a Helyszíni választási bizottság titkára, a bizottság diáktagjainak segítségével nyitja fel, 
és ők számolják meg a bedobott szavazólapokat is. A bizottság többi tagja felügyeli a 
szavazatszámlálást. A felbontott urnában megszámolt szavazatok számának meg kell egyeznie a 
leadott szavazatok számával. Ha eltérést észlelnek, akkor a bizottság jelentésének ki kell térnie 
erre, és magyarázatot kell adnia az eltérés esetleges okáról. 

67. A Helyszíni választási bizottság jegyzőkönyvet készít a választásokról, amelyet a bizottság összes 
tagja aláírásával lát el. 

68. A jegyzőkönyveket, az (érvényes, semmis és felhasználatlan) szavazólapokkal együtt, a 
választások végelegesítését követő 24 órán belül, átadási-átvételi jegyzőkönyvvel a Helyi 
választási bizottság átadja az Egyetemi választási bizottságnak. A jegyzőkönyv egy példányát az 
az oktatási helyszínen kell megőrizni. 

69. Az Egyetemi választási bizottság összesíti a szavazatokat, leellenőrzi a szavazólapokat, és 
megírja a végső jelentést. 

70. Az összesített eredmények alapján az Egyetemi választási bizottság érvényesíti vagy 
érvényteleníti a választást, és megállapítja a választás eredményét. Érvényes választás mellett, a 
leadott szavazatok egyszerű többségét elért jelöltet megválasztott rektornak nyilvánítják, és az 
eredményt az oktatási helyszínekkel közleményben tudatják, illetve az Egyetem honlapján 
közzéteszik. 

71. Ha egyetlen jelölt sem éri el a szükséges támogatottságot, akkor egy hét múlva az első két 
helyezett között a választás megismétlésre kerül. A szavazólapra a két jelölt az elért szavazatszám 
csökkenő sorrendjében kerül. Ha az első fordulóban az első helyen szavazategyenlőség adódik, 
akkor a második forduló jelöltjei a megosztott helyen végző helyezettek lesznek. Ha az első 
fordulóban csak a második helyen adódik szavazategyenlőség, akkor a második forduló jelöltjei 
az első- és a második helyezettek lesznek. 

72. A második forduló megszervezése az elsőhöz hasonlóan történik. 
73. A második fordulóban a legtöbb szavazatot elért jelöltet nyilvánítják megválasztottnak, a 9. 

pontban megfogalmazott feltétel teljesülésével. 
74. A választás menetének betartásával kapcsolatos óvásokat a választások idején és 24 órával az 

eredmények kihirdetését követően lehet az Egyetemi választási bizottsághoz benyújtani. Az 
óvásokat az Egyetemi választási bizottság saját hatáskörben bírálja el. 

75. Az Egyetemi választási bizottság, a rektorválasztási eljárás lezárultával, összes tagjának 
aláírásával ellátott jelentésben számol be a választások fordulónkénti megszervezéséről, a 
szavazójoggal rendelkező választók számáról, a jelenlévők létszámáról, az érvényes- és a 
semmisnek nyilvánított szavazatok számáról, az egyes jelöltek által elért támogató szavazatok 
számáról, a választás eredményéről, az esetlegesen adódott rendellenességekről, a beérkezett 
óvások számáról és az óvásokra adott megoldásról, megjelölve a jegyzőkönyvezés dátumát.  

76. Az Egyetemi választási bizottság jelentését a Vezetőtanács, a választási eljárás 
szabályszerűségének megállapítását követően fogadja el, ezzel érvényesítve a választások 
eredményeit. A véglegesített jelentést, a választás összes dokumentumával együtt (az aláírt 
jelenléti íveket, a jelöltenként osztályozott- és az érvénytelenített szavazólapokat) irattárba kell 
helyezni. 



 8

77. A választott rektort hivatalában oktatási miniszteri rendeletnek kell megerősítenie, ezért az 
Oktatási, Kutatási, Ifjújági és Sportminisztériumhoz a következő tartalmú iratcsomót kell 
eljuttatni: 
a) az Egyetemi választási bizottság jelentése; 
b) az választás eljárásának módszertana; 
c) a megválasztott rektor választási programja és szakmai önéletrajza; 
d) a rektornak a 2008. évi 293. sz. törvényben előírt tartalmú hitelesített nyilatkozata. 

78. A rektor, a hivatalában történő megerősítéséről szóló miniszteri rendelet kiadásától számított 7 
napon belül, az Egyetem honlapján közzéteszi a Szenátus által elfogadott dékánválasztási 
szabályzatot. 

79. A szabályzat közzétételétől számított 3 napon belül, a dékáni tisztséget megpályázó jelöltek a kar 
székhelyén leadják szakmai önéletrajzukat, vezetői programjukat, a 2008. évi 293. sz. törvényben 
előírt tartalmú hitelesített nyilatkozatukat és a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának kedvező 
ajánlását tartalmazó pályázatukat. A 3 nap elteltével a pályázatokat kifüggesztik a karokon, és 
közzéteszik az Egyetem honlapján. 

80. A pályázatok közzétételét követő 3 napon belül az újonnan megválasztott Kari tanács a jelölteket 
az újonnan megválasztott Szenátus által kidolgozott módszertan szerint meghallgatja, és titkos 
szavazással dönt a jelölések elfogadásáról. Azon jelöltek kerülnek elfogadásra, akik megkapták a 
jelenlévők többségének támogató szavazatát. A kari tanácsnak legalább két pályázó jelölését kell 
elfogadnia. 

81. Amennyiben két forduló után sem sikerül legalább két pályázó jelölését elfogadni, a rektor, a 
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának véleményét kikérve, a kar főállású oktatói és kutatói 
sorából egyéves határozott idejű megbízással kijelöl egy megbízott dékánt. 

82. A Kari tanács által jelölt pályázók közül a rektor kinevezi a karok dékánjait, és névsorukat 
elfogadásra a Szenátus elé terjeszti. 

83. A rektor kikéri a Szenátus véleményét az általa a rektorhelyettesek részére megállapított 
feladatköröket illetően, és kéri a rektorhelyettesek elfogadását. 

84. A dékánok kikérik a Kari tanács véleményét az általuk a dékánhelyettesek részére megállapított 
jogköröket illetően, és kérik a dékánhelyettesek elfogadását. 

85. A rektorhelyettesek és dékánok tagjai az Egyetem Vezetőtanácsának. Amennyiben kinevezésüket 
megelőzően más vezető tisztségbe választották meg őket, az újonnan kapott vezetői 
kinevezésüket követő 10 napon belül, a 11. pontban meghatározott módon, nyilatkozatot tesznek 
arról, hogy melyik tisztségüket választják. A betöltetlenül maradt tisztségekre új választást kell 
kiírni. 

 

IV. Végső rendelkezések 
86. A Választási szabályzat elfogadása és módosítása a Szenátus hatásköre.  
87. Jelen szabályzatot a kari vezetők és tanszékvezetők a főállású oktatók, kutatók és a hallgatók 
tudomására hozzák, és tájékoztatják őket a választások menetéről, a választók jogairól és 
kötelezettségeiről, valamint a választási szabálytalanságok törvényes következményeiről.   
88. Jelen szabályzatot az Egyetem Szenátusa a 2012. július 20-i ülésén fogadta el.  
 
 
       Dr. Dávid László egyetemi tanár 
                         rektor 
        
 
 
 
Ellenjegyzi, 
Bánhegyesi Hajnal 
jogtanácsos 
 


