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A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 

REKTORÁNAK VÁLASZTÁSI MÓDJÁT MEGHATÁROZÓ 

REFERENDUM SZERVEZÉSI MÓDSZERTANA 
 

 

 

 

I. FEJEZET: Általános rendelkezések  

1. cikk  
1) Az egyetemi referendum (továbbiakban: referendum) tárgya a rektor kijelölési módjának 

általános, közvetlen, titkos és egyenlő szavazat alapján történő meghatározása.   

2) A referendumot az Oktatási és Kutatási Minisztérium 3751/2015-es, a Hivatalos Közlöny 

336/2015.05.18. számában közzétett Rendeletének, valamint az 1/2011. számú Nemzeti 

Oktatási Törvény előírásainak megfelelően kell megszervezni és lebonyolítani.  

3) A referendum megszervezése és lebonyolítása a törvényesség, az egyetemi autonómia, az 

átláthatóság, a felelősségvállalás, a pénzügyi és szervezési hatékonyság elvei alapján, az 

egyetemi alkalmazottak jogainak és szabadságának, valamint az etikai normáknak 

tiszteletben tartásával történik.  

4) A referendum jelen szervezési módszertana a Szenátus jóváhagyását követően lép érvénybe, 

szövegét az egyetem hivatalos honlapján teszik közzé.  

 

2. cikk 
1) Az egyetem rektorának kijelölése 1/2011-es Nemzeti Oktatási Törvény 209. cikkely (1) 

bekezdésének megfelelően kétféle módon történhet: 

o nyilvános pályázat  

o általános, közvetlen, titkos és egyenlő szavazás. 

 

Az egyetemi közösség a két lehetőség közül referendum alapján választja ki a kívánt módozatot.  

2) Az (1) bekezdésben meghatározott referendum megszervezéséhez a szavazólapokat egyetemi 

szinten nyomtatják ki, és juttatják el a szavazókörzetekhez.  

3) Szavazati joggal rendelkezik minden, meghatározatlan időre szóló munkaszerződéssel 

alkalmazott egyetemi oktató, valamint a hallgatók szenátusi, illetve kari tanácsi képviselői.  

4) A választójoggal rendelkező személyek jegyzékét az Egyetemi Választási Bizottság állítja 

össze a Rektori Hivatal segítségével, és a referendum időpontja előtt legalább 14 nappal 

kifüggesztik a karok székhelyén. 

 

3. cikk  
1) A referendum megszervezésének ütemtervét az egyetem Szenátusa határozza meg úgy, hogy a 

referendum időpontja legalább hat hónappal a rektorválasztás előtt legyen. 
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2) A referendum szervezési módszertanát az egyetem és a karok honlapján közzétéve legalább 

30 nappal az eseményt megelőzően ismertetni kell az egyetem munkatársaival, valamint 

továbbítani kell a Minisztériumnak.  

3) A referendumra az egyetem mindhárom karán ugyanazon a napon és ugyanabban az 

időszakban kerül sor.  

4) A referendum tárgyát, dátumát és időintervallumát legalább 30 nappal az esemény előtt az 

egyetem és a karok honlapján közzétéve ismertetni kell az egyetem munkatársaival. 

5) A referendum dátumát legalább 14 nappal az esemény előtt közölni kell a Minisztériummal.  

 

2. FEJEZET: A referendum megszervezése és lebonyolítása  

4. cikkely 
1) A referendum szervezésének időszaka a referendum időpontjának közzétételével kezdődik, és 

a szavazatok leadását, azok megszámlálását és feldolgozását, a referendum eredményének 

megállapítását és nyilvánosságra hozatalát foglalja magába.  

2) Az intézmény 5–7 tagú Választási Bizottságát az egyetem Szenátusa jelöli ki. A Választási 

Bizottság egyetemi szintű pártatlan szerv, amelynek feladata az egyetemi választások, beleértve 

a referendum megszervezése és lebonyolítása, a Választási szabályzatnak megfelelően. 

3) Az Egyetemi Választási Bizottság (EVB) szenátusi kinevezéséről jegyzőkönyvi kivonat 

készül, amely egyúttal az EVB beiktatásának dokumentumát képezi. 

4) A Szenátus a dékánok javaslata alapján jóváhagyja a három karon a szavazóközpontok 

helyszínét, ahol elhelyezik a szavazófülkéket.  

5) A referendum tárgyára és dátumára, a szavazáson résztvevő személyekre és a szavazóhelyre 

vonatkozó informáló kampány megszervezéséért a Rektori Hivatal segítségével a Választási 

Bizottság felel.  

6) A Választási Bizottság megalakulása és a referendum megszervezése közötti időszakban az 

egyetem és a karok vezetőségével együtt minden oktatási helyszínen belső vitafórumot rendez, 

amelynek során tájékoztatják az egyetemi közösséget a referendummal, illetve annak 

következményeivel kapcsolatban. A vitafórumok helyszínét és időpontját közzéteszik az 

egyetem és karok honlapján. 

7) A Rektori Hivatal a következő információkat közli az Oktatási Minisztériumnak: 

a) a referendumon szavazati joggal rendelkező személyek teljes létszáma intézményi szinten, 

valamint kategóriánként: szavazati joggal rendelkező oktatói/kutatói személyzet és szavazati 

joggal rendelkező hallgatók, 

b) a referendum időpontját és helyét meghatározó szenátusi döntés, legalább 14 nappal a 

referendumot megelőzően, 

c) a referendum megszervezésének ütemtervére vonatkozó információk honlapon való 

közzétételének dátuma, 

d) az egyetemi közösség tájékoztatása céljából szervezett vitafórumok időpontja és helyszíne. 

 

5. cikkely 
1) Az EVB az alábbi feladatokat látja el a referendummal kapcsolatosan:  

a) elkészíti és szavazókörzetekre leosztja a szavazók jegyzékét,  

b) továbbítja a szavazókörzetekhez a szavazók jegyzékét, és ellenőrzi, hogy a kari választási 

bizottságok kifüggesszék azokat, 

c) megszervezi a referendum témájáról, időpontjáról, a résztvevőkről és referendum 

lebonyolításáról szóló tájékoztató kampányt, 
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d) plakátok és szórólapok, valamint a honlap segítségével nyilvánosságra hozza a 

szavazóhelyiség helyét,  

e) beszerzi az EVB bélyegzőit, valamint a szavazópecséteket, és eljuttatja azokat a 

szavazókörzetekbe. A szavazópecsétek számát szavazókörzetenként az EVB hagyja jóvá, és a 

bizottság elnöke felel azok kezeléséért, 

f) elkészíti, kontroll pecséttel ellátja és eljuttatja a kari választási bizottságokhoz a 

szavazólapokat: minden választókörzetnek a szavazati joggal rendelkező személyek számánál 

10%-kal több szavazólapot készítenek. A megszámlált szavazólapok átadása a 

szavazókörzeteknek átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján történik, amelyet az EVB elnöke 

valamint az adott kari választási bizottság elnöke írnak alá, 

g) elkészíti a választási bizottságok működéséhez szükséges formanyomtatványokat, 

h) akkreditálja a jelentkezők által a kari választási bizottságok mellé megfigyelőként kijelölt 

személyeket,  

i) megszámolja és ellenőrzi kari választási bizottságok által összeállított jegyzőkönyveket,  

j) összesíti a szavazatokat és közli a referendum eredményét a Vezetőtanáccsal.  

2) Az EVB tagjai korrekt és pártatlan módon kötelesek ellátni feladatukat. E kötelezettség be 

nem tartása az adott helyzettől függően büntető- vagy polgárjogi következményekkel jár.  

3) Az EVB a tagok többségének jelenlétében dolgozik, határozatai a jelenlevő tagok többségi 

szavazata esetén érvényesek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

4) Az EVB tevékenységét adminisztratív szempontból a Rektori Hivatal segíti elő. 

 

6. cikkely 
1) Az egyetemi választások, beleértve a referendum megfelelő körülmények között történő 

megszervezése érdekében a kari tanácsok 5–7 tagú kari választási bizottságot neveznek ki, akik 

közül 2 tag hallgató.  

2) A kari választási bizottság felel a referendum megszervezéséért és lebonyolításáért adott 

szavazókörzetben.  

3) A kari választási bizottság munkáját a Dékáni Hivatal támogatja technikai-adminisztratív 

szempontból. 

4) A kari választási bizottság, a kar vezetésével közösen kijelöli a szavazófülkék helyét.  

5) A szavazókörzeteket a jegyzékeken szereplő személyek számának megfelelő mennyiségű 

szavazófülkével kell ellátni. 

6) A KVB kidolgozza, és a szavazóhelyiség bejáratánál, jól látható helyen kifüggeszti a 

szavazásra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

7. cikkely 
1) Az egyetem szavazójegyzékének a szavazati joggal rendelkező személyek névsorát kell 

tartalmaznia, karonként (szavazókörzetekként) csoportosítva.  

2) A karok szavazójegyzékének az alábbi adatokat kell tartalmaznia: sorszám, családnév, utónév, 

személyi szám/útlevélszám, kar, tanszék/szak (hallgatók esetében).  

3) A szavazás előtt legalább 14 nappal ki kell függeszteni a szavazók jegyzékét (személyi 

szám/útlevélszám nélkül), és meg kell határozni a szavazás időtartamát.  

4) A szavazóknak joguk van ellenőrizni, hogy szerepelnek-e a szavazók jegyzékén. Minden 

hiányra, hibás adatra vagy bármilyen más tévedésre vonatkozó észrevételt a kari választási 

bizottságnak kell jelezni, amely az észrevétel regisztrálása után azonnal, de legfeljebb 24 órán 

belül köteles intézkedni, és a listák javítását igényelni az EVB-től.  
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5) A szavazók a választási jegyzékek kifüggesztésétől számított 5 napon belül kérhetik 

áthelyezésüket egy másik szavazókörzetbe. A kérelmet az Egyetemi Választási Bizottsághoz kell 

benyújtani, amely jóváhagyja, és mindkét érintett szavazókörzet választási bizottságának közli a 

módosítást.   

6) A referendum időpontját megelőző 3 nap alatt a szavazójegyzékek már nem módosíthatók. A 

végleges szavazójegyzékeket 3 nappal a szavazás időpontja előtt kifüggesztik a szavazókörzetek 

székhelyén. 

 

8. cikkely 
1) A szavazáson résztvevők az alábbi iratokkal igazolhatják személyazonosságukat: személyi 

igazolvány/útlevél/ideiglenes személyi igazolvány.  

2) A szavazókat a kari választási bizottság azonosítja, akik részvételük tanúsítása érdekében 

aláírják nevük mellett a végleges szavazói jegyzék szerint elkészített választási listát.  

3) A kari választási bizottság egy tagja átadja a szavazónak a bélyegzőt és a szavazólapot, 

visszatartva a személyazonossági iratot, és tájékoztatja az illetőt a szavazás módjáról és a 

szavazólap urnában való elhelyezéséről. 

4) A szavazók a fülkébe belépve gyakorolják szavazati jogukat, lepecsételve a szavazólapon az 

opciójuknak megfelelő mezőt. 

5) A szavazólapot a választási tájékoztatóban megadott modell szerint összehajtva kell az 

urnában elhelyezni. 

6) Ha egy szavazó tévesen bélyegezte le a szavazólapot, új szavazólapot kérhet a bizottság 

elnökétől. A hibás szavazólapot a bizottság helyben érvényteleníti az „ANULAT” feliratú pecsét 

alkalmazásával. Az eseményt a szavazói táblázatban is feljegyzik. 

7) A választókörzet elhagyása előtt a résztvevők visszaadják a választópecsétet, és kézhez kapják 

személyazonossági iratukat. 

 

9. cikkely 
1) A kari választási bizottság a szavazás lezárulása után azonnal megkezdi a szavazatok 

számlálását és az érvényes szavazatok összesítését.  

2) A szavazókörzet választási irodájának tagjai részt vesznek minden, a szavazatok 

megszámlálásával kapcsolatos tevékenységben, amelyen az Oktatási Minisztérium erre a célra 

kijelölt képviselői is jelen lehetnek.  

3) A szavazás lezárulása után az elnök a szavazókörzet választási irodája tagjainak jelenlétében 

érvényteleníti a felhasználatlan szavazólapokat úgy, hogy azokat az „ANULAT” feliratú 

bélyegzővel látja el.  

4) A jegyzőkönyvben tételesen szerepelnie kell az érvénytelenített szavazólapok számának.  

5) A szavazójegyzéken megszámolják, és a jegyzőkönyvbe bejegyzik a szavazáson részt vett 

választók számát.  

6) Összeadják a szavazójegyzékben szereplő aláírások számát az érvénytelenített szavazólapok 

számával. Ezeknek összege, amelyet szintén jegyzőkönyvbe foglalnak, meg kell, hogy egyezzen 

a szavazókörzetnek átadott szavazólapok számával. Ha az összeg eltér a választási körzetnek 

átadott szavazólapok számától, akkor a jegyzőkönyvben részletezni kell a különbség okát.  

7) Ha az összeg nem egyezik, a kari választási bizottság tagjai különvéleményt fogalmazhatnak 

meg, és ezt jegyzőkönyvbe kell venni.  

8) E műveleteket az urna felnyitása követi. Az elnök minden szavazólap kibontásakor 

fennhangon felolvassa a szavazat tartalmát és bemutatja azt a jelenlevőknek. A kari választási 
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bizottság egy tagja legalább még egy tag jelenlétében felvezeti a felolvasott szavazatot az 

Egyetemi Választási Bizottság által kidolgozott formanyomtatványra.  

9) Mindegyik felolvasott és jegyzékbe vett szavazólapot az elnök, a bizottsági tagok segítségével 

elkülönítve, az adott opcióra létrehozott csomagba helyezi.  

10) Az érvénytelen és üresen hagyott szavazólapok külön csomagba kerülnek.  

11) Érvénytelen az a szavazólap, amelyen nem szerepel az Egyetem Választási Bizottságának 

ellenőrző pecsétje, amely eltér a törvényesen jóváhagyott formától, vagy amelyen a bélyegzőt 

több négyzetbe, vagy a négyzeteken kívülre nyomták. Az ilyen szavazólapon leadott szavazatot 

nem számítják érvényes szavazatnak.  

12) Olyan szavazólapok esetében, amelynek érvényességét illetően megoszlanak a vélemények, 

a kari választási bizottság tagjainak többségi véleménye dönt.  

13) Azok a szavazólapok, amelyre nem nyomták rá a „VOTAT” bélyegzőt, üresen hagyott 

szavazólapnak minősülnek. Az ilyen szavazólap nem számít érvényes szavazatnak.  

14) A bizottság megszámlálja a két választási opcióra leadott érvényes szavazatokat, és az 

eredményt bevezetik a jegyzőkönyvbe.  

15) A szavazókörzet jegyzőkönyvét az elnök, annak helyettese és a kari választási bizottság 

tagjai írják alá.  

16) Nem befolyásolja a jegyzőkönyv érvényességét az, ha a választási iroda egyes tagjainak 

aláírása hiányzik róla. Az elnöknek a jegyzőkönyvbe be kell jegyeznie az okot, amely miatt 

egyes tagok nem írták alá a jegyzőkönyvet.  

17) A kari választási bizottság tagjai másolatot kérhetnek a jegyzőkönyvről, amelyet a 

választókörzet elnöke ír alá.  

18) A szavazatok leadása, illetve az urna felnyitása közben óvást lehet emelni. Az óvásokat a 

kari választási bizottság elnökéhez kell intézni, és írásban, két példányban kell benyújtani, 

amelyek közül egyik, az elnök aláírásával és pecséttel ellátva a fellebbező személynél marad. Az 

óvásokat a kari választási bizottság elnöke helyben megoldja.  

19) A szavazásról iratcsomót állítanak össze, amelynek tartalmaznia kell: a jegyzőkönyvet két 

eredeti példányban, a választás folyamatával kapcsolatos óvásokat, az érvényes, érvénytelen, 

üres és kifogásolt szavazólapokat, az eredmények megállapításához használt 

formanyomtatványokat, valamint a szavazókörzetben használt szavazói jegyzékeket.  

20) A választás lezárulásától számított legtöbb 24 órán belül a kari választási bizottság elnöke, 

két, sorshúzással kijelölt tag kíséretében, a (19.) bekezdés előírásainak megfelelően elkészített, 

lezárt és bélyegzővel ellátott dossziét átadja az Egyetemi Választási Bizottságnak, és erről 

átadási-átvételi jegyzőkönyvet írnak.  

21) A felhasznált, felhasználatlan és érvénytelenített szavazólapokat, valamint a 

választókörzetben használt bélyegzőket az Egyetemi Választási Bizottságnak kell átadni 

archiválás céljából. A dokumentumoknak az Egyetem Archívumába való elhelyezéséről szóló 

jegyzőkönyvet az EVB elnöke készíti el és írja alá. A dokumentumokat 5 évig kell megőrizni.  

 

3. FEJEZET: A referendum eredménye 

10. cikkely  
1) Az EVB ellenőrzi a kari választási bizottságok által összeállított iratcsomókat, összesíti az 

oktatási helyszíneken leadott szavazatokat, és megállapítja a kétféle opcióra leadott szavazatok 

számát. 

2) A referendum akkor érvényes, ha egyetemi szinten számítva a szavazójegyzéken szereplő 

személyek közül legalább fele részt vett azon. 
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3) Érvényes referendum esetén annak eredményét az érvényes szavazatok egyszerű többségével 

állapítják meg. 

4) Amennyiben a referendum nem érvényes, legtöbb két héten belül új referendumot szerveznek, 

amelyen a részvételi arány nem jelent érvényességi kritériumot. Mindkét fordulót ugyanazon 

választási körzetekben szervezik, és a választásokkal kapcsolatos tennivalókat ugyanazon 

választási bizottságok végzik,  

5) Az EVB jegyzőkönyvet készít a szavazatok összesítéséről és a referendum eredményéről, 

egyetemi szinten. 

6) A referendum eredményéről készült jegyzőkönyvet az EVB az egyetemi honlapon közzéteszi.  

 

11. cikkely 
1) Az EVB a szavazójegyzékeket, valamint a szavazókörzetekben használt táblázatok másolatát 

a Vezetőtanács elé terjeszti, amely a referendum dátumától számított 15 napon belül ellenőrzi 

azokat az esetleges többször szavazók azonosítása érdekében. Ha az ellenőrzés során kiderül, 

hogy egyes személyek két vagy több alkalommal szavaztak, a Vezetőtanács a törvénynek 

megfelelően jár el.  

2) A Vezetőtanács a Szenátus elé terjeszti az EVB által megállapított referendum eredményeket, 

valamint az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet. 

3) A Szenátus megvitatja és érvényesíti a referendum eredményét, amelyet az egyetem honlapján 

nyilvánosságra hoznak a Szenátus elnöke által aláírt dokumentum formájában.  

4) A referendum eredményének alkalmazása a 2016–2020 választási ciklusban kötelező. 

5) A referendum eredményét írásban közlik az Oktatási Minisztériumnak, a szenátusi 

érvényesítést követő két munkanapon belül. 

 

 

 

Ellenjegyzi,       Szenátus elnök, 

Zsigmond Erika, jogtanácsos    Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár 


