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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem választási szabályzata
a 2020-2024 időszakra

I. Preambulum
Jelen szabályzat tárgyát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem)
tanszéki, kari és egyetemi szintű döntéshozó testületeinek és vezető tisztségviselőinek megválasztási
rendje képezi.
A szabályzat jogi hátterét a 2011. évi 1. számú Nemzeti Oktatási Törvény, az Oktatási és Kutatási
Minisztérium (MENCS) 3751/2015.04.29. számú rendelete, valamint az Egyetem Chartája biztosítja.

II. Általános elvek
1. A választott döntéshozó testületek (a továbbiakban: döntéshozó testületek) és egyetemi vezetők
megválasztása az Egyetem Chartája, a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának határozatai és az
640/2019 kormányrendeletben megszabott struktúra alapján a Szenátus döntése szerint kialakított
szervezeti keretekben történik.
A választás egy adott választási körzethez tartozó összes szavazati joggal rendelkező tag
általános, közvetlen és titkos szavazata alapján történik.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében az alábbi választási körzetek jönnek
létre:
a) A tanszék, a tanszékvezető választás, a tanszéki tanács tagjainak választása és a kari tanácsi
tagok választása esetén;
b) A kar, a szenátusi tagok választása, valamint a hallgatói választások esetén;
c) Az intézmény, a rektorválasztás esetén.
2. A tanszéki tanács tagjainak kivételével, az Egyetem összes döntéshozó testületébe és vezetői
tisztségére a jelöltállítás pályázat útján történik.
3. Vezető tisztségre csak olyan személy pályázhat, aki a pályázata benyújtásának pillanatában nem
érte el a nyugdíjkorhatárt (65 évet). Nem lehet jelölt az a személy, aki egyéb olyan munkakört lát
el, amelynek gyakorlása során ellentétbe kerülhet az Egyetem érdekeivel.
4. Jelölt hiányában a vezető beosztások betöltésére a dékán, illetve a rektor javaslatára a közvetlen
fölöttes vezetői testület ad egyéves megbízást.
5. A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma meghatározza a rektorral és a dékánokkal szemben támasztott
elvárásokat, és előzetesen jóváhagyja a pályázataikat.
6. Az egyes döntéshozó testületek (tanszéki tanács, kari tanács, szenátus) oktatói tagjait a testület
hatáskörének megfelelő szintű egység (tanszék, kar, egyetem) (a 2011. évi 1. sz. Tanügyi törvény
291. §. (5) és (6) pontjának értelmezése szerinti1) főállású oktatói saját körükből választják. A
kari tanácsi, valamint szenátusi tagságra pályázóknak főállású státuszukról szóló nyilatkozatot
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(5) Főállású oktatónak minősülnek a határozatlan időre, versenyvizsga útján alkalmazott, valamint a 289. §. (6) bek.
szerint visszatartott oktatók. Főállásúnak minősülnek a törvény szerinti fenntartott állásban alkalmazott oktatók is. A
határozott időre alkalmazott oktatók és kutatók társultaknak minősülnek.
(6) Főállású státusza mindenkinek csak egyetlen felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben lehet; amennyiben egy
oktató több felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben folytat oktatási vagy kutatási tevékenységet, főállású
státuszú csak egyik intézményben lehet, a többiben társult oktatói vagy kutatói státuszú.
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kell benyújtaniuk a Rektori Hivatalhoz a választási eljárás kezdetének dátumáig (2020.
szeptember 21. előtt).
7. A döntéshozó testületek (kari tanács, szenátus) diákképviselőit a megfelelő szintű egység (kar,
egyetem) érvényes aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói saját körükből választják.
Az Egyetem egyes döntéshozó testületeiben a hallgatói képviselők létszámát a Szenátus szabja
meg a törvénynek megfelelően úgy, hogy a hallgatói képviselet kari tanácsi aránya legalább 25%os, a szenátusi aránya pedig 25% legyen.
8. A tanszékvezetőt a tanszék főállású oktatói saját körükből választják, közvetlen, egyenlő és titkos
szavazással.
9. A dékánokat az Egyetem – az Oktatási Minisztérium által tisztségében megerősített – rektora
jelöli ki, a Szenátus által elfogadott módszertan szerinti pályázat alapján, az érintett kar, az
Egyetem vagy más felsőoktatási intézmény, hasonló szakterületén működő karainak
köztiszteletben álló személyiségei közül, az (újonnan megválasztott) kari tanács ajánlása és a
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának kedvező véleményezése nyomán.
10. Az Egyetem rektorát a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának kedvező véleményezése nyomán, a
rektorválasztás módozatának eldöntésére kiírt referendum eredménye szerint választják az
Egyetem vagy más felsőoktatási/kutatási intézmény köztiszteletben álló személyiségei közül:
a. az Egyetem főállású oktatói és a hallgatók kari tanácsi és szenátusi képviselői, közvetlen és
titkos szavazás útján, vagy
b. az új Szenátus által elfogadott, a törvénynek megfelelő módszertan alapján megszervezett nyílt
verseny alapján.
11. Az egyes szervezeti egységek szintjén (és azon belül az oktatók/hallgatók megválasztására)
szervezett választás abban az esetben érvényes, ha a szavazati joggal rendelkezők részvételi
aránya több, mint 50%. Érvényes választások esetén a döntéshozó testületek tagjainak, illetve az
egyetemi vezetőknek megválasztása a szavazati joggal rendelkező választók leadott szavazatának
egyszerű többségével történik.
12. Az érvényes jogszabályok értelmében, egy személy rektori tisztségben egymást követően
legfeljebb két mandátumot tölthet be. Egyidőben a rektori, rektorhelyettesi, dékáni,
dékánhelyettesi, tanszékvezetői és kutatóközpont igazgatói tisztségek egyike sem halmozható a
másikkal.
13. Amennyiben egy vezető beosztású személyt valamely, a 12. 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
választások lezárulását követő 10 napon belül új választást kell kiírni.
14. Rektori és dékáni tisztségre pályázónak az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
 a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának előzetes jóváhagyásával rendelkezik,
 tudományos doktori címmel rendelkezik,
 egyetemi professzor vagy docens fokozattal rendelkező személy. Rendkívüli módon – dékáni
tisztség esetében – adjunktusi fokozattal rendelkező személy is pályázhat.
 a megpályázott tisztség szintjének megfelelő vezetői tapasztalattal bír,
 ismeri a felsőoktatást szabályozó jogszabályokat, az Egyetem Chartáját és szabályzatait, és
tájékozott az oktatás és kutatás menedzsmentjének kérdésében,
 kiváló kommunikációs készségekkel bír, és kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai
kapcsolatokkal rendelkezik,
 az akadémiai közösség köztiszteletnek örvendő tagja,
 megválasztása nyomán nem lép fel az EMTE Etikai kódexében szereplő bármely
összeférhetetlenség esete.
15. A tanszékvezetővel szemben támasztott elvárások:
 főállású alkalmazott az adott tanszéken, és saját nyilatkozata szerint a Sapientia EMTE-n van
a választott alapállása,
 nem lát el vezetői beosztást valamely más felsőoktatási intézményben,
 tudományos doktori címmel rendelkezik,
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 egyetemi professzor vagy docens. Rendkívüli módon adjunktusi fokozattal rendelkező
személy is pályázhat.
 a megpályázott tisztség szintjének megfelelő vezetői tapasztalattal bír,
 ismeri a felsőoktatást szabályozó jogszabályokat, az Egyetem Chartáját és szabályzatait, és
tájékozott az oktatás és kutatás menedzsmentjének kérdésében,
 kiváló kommunikációs készségekkel bír, és kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai
kapcsolatokkal rendelkezik,
 az akadémiai közösség köztiszteletnek örvendő tagja,
 nem lát el olyan egyéb munkakört, melynek gyakorlása során ellentétbe kerülhet az Egyetem
érdekeivel, illetve megválasztása nyomán nem lép fel az EMTE Etikai kódexében szereplő
bármely összeférhetetlenség esete.
16. A diákképviselők esetében ajánlatos, hogy jó tanulmányi előmenetellel és szervezési készséggel
rendelkezzenek, és tekintélynek örvendjenek a hallgatók körében.

III. A választások megszervezése és a bizottságok kinevezése
17. Az egyetemi választások megszervezése, beleértve az egyetemi referendumot, a Szenátus és a
kari tanácsok feladatkörébe tartozik, míg lebonyolítását az (egyetemi illetve kari szintű)
választási bizottságok végzik, amelyhez a Rektori Hivatal és a dékáni hivatalok biztosítják az
adminisztratív és logisztikai feltételeket.
18. A Szenátus feladatkörébe tartozik:
a) a Kuratórium jóváhagyásával meghatározza a szenátusi képviseletek létszámát, azon belül
megállapítja az oktatóknak és hallgatóknak fenntartott helyek számát,
b) a kari tanácsok javaslatára meghatározza a kari képviseletek létszámát, azon belül
megállapítja az oktatóknak és hallgatóknak fenntartott helyek számát,
c) kinevezi az Egyetemi Választási Bizottságot (EVB), beleértve az időközben különböző
okból kiesett tagok pótlását,
d) jóváhagyja a választások ütemtervét,
e) jóváhagyja a szavazói körzeteket és a választások helyszíneit,
f) (a tanszéki tanácsok összetételének kivételével) érvényesíti a választások eredményét,
g) részleges választásokat rendel el bármely megüresedett vezetői tisztség és testületi tagság
betöltésére és jóváhagyja az ütemtervét.
19. A kari tanácsok feladata:
a) megállapítja a tanszéki képviselet számát a kari tanácsban, a Szenátus által jóváhagyott
elveknek megfelelően (a tanszék főállású oktatói létszámának mintegy 1/5-e),
b) megállapítja a tanszéki tanácsok számbeli összetételét, figyelembe véve, hogy a minimális
tanácsi tag szám 3, a maximális pedig a tanszéki főállású oktató tagjainak kb.1/3-a,
c) kinevezi a Kari Választási Bizottságot (KVB),
d) a HÖK kérésére kinevezi a Kari Hallgatói Választási Bizottságot (KHVB) és a Kari Tanács
részéről nevesít egy hallgatói választási megfigyelő oktatót,
e) beütemezi a tanszéki szintű választásokat (időpont, helyszín) és kinevezi a tanszéki
választásokat felügyelő kari tanácsi küldötteket (tanszékenként egy személy, aki az illető tanszéken
nem választható és nem választó),
f) érvényesíti a tanszéki és kari szintű választások eredményeit.
20. A Rektori Hivatal teendői a választásokkal kapcsolatosan:
a) begyűjti a jelöltek főállású státuszáról szóló nyilatkozatokat,
b) elkészíti a választók szavazói körzetekre bontott, hiteles jegyzékét,
c) biztosítja az Egyetemi Választási Bizottság tevékenységének logisztikai és adminisztratív
hátterét,
d) frissíti a választással kapcsolatos hirdetéseket az egyetemi honlap választási oldalán,
e) irattárba helyezi a választással kapcsolatos hivatalos dokumentumokat,
f) biztosítja a Sapientia Alapítvány Kuratóriumával való kommunikációt,
g) biztosítja a Minisztériummal való kommunikációt.
21. A dékáni hivatalok választással kapcsolatos teendői:
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a) elkészíti és érvényesíti a hallgatók választói jegyzékét,
b) biztosítja a kari választási bizottság munkájának logisztikai és adminisztratív hátterét,
c) biztosítja a választásokkal kapcsolatos információszolgáltatást (biztonságos és látható
módon elhelyezett választási hirdető felületet készít elő, közzéteszi a választók névjegyzékét,
közzéteszi a pályázatokat a hirdetőtáblán és a kari honlap választási oldalán, adatot és információt
szolgáltat a Rektori Hivatalnak stb.)
d) a törvénynek megfelelően biztosítja a választóhelyiségeket (helyiség kijelölése,
biztonságossá tétele, választási urnák és fülkék előkészítése stb.)
e) irattárba helyezi a kari és tanszéki szintű választások jegyzőkönyveit, szavazólapjait és
teljes dokumentációját.
22. (1) Az Egyetemi Választási Bizottság (EVB) megszervezi az egyetemi szintű választásokat, és
felügyeli a kari szintű választásokat. Személyi összetételéről a Szenátus dönt, a karok és a
Vezetőtanács javaslatai alapján, a rektorválasztás módját eldöntő Referendum lebonyolítása előtt
minimum 45 nappal. A szenátusi döntésről jegyzőkönyvi kivonat készül, ami egyúttal az EVB
megbízólevelét képezi.
(2) Az Egyetemi Választási Bizottság 6-7 tagú, és tagjai között található egy-egy oktató az
Egyetem minden karáról, egy jogi végzettségű alkalmazott, és legalább két hallgató.
(3) A szenátusi kinevezést követő egy héten belül megszervezett első ülésén az Egyetemi
Választási Bizottság elnököt, alelnököt és titkárt választ tagjai köréből. A választásról szóló
jegyzőkönyvet a Bizottság megválasztott elnöke eljuttatja a Rektori Hivatalba.
(4) Az Egyetemi Választási Bizottság hatáskörébe, a jelen választási szabályzat és a referendum
módszertan előírásai szerint az alábbi feladatok tartoznak:
a) felülvizsgálja a Rektori Hivatal által rendelkezésére bocsátott választói jegyzéket, hitelesíti
és leosztja helyszínekre,
b) elbírálja a választók részéről benyújtott esetleges választási helyszínváltoztatási
kérelmeket, és annak megfelelően módosítja a választói jegyzékeket,
c) nyilvánosságra hozza a szavazóhelyiségek elhelyezését és a választási időpontokat,
d) felügyeli a választói névjegyzékek kifüggesztését,
e) hitelesíti (a CONTROL pecséttel) a Rektori Hivatal által elkészített, egyetemi szintű
választás szavazólapjait, és biztonságos helyen tárolja a leosztásig, valamint kidolgozza a kari szintű
választások egységes szavazólap-modelljeit,
f) az egyetemi szintű választások szavazólapjait eljuttatja a kari választási bizottságokhoz, és
azokat jegyzőkönyv alapján átadja,
g) összesíti a kari választási bizottságok egyetemi szintű választásokról szóló jegyzőkönyveit,
h) összesíti a referendum, valamint a rektori tisztségre történt választások szavazatait,
i) megszervezi a referendum célját, helyszínét és időpontját népszerűsítő kampányt,
j) akkreditálja a rektori tisztségre pályázók által nevesített megfigyelőket a kari választási
bizottságok munkájának felügyelésére,
k) a referendum és a rektorválasztás teljes dokumentációját a Rektori Hivatal (egyetemi
archívum) részére átadja,
l) elbírálja és orvosolja, illetve döntésképtelenség esetén a Szenátus elé terjeszti a
fellebbezéseket,
m) az időközi választások ütemezését a Szenátus elé terjeszti jóváhagyás végett,
n) tanácsadást biztosít a kari és hallgatói választási bizottságoknak,
p) begyűjti a Szenátus elnöki tisztségére benyújtott pályázatokat, amelyeket a Rektori Hivatal
közreműködésével közzétesznek,
q) tájékoztatót készít a rektorválasztás menetéről, amelyet közzétesznek az Egyetem központi
székhelyén, az oktatási helyszínek választóhelyein, valamint az Egyetem honlapján. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell az érvényesen leadott szavazat mintapéldányát, melyen szerepelnie kell a “minta”
megjegyzésnek.
r) begyűjti, ellenőrzi a rektorválasztási pályázatokat és a rektori hivatali és a kari választási
hirdetőtáblákon való kifüggesztésre, illetve a központi és kari honlapokon való megjelenítésre
továbbítja azokat.
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23. A kari választási bizottságok (KVB) összesítik, és továbbítják a tanszéki szintű (tanszéki tanács,
tanszékvezető, tanszékek kari tanácsi küldötteinek) választásával, illetve a kari szintű
diákképviseleti választásokkal kapcsolatos információkat (időpont, jelöltállítás, pályázatok,
választói névjegyzékek, ülések jegyzőkönyve stb.), megszervezik a kari szintű (szenátusi oktatói
képviseletre kiírt) választásokat, valamint – az EVB megbízásából – lebonyolítják az egyetemi
szintű választások (a rektorválasztás módozatáról szóló referendum, rektorválasztás) kari
teendőit.
(1) a KVB 5-7 tagból áll, akiket a dékán ajánlására a Kari Tanács nevezi ki. A KVB tagjai közül
3–5 főállású oktató, illetve két hallgató.
(2) A kari választási bizottságok, a kinevezésüket követő egy héten belül megtartott első ülésükön
elnököt, alelnököt és titkárt választanak tagjaik köréből. A választás jegyzőkönyvét eljuttatják a
dékáni hivatalba.
(3) A kari választási bizottságok feladatköre a referendum módszertannak és a választási
szabályzatnak megfelelően a következő:
a) átveszik az Egyetemi Választási Bizottságtól a választók jegyzékét és kifüggesztik a
Dékáni Hivatal által megjelölt hirdetőtáblára,
b) a kari vezetéssel egyeztetve meghatározzák a szavazás helyszínét és felülvigyázzák annak
megfelelő felszerelését,
c) átveszik az EVB-től az egyetemi szintű választások hitelesített szavazólapjait és a
választási pecséteket, és biztonságos helyen őrzik azokat,
d) elkészítik és biztonságosan kezelik a kari szintű választásokra (szenátusi kéviselők
megválasztása) szóló szavazólapokat, az EVB által kidolgozott egységes modell szerint, kari
pecséttel hitelesítve azokat,
e) elvégzik a referendummal és a kari szintű oktatói választásokkal kapcsolatos teendőket –
pályázatok begyűjtése, felülvizsgálata, elfogadása és kifüggesztése, a pályázatok honlapon való
megjelenítésének követése, a szavazás lebonyolításának megszervezése és felügyelete, a szavazatok
összesítése, a jegyzőkönyv elkészítése és annak leadása a szabályzatnak megfelelően,
f) elkészítik a szavazási útmutatókat és kifüggesztik a szavazóhelyiségben és a hirdetőtáblán,
g) kapcsolatot tartanak az Egyetemi Választási Bizottsággal,
h) megoldják a kari szintű fellebbezéseket,
i) összesítik és a Dékáni Hivatalnak átadják a tanszéki szintű (tanszéki tanács, tanszékvezető,
tanszékek kari tanácsi küldötteinek) választásával és a kari szintű diákképviseleti választásokkal
kapcsolatos információkat (időpont, jelöltállítás, pályázatok, választói névjegyzékek, ülések
jegyzőkönyve stb.),
j) az EVB megbízásából ellátják az egyetemi szintű választások területi lebonyolítását, majd
és átadják az egyetemi szintű választások kari dokumentumait.
24. (1) A diákképviselők választására a HÖK javaslatára a Kari Tanács kinevezi a 3-5 tagú kari
hallgatói választási bizottságot. A törvényesség és jelen szabályzat betartásának felügyeletére a
KT egy megfigyelőt nevez ki.
(2) Az alakuló ülésén a kari hallgatói választási bizottság elnököt, alelnököt és titkárt választ, és a
választási jegyzőkönyvet eljuttatják a Kari Választási Bizottsághoz.
(3) A KHVB feladatkörébe tartozik:
a) kari tanácsi és szenátusi hallgatói képviselői pályázatok begyűjtése, ellenőrzése és a kijelölt
helyen való kifüggesztése, és eljuttatása a KVB-hez, a honlapon való megjelenítés céljából,
b) a választási helyszín, időpont kijelölése, a kar vezetésével való egyeztetés nyomán,
c) a hallgatói választói névjegyzék átvétele a KVB-től, és a hirdetőtáblán való közététele,
d) a szavazólapok átvétele a Kari Választási Bizottságtól,
e) a szavazás lebonyolítása, az eredmények megállapítása, hitelesítése, és jegyzőkönyvbe
foglalása,
f) a jegyzőkönyvek eljuttatása a Kari Választási Bizottsághoz, a választásokat követő 24 órán
belül,
g) a Kari Választási Bizottsággal illetve a kijelölt kari tanácsi megfigyelővel való
kapcsolattartás,
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h) a fellebbezések helyszínen való megoldása.
25. Vezető tisztségre vagy döntéshozó testületi tagságra pályázatot leadó személyek nem lehetnek a
választási bizottságok tagjai.

IV. A választások menete
IV. 1. A tanszéki választókerületek szintjén
26. Tanszéki szinten a tanszékvezető, a tanszéki tanács és a tanszék kari tanácsi küldöttei kerülnek
megválasztásra.
27. A tanszékvezetőt a folyó tanév végleges álláskeretében szereplő főállású oktatók/kutatók
választják a tanszék főállású oktatói közül. A tanszékvezető jelölttel szemben támasztott elvárás,
hogy egyetemi professzori vagy docensi (rendkívüli esetben adjunktusi) címmel rendelkezzék, és
teljesítse a 13. pontban megszabott további feltételeket.
28. A kari tanácsi tagokat a tanszék – a folyó tanév érvényes álláskeretében szereplő – főállású
oktatói választják, saját körükből. A tanszék kari tanácsi képviselőinek létszámát a kar vezetősége
írásban közli a tanszékkel, a Szenátus arra vonatkozó döntése nyomán, a Charta előírásai szerint.
29. Tanszékvezetői tisztségre és kari tanácsi tagságra a jelöltállítás pályázat útján történik. A
pályázatokat a Dékáni Hivatalba kell benyújtani. A pályázatokat a kari hirdetőtáblán és a kar
honlapján a választások kitűzött napja előtt legalább 14 nappal közzéteszik. A tanszékvezető
pályázata egy vezetői programból, a tudományos publikációk jegyzékét is tartalmazó szakmai
önéletrajzból áll. A kari tanácsi tagságra jelöltek pályázata egy szakmai önéletrajzból áll.
A választásokig terjedő időszakban a pályázók tanszéki szinten ismertethetik vezetői
programjukat, és vitafórumokat rendezhetnek.
30. A tanszéki választásokat, egy előre leszögezett ütemezés 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 és legfiatalabb tagja, akik nem pályáznak sem tanszéki sem
kari képviseletre vagy tanszékvezetői beosztásra, közösen vezeti le a választási gyűlést.
31. Az ülés elején egy kéttagú szavazatszámláló bizottságot választanak, a jelöltek jegyzékén nem
szereplő résztvevők közül.
32. Az ülésvezető először a tanszékvezetői tisztségre beérkezett pályázatokat ismerteti, majd a
jelöltek bemutatják vezetői programjukat, a pályázat leadási sorrendjében, és válaszolnak a
felmerülő kérdésekre. Ezt követően a bizottság kiosztja a jelöltek jegyzékét tartalmazó
szavazólapokat, melyek tartalmazzák a jelöltek nevét, tudományos címét és oktatói/kutatói
fokozatát. A jelenlévő, szavazásra jogosult személyek titkos szavazással egyetlen választottat
jelölnek meg, vízszintes vonallal áthúzva a többi jelölt nevét. A bizottság összegyűjti a
szavazólapokat, megállapítja az előírásnak megfelelő módon való megjelöléssel leadott érvényes
szavazatok, valamint az érvénytelen szavazatok számát. Ezt követően a jelöltek között felállítja a
szavazatok száma szerinti csökkenő sorrendet. A tanszékvezető megválasztásához a leadott
szavazatok egyszerű többsége szükséges. Amennyiben az első forduló nem jár eredménnyel, az
első fordulóhoz hasonló menetű második fordulóra kerül sor, ugyanakkor és ugyanott, a sorrend
szerinti első két jelölt közötti választással. Amennyiben a második forduló sem jár eredménnyel,
egyetlen pályázó se szerzi meg az abszolút többséget, 7 napon belül új választásokat kell kiírni,
újabb jelöltállításokkal.
33. A megválasztott/megbízott tanszékvezető a kari tanácsnak a soron következő, a választások
érvényesítésével foglalkozó ülésén bemutatja vezetői programját. A megválasztott tanszékvezető
a tanszéki választások kari tanácsi és szenátusi érvényesítését követően, a rektor által kibocsátott
kinevezésben szereplő dátumtól kezdődően foglalja el hivatalát.
34. Ha a kiírás szerinti időpontig senki sem pályázza meg a tanszékvezetői tisztséget, vagy a
választások során nem sikerül tanszékvezetőt választani, akkor a megbízott tanszékvezetőt, a
funkcióban levő dékán javaslatára, a Szenátus megerősítésével, a funkcióban levő rektor nevezi
ki, egy éves mandátummal.
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35. Amennyiben egy tanszékvezető megbízás alapján történő kinevezése a 34. pont szerint történt, a
mandátumának lejárta előtt újabb tanszékvezetői választásokat tartanak, jelen szabályzat
előírásainak megfelelően.
36. A tanszéki tanács tagjainak megválasztása:
a) eredményes tanszékvezető választás esetében a választást követően kerül sor a tanszéki
tanácstagok nevesítésére a tanszéki választási ülésen,
b) amennyiben a tanszékvezetői választások nem vezettek eredményre a 30. pontban
leírtak szerint, a tanszéki tanácstagok megválasztására egy külön erre a célra megszervezett
ülésen kerül sor, amelyet a megbízott tanszékvezető rektor általi kinevezését követő legtöbb
három napon belül bonyolítanak le.
A tanszéki tanács tagjainak megválasztása titkos szavazás útján történik. A
megválasztott/megbízott tanszékvezető és a tanszék bármely választójoggal rendelkező tagjának
javaslatára a szavazatszámláló bizottság összeállítja azon jelöltek jegyzékét, akik vállalják a
jelölést. A választások lebonyolításához 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
jelöltek jegyzékét tartalmazó szavazólapokat. Kiosztják a szavazólapokat és lefolytatják a
szavazást úgy, hogy minden szavazati joggal rendelkező tanszéki tag (legtöbb) annyi személyt
jelöl meg, ahány tagú a tanszéki tanács, az általa megfelelőnek tartott személyek neve melletti
négyzetbe történő X jel alkalmazásával. 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,
ugyanaznap kell folytatni.
37. A tanszék kari tanácsi képviselőinek megválasztása titkos szavazás útján történik a tanszékvezető
választásra beütemezett ülésen, függetlenül a tanszékvezető választás eredményétől. Az
ülésvezető ismerteti a tanszék számára a Kari Tanácsban fenntartott helyek számát, a leadott
pályázatokat, és tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy a (megválasztott vagy a későbbiekben
nevesítendő) tanszékvezető a Kari Tanácsnak hivatalból tagja, úgy a megszabott helyek egyikét
elfoglalja. A pályázók bemutatkozó beszéde után sor kerül a szavazásra. A szavazatszámláló
bizottság kiosztja a pályázók jegyzékét tartalmazó szavazólapokat. A szavazáskor a szavazólapon
a tanszék kari tanácsi helyeinek számánál legfeljebb eggyel kevesebb (a tanszékvezetőnek
fenntartott hely) nevet lehet megjelölni, a megfelelőnek tartott személyek neve melletti négyzetbe
történő X jel alkalmazásával. A szavazást követően a bizottság összesíti az eredményeket. A kari
tanácsi képviselővé azon pályázók 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 pályázó 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.
38. A választások lebonyolításáról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
dátumot, helyszínt, időpontot, a tanszék szavazati joggal rendelkező tagjainak és a jelenlévő
tagoknak jegyzékét, valamint a pályázók névsorát, a választások menetének leírását, a
megválasztottak (tanszékvezető, tanszéki tanácsi tagok, kari tanácsi küldöttek) nevét, az
összegyűjtött szavazatok számának megjelölésével. A jegyzőkönyvet az ülésvezetők, a
jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják, és nyilatkoznak arról, hogy a
szavazás menete szabályszerű és a törvényes előírásoknak megfelelő volt. Amennyiben több
választási ülés van egy adott tanszéken, külön jegyzőkönyvet kell mindegyikről készíteni.
39. 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
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tanszéki szintű választási folyamat törvényességének és megfelelőségének elismerését jelenti. A
Kari Tanács ebben a kérdésben nyílt szavazással dönt. Egy tanszékvezető vagy kari tanácsi
küldött választásának megalapozott érvénytelenítése esetén az érintett tanszék új
tanszékvezetőt/képviselőt választ helyette 14 napon belül, ez azonban nem érintheti az
választások ütemezését.
IV. 2. Kari szinten
40. Kari szinten a kar főállású oktatói személyzetének szenátusi küldöttei, valamint a kari tanácsi és
szenátusi diákképviselők kerülnek megválasztásra.
41 A kari szintű választásokat a kari választási bizottságok, és a kari hallgatói választási bizottságok
szervezik.
42. A hallgatói küldött választásokon a szabályosság maradéktalan betartását a Kari Tanács
megbízottja felügyeli.
43. A kari szintű választásokon szavazati joguk a karhoz tartozó főállású oktatóknak, valamint a
folyó tanévre beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak van.
A kar szenátusi képviselőinek megválasztása
44. 1) A szenátusi tagságra pályázó jelöltek 14 nappal a választás kitűzött időpontja előtt benyújtják
önéletrajzukat a Kari Választási Bizottsághoz, amely a formai követelmények felülvizsgálása
után gondoskodik a pályázatok közzétételéről, kifüggeszti a választási hirdetőtáblára, jól látható
helyre, és elküldi a Dékáni Hivatalba a kar honlapján való megjelenítés céljából.
2) A jelöltek vitafórumokat hívhatnak össze, ahol kifejtik nézeteiket az egyetemi Szenátus
szerepéről az intézmény életében.
3) Amennyiben valamely karon a Szenátus által megszabott helyeket egy forduló után nem töltik
be a Kari Választási Bizottság egy újabb fordulót hirdet meg, 7 nap pályázati idő betartásával.
45. A kari választási bizottság, az egyetemi választóbizottság által elkészített modell szerint elkészíti
a szavazólapokat, a szavazólistán lévő személyek számánál 10%-kal több példányban, és kari
pecséttel ellátva hitelesíti azokat, valamint előkészíti a szavazás helyszínét. A kari választási
bizottság (KVB/KHVB) kidolgozza a szavazási Eljárási útmutatót, amely külön rendelkezéseket
tartalmaz a kari tanácsi, illetve szenátusi tagok megválasztásának módjára vonatkozóan mind az
oktatói, mint pedig a hallgatói választások esetében. A szavazási útmutatót a választók
tudomására kell hozni a választási hirdetőtáblán való kifüggesztés, valamint elektronikus
formában való közzététel (honlap, belső hírlevél stb.) által.
46. A szenátusi szavazólapokon legalább három, és legtöbb annyi jelöltre szabad szavazatot leadni,
ahány szenátusi helyet a kar számára megállapítottak. A szenátusi tagok megválasztása a
szavazólapon az alkalmasnak tartott személyek neve melletti négyzetbe való pecsételéssel
történik, különben az illető szavazat érvénytelennek minősül. Amennyiben egy szavazólapon
kevesebb, mint három, illetve több név kerül megjelölésre, mint az adott kar szenátusi helyeinek
száma, az illető szavazat érvénytelennek minősül. Ugyancsak érvénytelen egy szavazólap, ha
valamely személyre leadott szavazat nem jelen szabályzat előírásai, illetve az eljárási
útmutatóban előírt módon van megjelölve. A hallgatói választások esetén a kari tanácsi/szenátusi
hallgatói képviselet számának megfelelő számú jelöltre szabad szavazatot leadni.
47. A választás napján a kari 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.
48. A szavazóhelyiségben a választók igazolják a személyazonosságukat, aláírás ellenében átveszik a
szavazólapot és a VOTAT feliratú pecsétet, rövid tájékoztatást kapnak a választási eljárás felől a
bizottsági tagoktól, ezt követően a szavazófülkében érvényesítik szavazati jogukat. A
szavazólapot az urnába dobják, leadják a pecsétet és visszakapják személyazonossági
igazolványukat, majd elhagyják a szavazóhelyiséget.
49. Záróra után, vagy, ha a listán szereplő minden szavazó élt szavazati jogával, ennél korábban, a
választási bizottság elnöke elrendeli, hogy a helyiségben csak a KVB tagjai maradjanak, illetve a
választási diákbizottság esetében a 40. pont szerint kijelölt megfigyelő is. Ha a szavazati joggal
rendelkezők több mint fele részt vett a választásokon, felnyitják az urnát, megszámolják és
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összesítik a szavazás eredményeit, majd elkészítik a jegyzőkönyvet, amelyben a jelöltek a
begyűjtött szavazatok csökkenő sorrendjében szerepelnek.
50. A választási forduló a jegyzékben feltüntetett szavazati joggal rendelkező oktatók és kutatók
egyszerű többségének részvétele esetén érvényes.
51. A küldöttek a szavazatok egyszerű többségét elért jelöltek közül, a begyűjtött érvényes
szavazatok számának csökkenő sorrendjében kerülnek ki, az adott kar fenntartott helyek számáig.
52. Ha a választások a részvételi arány miatt nem érvényesek, egy héten belül újabb fordulót írnak ki,
ugyanazon jelöltekkel, amelynek eredményei a részvételi aránytól függetlenül érvényesek. Ha az
első fordulóban nem kerül betöltésre minden rendelkezésre álló szenátusi hely, a betöltetlen
helyekre, új jelöltállítások lehetőségével, második fordulót kell kiírni, melyet 7 napos pályázási
idő után szerveznek meg.
53. (1) A diákképviselőket a főállású oktatók küldötteinek megválasztásához hasonló módszertani
lépések betartásával kell megszervezni, a kari tanácsi hallgatói képviseleti, illetve szenátusi
hallgatói képviseleti pályázatoknak 14 nappal a kiírt időpont előtti közzétételét is beleértve.
(2) A dékán aláírásával hitelesített hallgatói választói jegyzéket a KHVB-nek a választási
hirdetőtáblán és a bentlakásban ki kell plakátolni.
(3) A szavazólapok elkészítésénél két különböző színű szavazólap alkalmazása ajánlott, egyik
színűt a kari tanácsi hallgatói képviselet, másikat pedig a szenátusi hallgatói képviselet
megválasztására. A hallgatói szavazólapok elkészítése és biztonságos kezelése a KHVB feladata.
(4) Ha az első fordulóban a választások kvórum hiányában nem érvényesek, akkor egy hét múlva
egy újabb fordulót szerveznek, ahol a részvételi aránytól függetlenül a választás érvényes. A
jelölteket a megszerzett szavazatok száma szerint rangsorolják, és a Szenátus által megszabott
helyek betöltéséig a listán szereplő sorrendben szereznek mandátumot.
54. A Kari Tanács diákválasztásokra küldött megbízottja, a kar vezetőségével való kapcsolattartó
minőségében jelen van a választást előkészítő- és lefolytató munkálatokon.
55. A KVB a végleges választási eredményekről szóló beszámolóját jóváhagyásra a Kari Tanács elé
terjeszti. A kari szinten jóváhagyott választási beszámolót a dékán a Szenátus elé terjeszti
közvitára és elfogadásra.
IV. 3. Egyetemi szintű választások
56. Egyetemi szinten a Szenátus elnöke és – a referendum során megállapított módszerrel – az
Egyetem rektora kerül megválasztásra.
IV.3.1. A Szenátus elnökének megválasztása
57. Az újonnan megválasztott Szenátus alakuló ülését a kari szintű választásoknak a hivatalban lévő
Szenátus általi jóváhagyásától számított 7 napon belül össze kell hívni.
58. Az új Szenátus választott tagjai, a hivatalban lévő Szenátus jóváhagyásától számított 3 napon
belül nyújthatják be az EVB-hez a Szenátus elnöki tisztségére szóló pályázatukat.
59. Az új Szenátus alakuló ülése a rangidős és a legfiatalabb szenátusi tag közös elnökletével kerül
lebonyolításra. Amennyiben a tagok legalább kétharmada jelen van, megválasztják a Szenátus
elnökét. Egy kéttagú szavazatszámláló bizottság kijelölését követően az ülésvezető felkérésére
megvitatásra kerülnek a benyújtott pályázatok. A szavazólapokra a jelölésüket fenntartó pályázók
neve kerül fel, és a jelenlévők, a jelölt neve melletti sorszám bekarikázásával, egyetlen jelöltre
adják le szavazatukat, majd a szavazólapot bedobják az urnába. A szavazatszámláló bizottság
összesíti az eredményeket. A Szenátus elnöke a legtöbb érvényes szavazatot elért jelölt lesz,
amennyiben a jelenlévők egyszerű többsége megválasztotta. Egyszerű többség hiányában az
eljárást az első két, legtöbb szavazatot összesítő jelölttel kell folytatni, az elnök megválasztásáig.
60. A megválasztott elnök átveszi az ülés vezetését és javasolja a rektorválasztás elindítását, a
Referendum által eldöntött módszer szerint.
III.3.2. Rektorválasztás
61. Az egyetem rektorának választási módozatát az akadémiai közösség referendumon dönti el,
amelynek megszervezését a Szenátus külön módszertanban szabályozza.
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a. Rektorválasztás közvetlen szavazás útján
62. A rektori pályázatokat a Szenátus által megállapított határidőig az EVB-hez kell benyújtani,
amely azokat a választási hirdetőtáblákon és az Egyetem honlapján közzéteszi. Pályázatot a
tudományos vagy akadémiai élet elismert hazai vagy külföldi személyiségei nyújthatnak be, a
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának előzetes kedvező véleményezésével.
63. A pályamunkáknak tartalmazniuk kell: az egyetem tevékenységére és vezetésére vonatkozó
elképzeléseket tartalmazó vezetői programot; a pályázó szakmai önéletrajzát és a Sapientia
Alapítvány Kuratóriumának támogató ajánlását.
64. Az EVB megszervezi és felügyeli a választásokat, megállapítja a választás eredményeit,
összegyűjti és megőrzésre leadja a Rektori Hivatalban a választási folyamat során kiállított
dokumentumokat és jelentést.
65. Az EVB javaslatot tesz a Vezetőtanácsnak a szavazókörzetek nyitvatartási idejére.
66. A Rektori Hivatal megküldi az EVB-nek a szavazati joggal rendelkező oktatók és hallgatók
jegyzékét, melyet a hivatalban levő rektor ellenjegyez.
67. Az EVB, a választók jegyzékének leellenőrzését követően kiállítja az egyes karokra vonatkozóan
a Bizottság elnökének aláírásával ellenjegyzett választói jegyzéket, amelyet az adott oktatási
helyszínen, a rektori pályázatokkal megegyező helyen, kifüggesztenek.
68. Az EVB tájékoztatót készít a választás menetéről, amelyet az Egyetem központi székhelyén, az
oktatási helyszínek választóhelyein, valamint az Egyetem honlapján tesz közzé. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell az érvényesen leadott szavazat mintapéldányát, melyen szerepelnie kell a
“minta” feliratnak.
69. Az EVB gondoskodik a szavazólapok elkészítéséről és sokszorosításáról, 10%-ot tartalékolva az
esetlegesen elrontott példányokra. A szavazólapon a formai követelményeket teljesítő, az EVB
által elfogadott pályázókat betűrendben kell feltűntetni. A szavazólapokat leellenőrzi, a kontrollbélyegzővel lepecsételi, és biztonságos helyen tárolja.
70. Oktatási helyszínenként egyetlen, szavazófülkékkel és (lehetőség szerint átlátszó anyagból
készült) szavazóurnával ellátott szavazóhelyiséget kell kialakítani.
71. A szavazás az egyetemi szinten számított 50%-os szavazói jelenlét esetén minősül érvényesnek.
72. 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, valamint a szavazópecsétet, ezt követően a
szavazófülkében érvényesítik szavazati jogukat (a szavazópecsétet a szavazólapon az általuk
támogatott pályázó nevének fenntartott mezőre nyomják). A szavazólapot az urnába dobják, és a
szavazópecsét ellenében visszakapják személyazonossági igazolványukat, majd elhagyják a
szavazóhelyiséget.
73. A választási csalás kihágásnak vagy bűntettnek minősül, és a törvény bünteti.
74. 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 ettől
eltérő szavazatok érvénytelenek (semmisek).
75. A szavazásra megállapított nyitvatartási idő lejártával a szavazólapok kiadását leállítják.
Amennyiben záróra után is nagyszámú szavazó várakozik a sorára, az EVB, a kari választási
bizottság javaslatára, egyszerű többséggel hozott döntéssel a zárórát 1 órával kitolhatja.
76. A szavazások lezárultával (záróra után, vagy ennél korábban, az összes jogosult szavazatának
leadását követően) a kari választási bizottság elnöke elrendeli, hogy a helyiségben csak a
választási bizottság tagjai maradjanak, más személyek jelenléte tilos.
77. Az urna felbontását és a szavazólapok osztályozását megelőzően összeszámolják a megjelent
szavazókat, a névsorban szereplő aláírások szerint.
78. Az urnát a kari 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
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erre, és magyarázatot kell adnia az eltérés esetleges okáról. A kari választási bizottság nem végzi
el a szavazás eredményének összesítését.
79. A kari választási bizottság jegyzőkönyvet készít a választásokról, amelyet a bizottság összes tagja
aláírásával lát el.
80. A jegyzőkönyveket, az érvényes, semmis és felhasználatlan szavazólapokkal együtt, a
választások végelegesítését követő 24 órán belül, átadási-átvételi jegyzőkönyvvel a kari választási
bizottság két képviselője személyesen átadja az Egyetemi Választási Bizottságnak. A
jegyzőkönyv egy példányát az adott karon kell megőrizni.
81. Az Egyetemi Választási Bizottság megszámlálja és összesíti a szavazatokat, ellenőrzi a
szavazólapokat, és megírja a végső jelentést.
82. (1) Az összesített eredmények alapján az EVB érvényesíti vagy érvényteleníti a választást, és
megállapítja a választás eredményét.
(2) Érvényes választás mellett, a leadott szavazatok egyszerű többségét elért jelöltet
megválasztott rektornak nyilvánítják, és az eredményt a karokkal közleményben tudatják, illetve
az Egyetem honlapján közzéteszik.
(3) Érvénytelen választás esetében egy héten belül új választást szerveznek ugyanazon
feltételekkel.
83. 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 első fordulón 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 a második helyen adódik szavazategyenlőség, akkor a
második forduló jelöltjei az első- és a második helyezettek lesznek.
84. A második forduló megszervezése az elsőhöz hasonlóan történik. A második fordulóban a
legtöbb szavazatot elért jelöltet nyilvánítják megválasztottnak, a 11. pontban megfogalmazott
részvételi feltétel teljesülésével.
85. Amennyiben a választások a részvételi arány miatt érvénytelenek, újabb fordulót írnak ki egy hét
múlva, ugyanazon jelöltekkel, amelynek eredménye a részvételi aránytól függetlenül érvényes.
86. A választás menetének szabályszerűségével kapcsolatos óvásokat a választások idején és az
eredmények kihirdetését követő 24 órán belük lehet az Egyetemi Választási Bizottsághoz
benyújtani. Az óvásokat az EVB saját hatáskörben bírálja el.
87. A rektorválasztási eljárás lezárultával az Egyetemi választási bizottság, 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 azok megoldásáról, megjelölve a jegyzőkönyvezés dátumát.
88. Az Egyetemi Választási Bizottság jelentését a Vezetőtanács láttamozza, és a választási eljárás
szabályszerűségének megállapítása nyomán, a Szenátus 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. A választás végleges eredményének a szenátusi érvényesítését azonnal közzéteszik
az Egyetem honlapján.
b. Rektorválasztás nyilvános verseny alapján
89. A Referendum eredménye alapján a Szenátus elnöke a megválasztását követő első szenátusi
ülésen tesz javaslatot a rektor kiválasztását biztosító nyilvános versenyt megszervező 12 tagú
bizottság felállítására, illetve felkéri az Egyetemi Választási Bizottságot a rektorválasztás
megszervezésére.
90. A rektor kiválasztásra kinevezett bizottság összetétele: 50% főállású oktató, valamint legalább
egy hallgató, akit a Szenátus hallgatói képviselete nevesít, illetve 50% az egyetemen kívüli,
külföldi vagy belföldi felsőfokú oktatásban és kutatásban dolgozó személyiségek, melyeknek
felét a Sapientia Alapítvány nevesíti.
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91. A rektor kiválasztása, a rektorválasztó bizottság által elkészített, és a Szenátus által elfogadott
módszertan alapján történik.
 A versenyre jelentkezhetnek mindazon, a hazai vagy külföldi tudományos és akadémiai
szférában működő személyiségek, akiknek pályázatát támogatta a Sapientia Alapítvány
Kuratóriuma, és a szenátusi meghallgatás alkalmával pozitív elbírálásban részesültek.
 A Szenátusnak többségi szavazattal minimum két pályázót kell pozitívan értékelnie.
 A Szenátus által pozitívan értékelt pályázók a rektorválasztó bizottság által előírt versenyen
vesznek részt.
 A rektori tisztséget a bizottság által első helyre rangsorolt pályázó nyeri el.
92. A választott rektort oktatási miniszteri rendeletnek kell megerősítenie hivatalában, ezért
továbbítani kell az Oktatási és Kutatási Minisztériumba az általa előírt tartalmú iratcsomót.
93. A rektor, a hivatalában történő megerősítéséről szóló miniszteri rendelet kiadásától számított 7
napon belül elkészíti a dékánválasztási szabályzatot, melyet a szenátusi vita és elfogadás után
közzétesz az Egyetem honlapján.
94. A szabályzat közzétételétől számított 3 napon belül, a dékáni tisztséget megpályázó jelöltek a kar
székhelyén (Dékáni Hivatalában) leadják szakmai önéletrajzukat, vezetői programjukat és a
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának kedvező ajánlását tartalmazó pályázatukat. A határidő
leteltével a pályázatokat kifüggesztik az adott karon, és közzéteszik az Egyetem honlapján.
95. A pályázatok közzétételét követő 3 napon belül az újonnan megválasztott Kari Tanács
meghallgatja a jelölteket az újonnan megválasztott Szenátus által kidolgozott módszertan szerint,
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.
96. A Kari Tanács által jelölt pályázók közül a rektor kinevezi a kar dékánját és a karok dékánjainak
névsorát elfogadásra a Szenátus elé terjeszti.
97. Amennyiben a Kari Tanácsnak nem sikerül legalább két pályázó jelölését elfogadnia, a rektor, a
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának véleményét kikérve, a kar főállású oktatói sorából egyéves
határozott idejű megbízással kijelöl egy megbízott dékánt, a Szenátus jóváhagyásával.
98. A rektor kijelöli a rektorhelyetteseket és megállapítja az általuk ellátandó feladatköröket, és kéri
Szenátustól a rektorhelyettesek elfogadását.
99. A dékánok nevesítik a dékánhelyetteseket, és kikérik a Kari tanács véleményét az általuk a
dékánhelyettesek részére megállapított jogköröket illetően, és kérik a dékánhelyettesek
elfogadását.
100. Amennyiben egy adott vezetői tisztségbe megválasztott/kinevezett személyt utólag egy más
vezető beosztásba is megválasztanak/nevesítenek, az újonnan kapott vezetői kinevezésüket
követő 10 napon belül, a 13. pontban meghatározott módon, nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy
melyik tisztségüket választják. A betöltetlenül maradt tisztségekre új részleges választást kell
kiírni.

V. Végső rendelkezések
101. A Választási szabályzat elfogadása és módosítása a Szenátus hatásköre.
102. Jelen szabályzatot az egyetemi közösség tudomására hozzák, és tájékoztatják őket a választások
menetéről, a választók jogairól és kötelezettségeiről, valamint a választási szabálytalanságok
törvényes következményeiről.
103. Jelen szabályzatot az Egyetem Szenátusa a 2020. február 28-i ülésén fogadta el.
Dr. Tonk Márton, egyetemi tanár,
Szenátus elnöke
Ellenjegyzi,
Zsigmond Erika, jogtanácsos
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