Az online módon megszervezett kari szintű választások módszertana
1. Kari szinten a kar főállású oktatói személyzetének szenátusi küldöttei, valamint a kari tanácsi
és szenátusi diákképviselők kerülnek megválasztásra a Neptun Egységes Tanulmányi
Rendszer Unipoll modulján keresztül.
2. A kari szintű online választásokat a kari választási bizottságok, és a kari hallgatói választási
bizottságok szervezik, az Egyetemi Választási Bizottság koordinálásával.
3. A kari szintű választásokon szavazati joguk a karhoz tartozó főállású oktatóknak, illetve a
folyó tanévre beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak van.
4. Az Egyetemi Választási Bizottság és a kari választási bizottságok tesztelik és ellenőrzik a
Neptun Unipoll szavazási rendszer működését, felülvigyázzák a szavazás titkosságának
biztosítását. Az EVB és a kari választási bizottságok közzéteszik az online szavazás módját
ismertető Eljárási útmutatót, amely külön rendelkezéseket tartalmaz mind az oktatói, mind
pedig a hallgatói választások esetében a szenátusi illetve (hallgatói választásoknál) a kari
tanácsi tagok megválasztásának módjára vonatkozóan. A szavazási útmutatót a választók
tudomására kell hozni elektronikus formában való közzététel (honlap, belső hírlevél stb.)
által.
5. A választás napján az Unipoll rendszerben 8-18 óra között lehet szavazni.
6. A szavazás megnyitásakor a szavazati joggal rendelkező egyetemi polgárok (főállású oktatók
és a 2020/2021 tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók) üzenetet kapnak
a Neptun rendszerből. Ezt a Neptun rendszer automatikus értesítésként küldi a felhasználó
webes felületén Beérkezett üzenetek mappájába.
7. A szavazáson résztvevők a Neptun oktatói weben (OWEB), illetve Neptun hallgatói weben
(HWEB) keresztül, egyedi Neptun azonosítójukkal léphetnek be a Neptun Unipoll
rendszerbe.
8. A szavazás titkos, a válaszok anonimak, csak a szavazás tényét rögzíti a Neptun Unipoll
rendszer.
9. A Neptun Unipoll rendszerben egy személy csak egy szavazatot adhat le. A megszakított és
újra nem kezdett, be nem fejezett kitöltés érvénytelen szavazatnak számít.
A kar szenátusi képviselőinek megválasztása
10. 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, és elküldi a Dékáni Hivatalba a kar honlapján
való megjelenítés céljából.
11. A szenátusi tagok megválasztásának szavazólapja a Neptun rendszerben kitöltendő,
karonként elkészített kétnyelvű kérdőív, amely az adott karon érvényes pályázatot benyújtó
jelöltek nevét tartalmazza. A szenátusi tagok megválasztása az elektronikus szavazólapon
(kérdőíven) az alkalmasnak tartott személyek neve melletti gomb bejelölésével történik. A
megfelelő jelöltek kiválasztása után a Szavazat érvényesítése gombra kattintással adható le a
szavazat. A következő oldalon a rendszer megerősíti a szavazat rögzítését, és ezt követően az
ablak lezárható. A technikai okokból megszakadt vagy szándékosan megszakított szavazás
újrakezdhető a választások időtartama alatt, a fenti eljárás szerint.
12. A szenátusi elektronikus szavazólapokon legalább három, és legtöbb annyi jelöltre szabad
szavazatot leadni, ahány szenátusi helyet a kar számára megállapítottak. Amennyiben egy

elektronikus szavazólapon kevesebb, mint három, illetve több név kerül megjelölésre, mint
az adott kar szenátusi helyeinek száma (5), az illető szavazat érvénytelennek minősül.
13. Záróra után a választás eredményeinek generálása a Rektori Hivatalban, az EVB elnökének
és egy hallgatói képviselő jelenlétében történik, az EVB többi tagja, illetve a KVB-k és
hallgatói választási bizottságok képviselői pedig online követik az eseményt, a Google Meet
rendszeren megosztott képernyőn keresztül. A generált eredményeket tartalmazó
kinyomtatott Excel táblákat az EVB elnöke aláírásával hitelesíti. Az adott kar eredményeit
tartalmazó Excel adattáblákat elektronikus formában átküldik a Kari Választási
Bizottságoknak, és ezek feldolgozása alapján a KVB-k elkészítik a kari választási
jegyzőkönyvet, amelyet, a KVB elnöke ír alá, és amelyben a jelöltek a begyűjtött szavazatok
csökkenő sorrendjében szerepelnek.
14. A választási forduló egy karon a szavazói jegyzékben feltüntetett, szavazati joggal
rendelkező oktatók egyszerű többségének részvétele esetén érvényes.
15. A küldöttek a szavazatok egyszerű többségét elért jelöltek közül, a begyűjtött érvényes
szavazatok számának csökkenő sorrendjében kerülnek ki, az adott kar számára fenntartott
helyek számáig.
16. Ha a választások a részvételi arány miatt valamelyik karon nem érvényesek, egy héten belül
újabb fordulót írnak ki, ugyancsak online szavazás mellett, ugyanazon jelöltekkel, amelynek
eredményei a részvételi aránytól függetlenül érvényesek.
17. 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, online módon.
A hallgatók kari tanácsi és szenátusi képviselőinek megválasztása
18. 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.
19. Az elektronikus szavazólapok elkészítése a Neptun Unipoll rendszerben karonként történik
két-két kérdőívvel, az egyik a kari tanácsi hallgatói képviselet, a másik pedig a szenátusi
hallgatói képviselet megválasztására.
20. A hallgatói választások során az adott kar kari tanácsi, illetve szenátusi hallgatói képviselői
számának megfelelő számú jelöltre szabad szavazatot leadni. Az a szavazólap, amelyen az
előírt képviselői számnál több jelölt nevét jelölik be, érvénytelennek minősül.
21. Mindkét szavazat esetében a hallgatói képviselők megválasztása az elektronikus
szavazólapon (kérdőíven) az alkalmasnak tartott személyek neve melletti gomb bejelölésével
történik. A megfelelő jelöltek kiválasztása után a Szavazat érvényesítése gombra kattintással
adható le a szavazat. A következő oldalon a rendszer megerősíti a szavazat rögzítését, és ezt
követően az ablak lezárható. A technikai okokból megszakadt vagy szándékosan
megszakított szavazás újrakezdhető a választások időtartama alatt, a fenti eljárás szerint.
22. Záróra után a választás eredményeinek generálása a Rektori Hivatalban, az EVB elnökének
és egy hallgatói képviselő jelenlétében történik, az EVB többi tagja, illetve a KVB-k és
hallgatói választási bizottságok képviselői pedig online követik az eseményt, a Google Meet
rendszeren megosztott képernyőn keresztül. A generált eredményeket tartalmazó
kinyomtatott Excel táblákat az EVB elnöke aláírásával hitelesíti. Az adott kar hallgatói
választásának eredményeit tartalmazó Excel adattáblákat elektronikus formában átküldik a
Kari Hallgatói Választási Bizottságoknak, és ezek feldolgozása alapján a KHVB-k elkészítik

a kari választási jegyzőkönyvet, amelyet, a KHVB elnöke ír alá, és amelyben a jelöltek a
begyűjtött szavazatok csökkenő sorrendjében szerepelnek.
22. Ha az első fordulóban a hallgatói választások kvórum hiányában nem érvényesek egy karon
akár a kari tanácsi, akár a szenátusi képviselő választás esetében, akkor egy hét múlva egy
újabb fordulót szerveznek az adott választásra, online szavazással, ahol a részvételi aránytól
függetlenül a választás érvényes. A jelölteket a megszerzett szavazatok száma szerint
rangsorolják, és a Szenátus által megszabott kari tanácsi, illetve szenátusi hallgatói képviselői
helyek betöltéséig, a listán szereplő sorrendben szereznek mandátumot.
23. 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.

Jóváhagyta a Szenátus 2020. október 16-i ülésén.
Dr. Tonk Márton, egyetemi tanár,
A Szenátus elnöke

