SZMSZ 4/A. sz. melléklete

A SZENÁTUS TAGJAINAK VÁLASZTÁSI
SZABÁLYZATA ELEKTRONIKUS VÁLASZTÁS ESETÉN
I.
Az oktatói, tudományos kutatói és egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok választása
1. A választást a Rektori Vezetés által javasolt és a Szenátus által meghatározott létszámú és
megválasztott választási elnökség irányítja. Az elnökség létszámának és összetételének
meghatározásánál figyelemmel kell lenni a kialakítandó választási körzetek számára,
illetve a választási elnökség szakmai munkájának jellegére. A választási elnökségben
biztosítani kell a legalább 5 szenátusi tag megválasztására jogosult szervezeti egység
képviseletét.
2. A szervezeti egységek által megválasztható szenátusi tagok személyére a Rektori Vezetés
által javasolt és a választást legalább két hónappal megelőzően a Szenátus által
megválasztott jelölőbizottság tesz javaslatot a választás előtt legalább 8 nappal. A jelölő
listára lehetőleg másfélszer annyi jelöltet kell felvenni, mint ahányat az adott választási
körzetben meg lehet választani. A jelölést a jelöltnek írásban el kell fogadnia. Szenátusi
tag választására jogosult szervezeti egység, illetve szervezeti egységek egy választási
körzetnek minősülnek, és a választásra jogosultak választási körzetenként egy listára
szavaznak. Amennyiben kevesebb jelölt kerül fel a jelölő listára, mint ahányat az adott
választási körzetben meg lehet választani, a választást követő 60 napon belülre ismételt
választást (pótválasztást) kell kiírni a betöltetlen szenátusi tagságra.
3. A választási körzetek a 2021. január 1-jével hatályba lépő SzMSz 13. § (2) és (4) bekezdése
alapján kerülnek kialakításra.
4. A választási elnökség és a jelölőbizottság eljárási rendjét a Szenátus hagyja jóvá egyszerű
többséggel.
5. Az oktatói-kutatói tagok jelölésénél figyelemmel kell lenni az SZMSZ 13. § (5)
bekezdésében meghatározott, az egyetemi, főiskolai tanárok, kutató professzorok,
tudományos főmunkatársak arányára vonatkozó előírásra. (1. sz. jelölőlista) A
jelölőbizottság köteles jelölőlistát készíteni a szenátus póttagjai választására is. (2. sz.
póttag-jelölőlista). Ezen a jelölőlistán is maximum ugyanannyi póttag választható, mint
ahány rendes tag, és a listára legalább annyi jelöltet kell felvenni, mint ahány szenátusi
tagot az adott választási körzetben meg lehet választani. Ezen jelölésnél is figyelemmel
kell lenni a fent hivatkozott SZMSZ előírásra. Ha a póttag-jelölőlista esetében az arra a
jelölő listára felkerült póttag jelöltek száma nem éri el a rendes tagok számát, nem kell
pótválasztást tartani, csak akkor, ha a megválasztott póttagok mindegyike szenátusi taggá
lépett elő.
6. A választás választási körzetek szerint központi elektronikus szavazófelületen történik,
melybe a választásra jogosultak a dolgozói azonosítójuk és jelszavuk megadása által
történő azonosításukat követően léphetnek be.
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7.

A Választási Elnökség elkészíti és legkésőbb a szavazás előtt 5 nappal megküldi a
választásra jogosultak jegyzékét a választási bizottságoknak, melyek azt legkésőbb a
szavazás előtt 3 nappal az adott választási körzet választói részére helyben szokásos módon
közzéteszik. A jegyzék ellen legkésőbb a választást megelőző nap 12 óráig az adott
szenátusi tag választására jogosult szervezeti egység vezetőjéhez, illetve a Választási
Elnökséghez lehet észrevétellel élni, amennyiben valaki kimaradt a listáról, vagy annak
ellenére szerepel rajta, hogy nem jogosult választásra. A határidőn túl érkezett észrevétel
alapján a névjegyzék nem módosítható.
1

8. Mindkét szavazólista esetében a szavazat akkor érvényes, ha legalább egy jelöltre érvényes
szavazat érkezik, azaz legalább egy jelölt neve megjelölésre kerül.
9.

Egy adott választási körzetben a szavazás lehetőség szerint azonos nap(ok)on történik.

10. 2A választási körzetben a szavazás akkor érvényes, ha a választásra jogosultak 30%-ánál
több fő érvényesen szavazott. Az érvénytelen szavazást 15 munkanapon belül meg kell
ismételni. A megismételt szavazás akkor érvényes, ha a választásra jogosultak 20 %-ánál
több fő érvényesen szavazott.
11. A szenátus megválasztott tagjai azok a személyek lesznek, akik a legtöbb szavazatot
kapták, és annyian, ahány szenátusi tag megválasztására az adott választási körzet jogosult.
12. A póttagok közötti sorrendet a 2. számú póttag-szavazólistán elért szavazatok száma
határozza meg.
II.
A hallgatói tagok választása
A szenátus hallgatói tagjai választási rendjét a Hallgatói Önkormányzat alapszabályában kell
meghatározni, mely az alapszabály szenátus által történő jóváhagyásával válik érvényessé.
III.
A szakszervezeti képviselő delegálása
A szakszervezeti tag delegálásának szabályait, eljárási rendjét a szakszervezetek maguk
határozzák meg, melyről kötelesek a szenátust tájékoztatni.
IV.
Együttes rendelkezések
1. Az elektronikus szavazórendszer választási körzetek alapján összesített adatai alapján a
Választási Elnökség jegyzőkönyvet készít a választás eredményéről.
2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a választási körzet megnevezését, a szavazás
időintervallumát, a választásra jogosultak számát, az érvényes szavazatok számát, az egyes
jelöltekre leadott szavazatok számát, a megválasztott tanácstag(ok) és póttag(ok) nevét,
valamint a jegyzőkönyv készítésének időpontját. A jegyzőkönyvet a Választási Elnökség
tagjainak jóvá kell hagynia.
1
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Módosította a 6/2020. (XI. 25.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 26-tól.
Módosította a 6/2020. (XI. 25.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 26-tól.
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3. A jegyzőkönyvet 24 órán belül az egyetem rektorához kell továbbítani.
4. A választás eljárási rendjének megsértése esetén a szavazás eredményének
megállapításától számított 24 órán belül a rektorhoz észrevételt lehet tenni, aki azt
megvizsgálja, és megállapításairól az érintett választási bizottságot és a Választási
Elnökséget értesíti.
5. Szabályszegés megállapítása esetén a rektor a szavazás eredményét megsemmisíti, azzal,
hogy a választást 15 munkanapon belül meg kell ismételni. Erre a szavazásra az adott
választási körzetre előírt szabályok érvényesek.
A jelen Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 2020. szeptember 24. napján tartott
elektronikus ülésén az 5/2020. (IX. 24.) szám alatt meghozott határozatával fogadta el;
rendelkezései 2020. szeptember 25-én lépnek hatályba; a Szabályzat hatályát veszti a 2021.
január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra mandátumot szerzett Szenátus tagjainak és
póttagjainak megválasztását követő 90. napon.

Debrecen, 2020. november 25.

Dr. Szilvássy Zoltán
rektor

Dr. Bács Zoltán
kancellár

