A SZENÁTUS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS
SZERVEZETEI ÉS ELJÁRÁSUK RÉSZLETES SZABÁLYAI
I.
A választási szervezetek
1. A választási szervezetek az egyetemmel munkaviszonyban álló személyekből álló, a
Szenátusnak felelősséggel tartozó, a Szenátus tagjainak választását segítő és felügyelő
testületek.
2. A választási szervezetek:
a) az SzMSz szerint szenátusi tag választására jogosult szervezeti egység(ek)
Választási Bizottsága (továbbiakban Választási Bizottság);
b) Jelölő Bizottság;
c) Választási Elnökség
3. A választási szervezetek feladatai:
a) Választási Bizottság:
- a szavazókörökben a szavazás technikai feltételeinek biztosítása;
- a szavazás rendjének biztosítása;
- a szavazás titkosságának biztosítása;
- a szavazással kapcsolatos panaszok, jogorvoslatok átvétele és továbbítása a
Választási Elnökség felé;
- a szavazókörökből a szavazólapok továbbítása a választási körzet kijelölt
központjába;
- a választási körzetben leadott szavazatok összeszámolása, az eredmény
jegyzőkönyvbe foglalása, a jegyzőkönyv és a szavazólapok Választási Elnökség
felé történő továbbítása.
b) Jelölő Bizottság:
- a szervezeti egységek szenátusi tagjelöltekre irányuló javaslatainak összegyűjtése;
- az 1. számú jelölőlisták és a 2. számú póttag-jelölőlisták összeállítása;
- a jelölőlisták minimális létszámának el nem érése esetén az arányos képviselet
elvének figyelembe vételével szenátusi tagjelöltek felkérése;
- a jelöltek elfogadó nyilatkozatainak ellenőrzése, a hiányzó elfogadó nyilatkozatok
beszerzése;
c) Választási Elnökség:
- kitűzi a szenátusi tagok választásának időpontját;
- Választási Bizottságok tagjainak kijelölése, a tagok szavazókörökbe történő
beosztása az adott szavazó körzethez tartozó szervezeti egység vezető(k)
javaslatainak figyelembe vételével;
- összeállítja a választásra jogosultak névjegyzékét;
- a választással kapcsolatos panaszok, jogorvoslatok elbírálása;
- a választás eredményének megállapítása;
- a megválasztott szenátusi tagoknak a mandátumok átadása.
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4. A választási szervezetek összetétele:
a.) A Választási Bizottság tagjait a Választási Elnökség jelöli ki olyan számban, hogy
valamennyi szavazókörre három – ahol azonos helyen oktatói-kutatói és egyéb
munkakörben foglalkoztatott tagokra is lehet szavazni, úgy ott öt - személy jusson. A
Választási Bizottság tagjait lehetőleg az adott választói körzet munkavállalói közül kell
kijelölni.
b.) A Jelölő Bizottság tagjait a Szenátus választja egyszerű többséggel öt éves időtartamra.
A Jelölő Bizottság hét tagból áll. A tagok között a legalább öt szenátusi tag választására
jogosult szervezeti egységek 1-1 fővel képviseltetik magukat. A Jelölő Bizottság
összetételének meghatározásakor törekedni kell, hogy a megfelelő szakmai
ismeretekkel rendelkezők kerüljenek megválasztásra. A Jelölő Bizottság tagjai maguk
közül első ülésükön választanak elnököt. A Jelölő Bizottság ülésein a Választási
Elnökség elnöke tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott.
c.) A Választási Elnökség a Szenátus által választott hét főből áll, akiket a Szenátus öt évre
választ. A tagok között a legalább öt szenátusi tag választására jogosult szervezeti
egységek 1-1 fővel képviseltetik magukat. A Választási Elnökség összetételének
meghatározásakor törekedni kell arra, hogy megfelelő szakmai és jogi ismeretekkel
rendelkező személyek kerüljenek megválasztásra. A Választási Elnökség elnökét a
Szenátus választja a tagok közül.
d.) A választási szervezeti tagság megszűnik:
-

a megbízási idő elteltével;
lemondással;
a Szenátus általi egyszerű többséggel történő visszahívással;
a tag munkaviszonyának megszűnésével.

5. Összeférhetetlenségi szabályok
A választási szervezetek közül a Jelölő Bizottság és a Választási Elnökség tagjai nem
indulhatnak a tagsági jogviszonyuk létesítését követően, annak időtartama alatt szenátusi
választáson. Ez az összeférhetetlenségi szabály vonatkozik a tagok közeli hozzátartozóira
is. Amennyiben a Választási Bizottság tagja vagy közeli hozzátartozója indul a szenátusi
választáson, köteles ezt a körülményt bejelenteni, és őt abba a szavazó körzethez tartozó
szavazókörbe nem lehet beosztani, ahol a választáson indul.

II.
Választási eljárás lebonyolítása
1. A Választási Elnökség a Szenátus tagjai mandátumának lejárta előtt legalább 15 nappal
korábbi időpontra kitűzi a Szenátus tagjai választásának időpontját.
2. A Választási Elnökség a szavazás napját legalább nyolc nappal megelőző időpontban
összeállítja, és a Debreceni Egyetem honlapján közzéteszi a választásra jogosultak
névjegyzékét, megjelölve a választásra jogosult választási körzetét és a szavazat
leadására kijelölt szavazókörét.
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A választásra jogosultak névjegyzékével kapcsolatban – akár arra történő felvétel, akár
onnan történő törlés, akár választási körzet vagy szavazókör módosítás iránt – bármely,
a Debreceni Egyetemmel munkaviszonyban, vagy egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy jogorvoslattal élhet.
3. Jelölő és póttag-jelölő listák összeállítása:
a.) A Debreceni Egyetem egy-egy választó körzetéhez tartozó – a Debreceni Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata törzsrészében nevesített - szervezeti egység
vezetője javaslatot tesz a Jelölő Bizottság részére a jelölő listára és a póttag-jelölő listára
felterjesztett személyekre az SzMSz által megfogalmazott számban és arányossági
képviselet biztosítása mellett.
A Debreceni Egyetem SzMSz-ben nevesített karai esetében a jelölő listára és a póttag
jelölő listára a dékáni vezetés, mint testület tesz javaslatot a kari tanács listákkal
kapcsolatos véleményének kikérését követően.
b.) Amennyiben az adott választó körzethez több szervezeti egység tartozik, a szervezeti
egységek vezetői egyeztetni kötelesek a jelölt és póttag-jelölt listára javasolni kívánt
személyekről. Konszenzus esetén az egyeztetett javaslatot kell a Jelölő Bizottság elé
terjeszteni. Konszenzus hiányában valamennyi szervezeti egység vezetője jogosult a
jelöltekre javaslatot tenni a Jelölő Bizottság részére.
c.) Az egyes választó körzetekből beérkező javaslatok alapján a Jelölő Bizottság a
Debreceni Egyetem oktatási és kutatási szervezeti egységeihez igazodó, valamint a
belső szabályainak megfelelő (SzMSz 14. § (5) bekezdés) arányosság és
kiegyensúlyozott képviselet elveinek érvényesülése alapján minden választó körzetben
összeállítja a jelölt listát és a póttag-jelölt listát. A Jelölő Bizottság ellenőrzi a jelöltek
elfogadó nyilatkozatát, illetve beszerzi a még hiányzó elfogadó nyilatkozatokat.
d.) A Klinikai Központ - 4 gyakorlati oktatásban részt vevő dolgozóra vonatkozó - listájára
a Klinikai Központ és az ÁOK (az ÁOK Működési Rend 4. § (1) b) és c) pontja szerinti)
diagnosztikai és klinikai szervezeti egységeiben dolgozó, oktatásban és kutatásban
foglalkoztatottak választhatók és választhatnak. Az ÁOK listájára azoknak a szervezeti
egységeknek a dolgozói nem szavazhatnak, akik a Klinikai Központ listájára szavaznak.
4. A Választási Elnökség kialakítja a szavazóköröket, és biztosítja a szavazókörök
szavazási idő alatti zavartalan működését. A Választási Elnökség gondoskodik a jelölt
és póttag-jelölt listák alapján a szavazólapok kinyomtatásáról és a szavazókörökbe
történő kijuttatásáról. A Választási Bizottságok hitelesítik a szavazólapokat a
szavazatok leadása előtt. A szavazólapokon a jelölteket ABC sorrendben kell
feltüntetni. A szavazás csak a szavazókörökben történhet a titkos szavazás feltételeinek
biztosítása mellett a választó személyazonosságának Választási Bizottság általi
azonosítását követően.
5. A Választási Bizottságok a szavazás lezárását követően a szavazókörben
összeszámolják a szavazatokat, az eredményt jegyzőkönyvben rögzítik, és ahhoz
mellékelik a leadott és a fel nem használt szavazólapokat. A szavazatok
összeszámolásakor csak a Választási Bizottság tagjai lehetnek jelen. A szavazatok
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összeszámlálását rögzítő jegyzőkönyvet és a leadott szavazatokat, valamint a fel nem
használt szavazólapokat haladéktalanul eljuttatják a Választási Elnökséghez.
6. A Választási Elnökség a szavazókörökből beérkező jegyzőkönyvekben rögzített
eredmények alapján megállapítja a választás eredményét minden választási körzet
tekintetében.
7. A választási szervek döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák, mely döntéseket 24
órán belül a Választási Elnökség elnöke köteles közzétenni a Debreceni Egyetem
honlapján.

III.
Jogorvoslat
1. A Választási Bizottság, illetve a Jelölő Bizottság döntése ellen a Választási Elnökséghez
lehet indoklással ellátott jogorvoslattal élni a sérelmezett döntés meghozatalát követő
három munkanapon belül. Jogorvoslat benyújtására az jogosult, aki választásra jogosult.
A jogorvoslathoz a jogorvoslatban megállapított tényállást alátámasztó bizonyítékokat
csatolni kell. A jogorvoslatban szerepelnie kell a benyújtó nevének, személyi
azonosítására alkalmas igazolványa számának és postai vagy elektronikus
elérhetőségének.
2. A Választási Elnökség határozata ellen jogorvoslattal a Rektorhoz lehet fordulni a
sérelmezett döntés meghozatalának közzétételét követő 24 órán belül.
3. A jogorvoslatokat minden esetben a benyújtásukat követő 48 órán belül el kell bírálni.
A jelen Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 2021. július 22. napján tartott ülésén a
21/2021. (VII. 22.) szám alatt meghozott határozatával fogadta el; rendelkezései elfogadását
követő napon lépnek hatályba, egyúttal a 24/2016. (IX. 29.) szám alatt elfogadott szabályzat
hatályát veszti. Az azt követő módosításokat lábjegyzetek jelzik.
Debrecen, 2021. július 22.

Dr. Szilvássy Zoltán
rektor

Dr. Bács Zoltán
kancellár

