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  A szenátus választási rendje 

 

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv., valamint a Főiskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatának rendelkezései alapján a szenátusba történő választások rendjéről az alábbi 

szabályzatot alkotja: 

 

1. § Általános rendelkezések 

 

(1) A Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik a szenátus összetételéről az 

alábbiak szerint: 

a) Hivatalból tagja: 

- rektor (a szenátus elnöke), 

- rektori hivatalvezető (a szenátus titkára), 

- hallgatói önkormányzat (továbbiakban: HÖK) elnöke, 

- gazdasági vezető, 

b) Választott tagja: 

- tanszékenként 1 fő, 

- 2 fő hallgató, 

- 1 fő a Főiskolán oktatási tevékenységet segítő dolgozó  

(2) Jelen szabályzat a Főiskola szenátusába az oktatók és a munkavállalók közül választható 

tagok választási rendjét szabályozza. A szenátusba delegált hallgatói tagok választásáról a 

HÖK szabályzata rendelkezik. A HÖK elnöke a választás eredményét a szenátus elnökének és 

a titkárnak a választást követő napon küldi meg. 

 

1. § A szenátus választott tagjai 

 

(1) A szenátus tagjai – a rektor, a gazdasági igazgató, a rektori hivatalvezető és a hallgatói 

önkormányzat elnöke kivételével – választás  útján nyerik el megbízatásukat. 

(2) Minden, a Főiskolán teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló választható, egyben 

választó, kivéve, akit a közügyek gyakorlásától jogerős bírósági ítélettel eltiltottak, 

illetőleg aki tartós (egy hónapnál hosszabb) fizetés nélküli szabadságon van. 

(3) A szenátus hallgatói tagjának csak olyan hallgató jelölhető, aki nem áll fegyelmi büntetés 

hatálya alatt, illetve nem volt fegyelmi büntetése, nem hagyott ki vagy nem ismételt 

félévet, a választást megelőző két félévben a korrigált kreditindexe minimum 4,01 volt, 

nem szerzett egy félévben két vagy annál több elégtelen érdemjegyet, ill. azon hallgató, 

akinek a hallgatói jogviszonya nem szünetel. 

 

2. § A szenátusi tagok választása 

 

(1) A szenátusi választást a szenátus határozata alapján, illetve időközi választás esetén saját 

hatáskörben a rektor rendeli el, írja ki. A választás időpontját úgy kell kitűzni, hogy kellő 

idő álljon rendelkezésre a választások előkészítésére, lebonyolítására és az egyes 

határidők betartására. Törekedni kell arra, hogy a választás valamennyi választási 

egységnél lehetőleg egy időben történjen meg. Ezt az időpontot a rektor köteles legalább 

15 nappal korábban nyilvánosságra hozni. 

(2) A rektor felkéri a szenátus titkárát, hogy a választások előkészítésére és a lebonyolítására 

háromtagú választási bizottságot kérjen fel. A választási bizottság azon oktató és nem 
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oktató munkavállalók köréből kerül ki, akik az aktuális választáson jelöltként nem 

indulhatnak.  

(3) A választási bizottság első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A választási bizottság 

mandátuma a felkérés elfogadásától a szenátus alakuló üléséig, időközi választás esetén a 

felkérés elfogadásától a választás eredményének kihirdetéséig tart.  

(4) Tanácskozási joggal részt vehet a választási bizottság ülésein a Főiskola munkaügyi 

előadója, a Főiskola jogi képviselője és a választási bizottság által esetileg meghívott 

személyek. 

(5) A választási bizottság jegyzői teendőit a rektori hivatalvezető látja el.  

(6) A választások előkészítésének és lebonyolításának szabályszerűségéért a választási 

bizottság felel.  

(7) A választási eljárás itt nem részletezett egyéb kérdéseiben, beleértve a megfelelő 

dokumentálást, a rektori hivatalvezető álláspontjának meghallgatásával a választási 

bizottság illetékes.  

 

I. Választókerületek, szavazó körök 

 

(1) A Főiskola szenátus tagjainak megválasztása választókerületekhez tartozó 

szavazókörökben történik. 

(2) Önálló választókerületet képeznek a Főiskola tanszékei, a mindenkor hatályos SZMSZ-

ben foglaltak szerint. A tanszéki választókerületekhez tanszékenként egy-egy szavazókör 

tartozik. 

(3) A tanszéki szenátusi tagválasztás tanszéki választógyűlésen történik. 

(4) A Főiskolán az oktatási tevékenységet segítő dolgozók szenátusi képviseletét ellátó 

szenátusi tag választására jogosult szervezeti egységek egy választókerületnek minősülnek, és 

a választásra jogosultak a választókerületben egy szavazó körben egy listára szavaznak. 

 

II. Választást megelőző jelölés 

 

(1) A választást jelölés előzi meg. 

(2) A választás időpontja előtt legalább 10 munkanappal a választási bizottság a munkaügyi 

előadó közreműködésével jegyzéket készít tanszékenként a választható oktatókról,  

valamint külön jegyzéket az egyéb munkakörben foglalkoztatottakról.  

(3) A névjegyzéken a nevek mellett a beosztás és a szervezeti egység is feltüntetésre kerül.  

(4) A választhatók jegyzékére azon munkavállalók vehetők fel, akik a Főiskolával főállású 

munkaviszonyban állnak. Nem szerepelhetnek a jegyzéken azok, akik a szenátusnak az 

SZMSZ szerint hivatalból tagjai.  

(5) A jegyzéket a választási bizottság elnöke a rektori hivatalvezető közreműködésével 

elektronikus levélben megküldi a választásra jogosultak részére, megjelölve egyidejűleg a 

jelöltállításra rendelkezésre álló időtartamot, a szavazás időpontját és helyét is.  

(6) Ha valamely munkavállaló nem kívánja magát a névjegyzékre felvetetni, az elektronikus 

értesítést követően a rektori hivatalvezetőnek írásban megküldve kérheti a jelöltállításra 

nyitva álló határidőben. Ez esetben a választási bizottság gondoskodik arról, hogy a 

névjegyzéken a „nem jelölteti magát” megjegyzés kerüljön feltüntetésre az érintett neve 

mellett.  

(7) A választásra jogosultak elektronikus levélben adják le jelölésüket, amely alapján a 

választási bizottság összeállítja a jelöltlistákat (tanszékenként az oktatók és külön az 

egyéb munkakörben foglalkoztatottak listáját.) A jelölőlistára oktatók esetén legalább 2-2, 
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de legfeljebb 3, egyéb foglalkoztatottak esetén legalább 2, de legfeljebb 3 legtöbb jelölést 

kapott személy vehető fel. Jelöltet állítani a szavazást megelőző ötödik nap munkaidő 

végéig lehet. Ezen időpontban a jelölést a választási bizottság elnöke és rektori 

hivatalvezető lezárja, a dokumentumot nyomtatott formában ellenjegyzi. 

(8) A jelölteket a választási bizottság elnöke elektronikus levélben értesíti, akik két napon 

belül kötelesek nyilatkozni arról, hogy a jelölést elfogadják-e. Nyilatkozat hiányában a 

jelölést elfogadottnak kell tekinteni.  
(9) A választási bizottság a választásra jogosultak névsorát a munkaügyi előadó 

közreműködésével a szavazóköri választói névjegyzékben rögzíti. A szavazatok leadására 

a szavazóköri választói névjegyzék alapján kerülhet sor.  

 

III. Választógyűlés  

 

(1) Minden tanszéki szavazókörben a választás a választógyűlésen történik. 

A választás első fordulójában szenátustag az lesz, aki titkos szavazással megkapta az 

érvényes szavazatok több mint 50%-át. Abban az esetben, ha az első fordulóban nem lesz 

valamelyik jelöltnek 50%-nál több szavazata, második fordulót kell tartani. A második 

fordulóban az a jelölt szerzi meg a mandátumot, aki titkos szavazással a legtöbb érvényes 

szavazatot kapta. Amennyiben a második fordulóban szavazategyenlőség van, újra kell 

ismételni a szavazást addig, míg nem lesz meg a szükséges szavazatkülönbség. 

(2) A tanszéki választógyűlések választás időpontját az érintett szavazókör tagjaival 

egyeztetve a választási bizottság elnöke tűzi ki.  

(3) A tanszéki választógyűlés akkor határozatképes, ha az adott szavazókör választásra 

jogosult tagjainak több mint kétharmada megjelent. Ebből a szempontból nem kell 

figyelembe venni azt a választásra jogosultat, aki a választás időpontjában: 

a) keresőképtelen, beteg, 

b) szülési vagy a(z) Mt. 127-132. §-ban meghatározott okból fizetés nélküli szabadságon 

van, 

c) egy hónapot meghaladó időtartamú tartós kiküldetésben van. 

(5) Ha a tanszéki választógyűlés nem határozatképes, a választógyűlést legfeljebb két héten 

belül újra össze kell hívni. A megismételt választógyűlést határozatképesnek kell 

tekinteni akkor is, ha a választásra jogosultak kétharmadánál kevesebb jelenik meg. 

(6) A tanszéki gyűlésen a választást a választási bizottság elnöke, vagy a választási bizottság 

elnöke által megbízott személy vezeti le.  

(7) A tanszéki választógyűlésen tanszékenként egy főt kell választani.  

(8) A szenátustag választásánál minden, a Főiskolán teljes munkaidőben foglalkoztatott 

szavazati  joggal rendelkező oktató szavazhat. 

(9) A hallgatói választógyűlés a HÖK SZMSZ szerint zajlik. 

(10) Az oktatási tevékenységet segítő dolgozói választókörben egy tagot kell választani. 

Jelöltek lehetnek a nem oktató dolgozók. Megválasztásukra a választógyűlésen, a rektor 

által kihirdetett napon, a megjelölt helyen és napközben a behatárolt időtartam alatt kerül 

sor. Megválasztott szenátustag az a jelölt lesz, aki titkos szavazással a legtöbb érvényes 

szavazatot kapta. 
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IV. A szavazás menete 

 

(1) A tanszéki választógyűlésen a szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell 

felkérni, melynek elfogadása egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik.  

(2) A szavazás a Főiskola kijelölt hivatalos helyiségében titkos szavazással történik. A 

szenátus oktatók közül választott tagjait az oktatók választják meg maguk közül, míg az 

alkalmazottak közül választott tagjait az alkalmazottak választják maguk közül.  

(3) A szavazólapokat a választási bizottság elnöke a rektori hivatalvezető közreműködésével 

készítteti el és adja át szavazatszámláló bizottságnak. 

(4) A választási bizottság gondoskodik a szavazóurnákról, a titkos szavazáshoz szükséges 

feltételekről. Ezek meglétéről és az urnák sértetlenségéről a szavazás megkezdése előtt a 

szavazatszámláló bizottság meggyőződik, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti. 

(5) A szavazólapot a választók a szavazatszámláló bizottságtól veszik át. A bizottság az 

átvétel tényét a választói névjegyzéken regisztrálja, a szavazó pedig aláírásával igazolja.  

(6) A választásra jogosultak szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. 

(7) Szavazni kizárólag a szavazatszámláló bizottságtól átvett, a bizottság által hitelesített 

szavazólapon lehet.  

(8) A titkos szavazás szavazólapon a jelölt neve előtti körbe írt egymást metsző vonal 

behúzásával történik. Csak azok a szavazólapok érvényesek, amelynél a szavazó nem 

jelölt meg több nevet, mint ahány mandátumra lehet szavazni az adott szavazókörben, 

valamint, amelyeknél egyértelműen megállapítható, kire adta le voksát a szavazó  

(9) Érvénytelen a szavazat, ha nem lehet megállapítani, hogy a leadott szavazat kinek a javára 

szól, továbbá a szavazó véleményét aláhúzással, áthúzással, nyíllal, egyéb módon fejezte 

ki. 

(10) A szavazatokat a szavazó urnákba kell elhelyezni. A szavazat leadása után a 

szavazóhelyiséget el kell hagyni. 

(11)   A szavazás lezárását követően a szavazatszámláló bizottság összeszámolja a 

szavazatokat. Megállapítja a szavazás érvényességét és eredményességét. A 2. § 1) b 

pontban foglaltakat figyelembe véve, érvényes a szavazás, ha a szavazásra jogosultak 

több mint kétharmada, ismételt szavazás esetén több mint 50%-a leadta szavazatát. 

Eredményes a szavazás, ha egy-egy jelölt az érvényes szavazatok több mint 50 %-át, 

ismételt szavazás esetén a szavazatok többségét megszerezte. 

(12)   A szavazás végeredményét a szavazatszedő bizottság elnöke hirdeti ki. 

(13)   A választásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mellékelve a szavazólapokat. 

(14)   A jegyzőkönyvet a választást levezető elnök és a szavazatszedő bizottság elnöke írja alá.  

(15)   A jegyzőkönyvet a következő választásig meg kell őrizni. 

 

3. § Időközi választás 

 

(1) Időközi választást kell kiírni, amennyiben a mandátum lejárta előtt valamelyik szenátustag 

munkaviszonya megszűnése, vagy egyéb ok miatt szenátusi tagsága megszűnik. Az időközi 

választást a rektor a megszűnésről való tudomásszerzést követő 8 napon belül rendeli el, és 30 

- indokolt esetben 60 - napon belül új választást kell tartani. 

(2) A rektor felkéri a szenátus titkárát, hogy a választások előkészítésére és a lebonyolításában 

való közreműködésre háromtagú választási bizottságot kérjen fel. Időközi választás esetén 

kizárólag az érintett munkavállalói csoport vesz részt a választásban. (Oktatók, illetve egyéb 

foglalkoztatottak.) 
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(3) A választási bizottság a választás időpontja előtt legalább 8 munkanappal közzéteszi a 

választási névjegyzéket, amelyen kizárólag a választással érintett foglalkoztatottak 

szerepelnek. (Oktatók, illetve egyéb foglalkoztatottak.) 

(4) Az időközi választásra egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók. 

(5) Az időközi választáson megválasztottnak a legtöbb szavazatot kapott oktató, vagy egyéb 

foglalkoztatott tekinthető. 

(6) Az időközi választáson megválasztott szenátusi tag mandátuma a szenátus tagjainak 

mandátumáig szól. 

 

Jogorvoslat 

 

A választás során felmerülő minden vitás kérdésben a választási bizottság dönt. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen választási rendet a Főiskola szenátusa a 2017. szeptember 25. napján tartott ülésén az SZH…………….. 

számú határozatával elfogadta, és 2017. szeptember 25. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel a Főiskolán 

minden korábbi szenátusi választási rend hatályát veszti. 

Jelen ügyrend az AVKF Szervezeti és működési szabályzatának részét képezi. 

 

 

 

Vác, 2017. szeptember 25. 

 

 

 

Készítette: 

 

…………………….………….. 

Egyedné Simon Valéria  

rektori hivatalvezető 

        

A kiadmány hiteléül: 

 

           ……………………….………….. 

              Libor Józsefné dr.  

                          rektor  


