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A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény előírásai (továbbiakban: Nftv.), valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és
működési szabályzat Szervezeti és működési rend rendelkezései alapján a Szenátusba történő
választások rendjére az alábbi szabályzatot alkotja:

I. A Szenátus választásának általános alapelvei DG
1. A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban:
Egyetem) Szenátusa választására.
2. a) A választással elnyerhető tisztségekre bárki, korlátozás nélkül újra választható, kivéve,
ha magasabb jogszabály vagy jelen Szabályzat másként rendelkezik.
2. b) Az Egyetem minden dolgozójának és hallgatójának alanyi joga az Egyetem ügyeiben
egyénileg vagy képviselője útján véleményt nyilvánítani.
3. a) Az Egyetem minden alkalmazottja, és hallgatója, aki nem áll fegyelmi vagy közügyektől
eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható. Az oktatók, kutatók és
tanárok az oktatói, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók és tanárok, a
nem vezető oktatói, a nem oktató dolgozók az egyéb – nem oktató, kutató, tanár –
képviselőt a választási egységekben választják meg.
Nftv. 12 .§ (6) A szenátus tagja - a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselői
kivételével - az lehet, aki a felsőoktatási intézményben munkaviszony, illetve
közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be.
(7) Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai - a rektor, kancellár
kivételével - választás útján nyerik el megbízatásukat. A szenátus működésével
kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével:
a) a szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél, továbbá az oktatók és kutatók
által választott tagoknak - az elnökkel együtt - a testület tagjainak többségét kell
alkotniuk, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell,
b) a hallgatói önkormányzat a 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek
szerint a szenátus létszáma legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő
számban delegál képviselőt,
c) a doktorandusz önkormányzat egy fő képviselőt jogosult delegálni,
d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a szakszervezetek képviselőinek
létszáma nem lehet több, mint a szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egyegy fő,
e) általános szenátusi választást négyévente kell tartani, azzal, hogy
ea) a szenátust négy évre választják, de a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat
képviselőjének megbízatása legfeljebb három év lehet,
eb) ha a szenátus tagjának a soron következő általános szenátusi választást
megelőzően megszűnik a megbízatása, a szenátus létszámának kiegészítése
céljából – amennyiben az általános szenátusi választás keretében póttag
választására nem került sor – időközi szenátusi tagválasztást kell tartani,
ec) megszűnik a megelőző szenátus, illetve valamennyi tagjának a tagi megbízatása
az általános szenátusi választást követően az új szenátus alakuló ülésének
napján,
f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak,
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g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen
van, döntéseit - ha törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat magasabb
szavazati arányt nem ír elő - jelen lévő tagjai többségének egyhangú szavazatával
hozza,
h) a szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos
szavazást kell tartani,
i) a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell
foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint
nyilvánosságra kell hozni,
j) a szenátus üléséről az ülés időpontja, a napirend megküldésével előzetesen a
fenntartó képviselőjét tájékoztatni kell, a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási
joggal részt vehet,
k) a g) pontban meghatározottaktól eltérően a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feltételek teljesülése esetén - a személyi kérdéseket kivéve - a rektor
kezdeményezésére a szenátus ülésen kívül elektronikus úton szavazhat és hozhat döntést,
ha
ka) a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a
határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható;
kb) legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet
és a döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tagok, a fenntartó
képviselője számára azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani;
kc) az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció
alapján a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője részéről olyan kérdés nem merült
fel, amit a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem
lehet kezelni; az írásos dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a kb) alpontban
meghatározott határidőt a kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz
történő eljuttatásától kell számítani;
kd) a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője - legkésőbb a szavazás kezdő
időpontját megelőzően - nem javasolja a szenátus ülésének összehívását, valamint
ke) a szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a
szavazásban részt vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott, amelyet a rektor az
i) pontban meghatározottak szerint dokumentált és nyilvánosságra hozott,
l) a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi
tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek
gyakorlása során képviseletnek nincs helye,
m) a választás során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére.”
Nftv. 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási
intézmény részeként – hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak –
a 63. §-ban meghatározott kivétellel – minden hallgató tagja, választó és választható. A
hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor
gyakorolhatja, ha
a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és
b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű
nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan
részt vett.
Nftv. 63. § (1) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény
részeként működő doktorandusz önkormányzat látja el. A doktorandusz
önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható. A doktorandusz
önkormányzat működésére egyebekben a 60. § (1)–(6) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni. A 61. §-ban foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattételi
jogosultságokat a doktoranduszok tekintetében a doktorandusz önkormányzat
gyakorolja.
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2. b) A megválasztott képviselők tájékoztatják választóikat a Szenátus működéséről.
2. c) SZMR Második Rész III. fejezet 17.
Állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt a Szenátus munkájában:
- a prorektor (a megbízás lejártát követő egy évig),
- a rektorhelyettesek,
- a jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató,
- a gazdasági főigazgató,
- a stratégiai főigazgató,
- az informatikai és szolgáltatási igazgató,
- a Gazdasági Bizottság elnöke,
- az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója,
- a fenntartó,
- a képzésben érdekelt más szervek, szervezetek, intézmények és az érintett tárcák
képviselői,
- a köznevelési intézmények képviselője,
- a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke.
4. a) A Szenátus tagjainak választása során a választási egységek egyidejűleg 1 fő rendes tagot
és legalább 1, legfeljebb 3 póttagot is választanak. A póttag behívására (a választáson
elért sorrend szerint) a Szenátus tagjának akadályoztatása esetén bármikor sor kerülhet. A
szenátusi tag az akadályoztatását – a póttag egyidejű értesítése mellett – köteles az
Egyetem jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgatójának bejelenteni. Amennyiben
önhibáján kívül a szenátusi tagnak erre nincs módja, akkor a póttag jelenti be az
akadályoztatás és a helyettesítés tényét. A rektort a stratégiai rektorhelyettes, vagy eseti
jelleggel a rektor által kijelölt rektorhelyettes, a kancellárt a gazdasági főigazgató, vagy
eseti jelleggel a kancellár által kijelölt magasabb vezető szavazati joggal helyettesíti. A
póttagot a szenátustagsági jogkör a rendes tag akadályoztatásának megszűnéséig illeti
meg.
b) A Szenátus tagjává választott személy csak egy szenátusi képviseletre jogosult egységet,
szervezetet képviselhet tagként, más egység, szervezet képviseletében póttagként sem
kerülhet megválasztásra. Ha a Szenátus póttagjává választott személy valamely más
szenátusi képviseletre jogosult egységben, szervezetben póttagként is megválasztásra
kerül, ugyanazon ülésen csak egy szenátusi képviseletre jogosult egység, szervezet
képviseletét láthatja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni a tanácskozási jogú tagok
póttagként történő eljárására.
5. a) A Szenátus alkalmazotti (közalkalmazotti) képviselőit négy évre választják, amely
megismételhető.
A Szenátus hallgató tagjainak választása egy évre szól, amely megismételhető.
2. b) A Szenátus hallgató tagjainak megválasztásáról, delegálásáról az EHÖK gondoskodik.
2. c) A Szenátus doktori képzésben résztvevő hallgató tagjának megválasztásáról,
delegálásáról az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat gondoskodik.
6. A Szenátusi tagság megszűnik
 a közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszony megszűnésével,
 lemondással,
 a hivatalbóli tagság esetén a megbízatás megszűnésével,
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 a Szenátus kari vezető tagja (dékán), valamint a Klinikai Központ vezetője (elnök)
vezetői megbízásának megszűnésével,
 a vezetői megbízással nem rendelkező oktató, kutató, tanár tag esetében, ha vezetői
megbízást kap, a vezetői megbízás kezdetét megelőző napon,
 amennyiben a Közalkalmazotti Tanács választott képviselőjének Közalkalmazotti
Tanács tagsága a szenátusi mandátumának időtartama előtt lejár,
 visszahívással,
 a képviselő halálával.

II. A Szenátus tagjainak választása
7. a) A Szenátus létszáma és összetétele:
SZMR Második Rész III. fejezet 16.
A Szenátus létszáma:
A Szenátus szavazati jogú tagjai:
52 fő
Tisztsége alapján:
– az egyetem rektora
(1 fő)
– az egyetem kancellárja
(1 fő)
Választás alapján:
– karonként választott két fő oktató, kutató, tanár
(24 fő)
– vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók, tanárok képviselői
(amelyből 1 fő a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott,
oktató/kutató/tanár képviselő)
(2 fő)
– Az Egyetemi Doktori Tanács által az öt tudományterületről választott egy-egy
oktató/kutató képviselő
(5 fő)
– egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári – munkakörben foglalkoztatottak választott
képviselői
(amelyből 1 fő a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott, egyéb –
nem oktató/kutató/tanár – munkakörben foglalkoztatott képviselő)
(2 fő)
– kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetek képviselői
(2 fő)
– a Klinikai Központ választott képviselője
(1 fő)
Delegálás alapján:
– EHÖK Választmánya által
• karonként egy fő nappali tagozatos hallgató
(12 fő)
• az EHÖK elnöke
(1 fő)
– Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője
(1 fő)
b) A karok saját hatáskörükben megválasztják a két fő kari oktatót, kutatót, tanárt oly
módon, hogy a kari vezető (dékán) személyéről történő határozathozatal alkalmával
egyidejűleg a Kari Tanács a kari vezetőnek – megbízása esetére – a szenátusi taggá
választásáról, valamint póttagjainak (legalább 1, legfeljebb 3 póttag) megválasztásáról is
döntenek. A kari vezető (dékán) szenátusi mandátuma a kari vezetői (dékáni) megbízása
időtartamáig, de legkésőbb a következő Szenátus megválasztásának időpontjáig tart
azzal, hogy az új Szenátus megválasztását követően a Kari Tanács megbízása lejártáig
tisztségében megerősítheti.
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c) Amennyiben a kari vezető (dékán) megbízása a szenátusi mandátumának időtartama
előtt megszűnik, vagy nem a jelen szabályzat 7. b) pontjában meghatározott személy
kerül megbízásra, úgy a Rektor által megbízott következő kari vezetőt, valamint az
érintettek póttagságát és annak sorrendjét a Kari Tanács választással megerősítheti.
d) Amennyiben a Közalkalmazotti Tanács által választott képviselőnek KT tagsága
szenátusi mandátumának időtartama előtt megszűnik, a Közalkalmazotti Tanács soron
következő ülésén, a megszűnt mandátumú tag helyére tagjai közül újabb képviselőt
választ.
e) A Klinikai Központ saját hatáskörében megválasztja képviselőjét oly módon, hogy a
Klinikai Központ vezetője (elnök) személyéről történő határozathozatal alkalmával
egyidejűleg a Klinikai Tanács a Klinikai Központ vezetőjének – megbízása esetére – a
szenátusi taggá választásáról, valamint póttagjainak (legalább 1, legfeljebb 3 póttag)
megválasztásáról is döntenek. A Klinikai Központ vezető (elnök) szenátusi mandátuma
a Klinikai Központ vezetői (elnöki) megbízásának időtartamáig, de legkésőbb a
következő Szenátus megválasztásának időpontjáig tart azzal, hogy a Szenátus
megválasztását követően a Klinikai Tanács megbízása lejártáig tisztségében
megerősítheti.
f) Amennyiben a Klinikai Központ vezetője (elnök) megbízása a szenátusi mandátumának
időtartama előtt megszűnik, vagy nem a jelen szabályzat 7. e) pontjában meghatározott
személy kerül megbízásra, úgy a Rektor által megbízott következő Klinikai Központ
vezetőt a Klinikai Tanács választással megerősíti.
8. A Választás lebonyolításának általános rendje:
a) A választás időpontját a rektor állapítja meg úgy, hogy ez valamennyi választási
egységnél – a rektor által meghatározott időtartamon belül – lehetőleg egy időben
történjen meg. Ezt az időpontot a rektor köteles legalább 15 nappal korábban
nyilvánosságra hozni, s egyidejűleg kijelölni a választás lebonyolításáért felelős
személyt.
b) A választás lebonyolítása a rektor által kijelölt választási felelősök feladata. A karok és a
karokhoz nem tartozó választási felelősök együttműködnek a választások zavartalan
lebonyolításában. A választási felelős a választásra jogosultak közül két főt kér fel a
választás lebonyolításának segítésére, a szavazatok számlálására és a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
c) A szavazás hivatalos szavazólappal, titkosan történik, a kitöltetlen szavazólapon
semmilyen megkülönböztető jelzés nem lehet.
d) A választás kétfordulós (jelölés-választás). Minden választásra jogosultnak minden
fordulóban egy szavazata van.
e) A választás mindkét fordulója – a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül –
érvényes.
f) A szavazás az első fordulóban úgy történik, hogy a szavazásra jogosult a hivatalos
jelölőlapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa alkalmasnak tartott annyi
személy nevét, amennyi az adott egységben szenátus tagjának választható, s ezt a
jelölőlapon a megfelelő urnába helyezi.
g) Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyet nem
a megfelelő urnába dobtak, valamint amelyből nem állapítható meg egyértelműen, hogy
kire kívánták a szavazatot leadni.
h) A szavazás minden választási egységben három egymást követő munkanapon át tart.
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i) A választási felelős gondoskodik arról, hogy a jelölőlap mindhárom napon, munkaidőn
belül, az általa meghatározott és közzétett időtartamban átvehető és az urna a szavazó
számára hozzáférhető legyen, ugyancsak ő gondoskodik az urna őrzéséről és a pecsét
sértetlenségéről is, valamint a szavazás utolsó napján az urna nyilvános felbontásáról. A
jelölőlap átvételéről nyilvántartás kell vezetni.
j) A választási felelős gondoskodik arról is, hogy a szavazás megkezdése előtt 3 nappal jól
látható és mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót helyezzenek el, amely
tartalmazza:
1. a szavazás időtartamát, helyét és módját,
2. azt a személyt és helyet, akitől és ahol a szavazólap átvehető,
3. az urna felbontásának idejét és helyét,
4. a szavazat számlálók, jegyzőkönyv hitelesítők nevét.
9. a) A második fordulóban a megválasztható szenátorok számánál négyszer több fő indul, az
első fordulóban kapott szavazatok számának csökkenő sorrendje alapján. Ha az
induláshoz még szükséges legalacsonyabb számú szavazatot többen is megkapták,
valamennyiük jogosult a második fordulóban való részvételre.
b) A második fordulóban indulni jogosult (és vissza nem lépett) személyek neveit
tartalmazó listát közzé kell tenni, feltüntetve az első fordulóban kapott szavazatok
számát is. Amennyiben a jelölést követően valamely, a második fordulóban indulni
jogosult jelölt visszalép, helyére a következő legtöbb szavazatot kapott, mint indulásra
jogosult személy lép.
c) A második fordulóba jutott személyek nyilatkozatának beszerzése a választási felelős
feladata.
d) A második fordulót az előválasztást követő héten, három egymást követő munkanapon
kell lebonyolítani.
e) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok
összeszámlálására az első fordulónál részletezett szabályok az irányadók.
f) A szavazólapon az összes induló neve szerepel ábécé-sorrendben, amelyek közül a
választásra jogosult kihúzza azok nevét, akikre nem kíván szavazni, s érintetlenül hagyja
az általa szenátornak választott személyek nevét.
g) A szavazat akkor érvényes, ha a szavazó lapon annyi név marad áthúzás nélkül, amennyi
az adott egységben megválasztható szenátorok száma.
h) A második fordulóban megválasztott szenátus tagjának kell tekinteni azt, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
i) Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért szavazatok száma dönt.
j) Amennyiben az első fordulóban is azonos számú szavazatot kaptak, közülük sorsolással
kell dönteni.
k) Póttagként azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik a megválasztott rendes tagok
után sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.
l) A 4. b) pontban foglaltakra figyelemmel, amennyiben a Szenátus tagjává választott
személyt más szenátusi képviseletre jogosult egységnél, szervezetnél is tagnak, vagy
póttagnak választják, az érintett személy nyilatkozni köteles a megválasztó egységek,
szervezetek felé, hogy mely tagságot, vagy póttagságot fogadja el.
10. A szavazás eredményéről – mindkét fordulóban – a szavazást követő napon jól látható és
mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót kell közzétenni. A választás
lebonyolításáért felelős személy köteles minden fordulóról jegyzőkönyvet készíttetni, s
azt legkésőbb a szavazást követő napon a jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató
útján a rektornak megküldeni.
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11. A kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezetek, a Közalkalmazotti Tanács,
valamint az Egyetemi Doktori Tanács az általa lefolytatott választások során az e
szabályzatban is megfogalmazott demokratikus elvek szem előtt tartásával köteles eljárni.
12. Az újonnan választott Szenátus alakuló ülését a Rektor a választást követő két héten belül
köteles összehívni.

III. A választás eredményének közzététele
13. A választás végeredményét a szavazást követő napon kell kihirdetni. A választások
végeredményét az Egyetem központi honlapján megjelenő Egyetemi Értesítőben
(http://www.u-szeged.hu/egyetemi-ertesito) közzé kell tenni.

IV. Záró rendelkezések
14. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus választási szabályzatának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Egyetem Szenátusa a 2018. év szeptember hó
24. napján megtartott rendes ülésén, a SZ-8-I/2018/2019. (IX.24.) határozatával elfogadta.
15. Jelen szabályzat a Szenátus döntésével egyidejűleg lép hatályba. A szabályzat a következő
linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
Kelt: Szegeden, 2018. szeptember hó 24. napján

Dr. Rovó László s.k.
rektor

Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
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