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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) előírásai, valamint az egyetemi szabályzatok rendelkezései
alapján a rektori pályázatok véleményezésére és a rektorjelölt megválasztására az alábbi eljárási
rendet (a továbbiakban: Eljárási rend) alkotja.

I.
Általános rendelkezések
Nftv. 12. § (1) A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.
(2) A szenátust illetik meg a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.
(3) A szenátus
a) határozza meg a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását;
b) állapítja meg saját működésének rendjét;
c) fogadja el - középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait
- az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát;
d) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a
rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét;
Nftv. 37. § (1) A felsőoktatási intézményekben - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján - a
következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) főigazgató, klinikai központ esetén elnök,
d) dékán,
e) kancellár,
f) nem állami felsőoktatási intézmény esetében az elnök.
(2) A felsőoktatási intézményekben - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján az (1)
bekezdésben felsoroltakon kívül - a következő vezetői megbízások adhatók:
a) az (1) bekezdésben felsoroltak - az a) és b) pont kivételével - helyettesei,
b) szervezeti egység vezetői és vezetőhelyettesei.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre - az (1) bekezdés a)-d) pontja
esetében legfeljebb öt évig terjedő időtartamra - adhatók. Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt
megbízások egy, az (1) bekezdés b) és e) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt megbízások
pályázat útján több alkalommal meghosszabbíthatók. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezetői
megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni.
(4) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus
véleményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről. Adott
felsőoktatási intézményben ugyanazon személy - a vezetői megbízási ciklusoktól függetlenül - összesen
legfeljebb két alkalommal kaphat rektori magasabb vezetői megbízást az esetleges jogelőd intézményekre
is tekintettel. A rektori magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki.
(4a) A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter
gondoskodik. A pályázat benyújtásának a határideje a közzétételtől számított tizenöt napnál rövidebb nem
lehet. A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
(5) A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a (4a) bekezdés szerinti, a
gazdasági vezetői és a belső ellenőrzési vezetői pályázat kivételével a szenátus, vagy a 12. § (8) bekezdése
alapján a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott átruházott hatáskörben eljáró testület vagy
személy (a továbbiakban e bekezdésben együttesen: szenátus) dönt. A szenátus döntését - a (4)
bekezdésben foglaltak kivételével - megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör
gyakorlója a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról. A (4a) bekezdésben
meghatározott vezetői megbízás esetében a rektor a megbízott személlyel - a megbízásra jogosult által
meghatározottak szerint - létesít a felsőoktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
(6) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. Ha a az (1) bekezdés a)−e)
pontjában meghatározott magasabb vezetői pályázat kiírása napján a pályázó még nem töltötte be a
hatvanötödik életévét, de azt a pályázat kiírásától a megbízás pályázatban kiírt időtartama végéig betölti,
akkor vezetői megbízása - a (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - további egy alkalommal
meghosszabbítható.
(7)
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(8) A főiskolai rektor és az egyetemi rektor megbízásával és felmentésével kapcsolatos eljárásra a 29. § (3)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a főiskolai rektor megbízására, felmentésére a
miniszterelnök jogosult.
(9) A magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott károkért teljes mértékben felel. A
magasabb vezető a vezetői tevékenység keretében szándékosan okozott kárért, illetve a nem vezetői
tevékenysége keretében okozott kárért az általános felelősségi szabályok szerint felel azzal az eltéréssel,
hogy a nem vezetői tevékenység során okozott gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető
tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet.

1. A rektorjelölt személyéről szóló döntés meghozatala céljából összehívott Szenátusülésen, ha a
jelen Eljárási rend eltérően nem rendelkezik „A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának
ügyrendjé”-ben foglaltakat kell alkalmazni.
2. A Szenátus ülésének a rektori pályázatok véleményezését és a rektorjelölt személyéről szóló
döntésre vonatkozó napirendjét a jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató (továbbiakban:
levezető elnök) nyitja meg, vezeti le és rekeszti be.

II.
A rektori pályázatok értékelésének eljárási rendje
1.
2.

3.

4.

5.

6.

A levezető elnök ismerteti az eljárás rendjét, a pályázók névsorát. Minden pályázatot, amely
megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek, a Szenátus elé kell terjeszteni.
A Szenátus nyilvános ülésén meghallgatja a pályázókat, a meghallgatás neveik ABC
sorrendje szerint történik. Ennek keretében a pályázó maximum 10 percben felszólalhat,
majd ezt követően a Szenátus tagjai tehetnek fel kérdéseket. A kérdésre adott válasz nem
lehet hosszabb 3 percnél. A pályázók más pályázó tájékoztatóján, meghallgatásán nem
lehetnek jelen.
A pályázó meghallgatását követően a Szenátus tagjai a pályázóról és annak programjáról – a
pályázó távollétében – szóban véleményt nyilváníthatnak. A véleménynyilvánítás
hozzászólónként a 3 percet nem haladhatja meg.
A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az 5 tagú Szavazatszámláló Bizottság
összetételére.
A Szenátus a Bizottság tagjairól külön-külön szavaz. Ha valamelyik jelölt nem kapja meg a
szavazatok több mint a felét, a levezető elnök köteles újabb személyt jelölni.
A Szavazatszámláló Bizottság megválasztását követően a Szenátus szavazással dönt a
rektorjelölt személyéről. A szavazás titkosan, a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban:
SZTE) pecsétjével ellátott – jelen Eljárási rend mellékletében feltüntetett – hivatalos
szavazólappal, valamint a szavazólapok kitöltésére az SZTE által biztosított írószer
használatával történik. Egy pályázóról történő szavazás esetén az 1. sz. mellékletnek, több
pályázóról történő szavazás esetén a 2. sz. mellékletnek megfelelően előkészített
szavazólapot kell alkalmazni. A szavazólap a pályázó nevét, illetve több pályázó esetén a
pályázók neveit tartalmazza, egymás alá írva, ABC sorrendben, sorszámozás nélkül.
A szavazatok leadása külön teremben, szavazófülkében történik. A teremben a szavazókon
kívül csak a Szavazatszámláló Bizottság tagjai lehetnek jelen, akik a szavazásra jogosultnak
a szavazólapot – aláírás ellenében – átadják.
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7. Egy pályázó esetén érvényes az a szavazat, amelyen a szenátustag a szavazólapon feltüntetett
név mellett található □ valamelyikébe jelet tett. Amennyiben egyetlen □-be sem, vagy a
név mellett található mindkét □-be tett a szavazó jelölést, a szavazat érvénytelen.
Több pályázó esetén az a szavazat érvényes, amelyen a szenátus tag kizárólag egy pályázó
neve mellett szereplő □-be, vagy egyik □-be sem tett jelölést. Ezekben az esetekben az üres
□ az adott pályázó esetén „NEM”-szavazatnak számít. Az érvényesen egy □-be tett jelöléssel
kitöltött szavazólapon a □-be tett jelölés az adott pályázó esetében „IGEN” szavazatnak
számít.
Amennyiben a szenátus tag több pályázó neve mellett szereplő □-be tett jelölést, akkor a
szavazat érvénytelen, azaz sem az „IGEN” sem a „NEM” szavazatok számát nem
befolyásolja.
8. A szavazatokat a pecséttel lezárt, üres, a Szavazatszámláló Bizottság által ellenőrzött és a
szavazófülke mellett lévő urnába kell helyezni. Az urnát – a szavazás befejezését követően –
csak a Szavazatszámláló Bizottság nyithatja fel.
9. a) Egy pályázó esetén eredményes a szavazás, ha a pályázó a Szenátus - Nftv. 37. § (4)
bekezdésében - meghatározott számú érvényes és támogató szavazatát (a továbbiakban:
abszolút többség) megszerezte. Amennyiben a pályázó az első körben nem szerezte meg az
abszolút többséget, akkor a rektorjelölt megválasztása eredménytelen.
b) Két pályázó esetén, a szavazatok számától függően
ba) ha valamelyik pályázó az első körben megszerzi az abszolút többséget, a szavazás
eredményes.
bb) ha az első körben nincs olyan pályázó, aki megszerezte az abszolút többséget, de
elnyerte a jelenlévő szavazók többségének támogató szavazatát, akkor egy újabb szavazásra
kerül sor. Az új szavazáson kizárólag a jelenlévők többségének támogató szavazatát
megszerző pályázó személyéről kell szavazni. Ha ennek során a pályázó nem szerezte meg
az abszolút többséget, akkor a szavazás eredménytelen.
bc) ha az első körben a két pályázó egyike sem szerezte meg a jelenlévő képviselők
többségének támogató szavazatát, akkor újabb szavazásra nem kerül sor, a rektorjelölt
megválasztása eredménytelen.
c) Amennyiben kettőnél több pályázó van, és a szavazás során az abszolút többséget egyik
jelölt sem szerezte meg, új szavazást kell tartani. A szavazás során kapott támogató
szavazatok alapján felállított rangsorban a rangsor utolsó helyén álló kiesik, azaz a
legkevesebb szavazatot kapó pályázó a következő szavazáson nem vesz részt. Amennyiben
az utolsó helyen szavazategyenlőség áll fenn, az egyenlő számú szavazatot kapó pályázók
vonatkozásában új szavazást kell tartani. Közülük a legkevesebb támogató szavazatot kapó
pályázó esik ki. Ismételt szavazategyenlőség esetén az egyenlő számú szavazatot szerző
pályázók a következő körbe nem kerülnek be.
A jelen pontban meghatározott eljárás mindaddig folytatódik, amíg két pályázó marad a
listán, és csak az ő személyükről szavaz a továbbiakban a Szenátus. A két pályázóról történő
szavazás lefolytatása tekintetében a b) pontban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
10. A szavazó cédulákat a szavazás lezárását követően, a Szavazatszámláló Bizottság által lezárt
és lepecsételt külön borítékban kell megőrizni. Az eljárás során a szavazócédulák, a
szavazóurna, és a borítékok, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZTE – levezető elnök
által meghatározott számú, és az ülés jegyzőkönyvében rögzített – pecsétjét kell alkalmazni.
11. A szavazás eredményének, és a Szenátus által megválasztott rektorjelölt személyéről szóló
döntés bejelentését követően a levezető elnök az elnöklést a rektornak visszaadja.
12. A levezető elnök gondoskodik az eljárás lefolytatásának jegyzőkönyvben történő
rögzítéséről, valamint a szavazás eredményének megküldéséről a fenntartóhoz.

4 A rektori pályázatok véleményezésének és a rektorjelölt megválasztásának szenátusi eljárási rendje

III.
Záró rendelkezések
13. A jelen Eljárási rend 2021. év november hó 01. napján lép hatályba. A jelen Eljárási rendet
a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2021. év október hó 25. napján tartott ülésén az
SZ-33-III/2021/2022. (X.25.) számú határozatával elfogadta A jelen Eljárási rend
hatálybalépésével a 2017. év. október hó 30. napján hatályba lépett, a rektori pályázatok
véleményezésének és a rektorjelölt megválasztásának szenátusi eljárási rendje hatályát
veszti.
Az Eljárási rend a
szeged.hu/szabalyzatok.
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1. sz melléklet

Szavazólap
a rektorjelölt megválasztásához
a Szenátus ………………….- i ülésnapján
…. Forduló

Pályázó neve:
……………………..

IGEN

NEM
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2. sz melléklet

Szavazólap
a rektorjelölt megválasztásához
a Szenátus ………………….- i ülésnapján
…. Forduló

Pályázó(k) neve:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
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