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Bevezető 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. tv. (NKE tv.) 11. §-a, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 30. § (6) bekezdése alapján – az Egyetem Szenátusának Választási 
Szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg. 1 

 
A szabályzat hatálya 

 
1. § 

 
(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban, 

valamint határozatlan idejű, foglalkoztatási jogviszonyban állók teljes állományára. 2 
 

(2) A szabályzat tárgyi hatálya a Szenátus választási eljárási szabályaira terjed ki. 
 

A szenátus tagjai 
 

2. § 3 
 

(1) A szenátus szavazati jogú tagjainak létszáma 41 fő. 
 

(2) A rektor és a dékánok hivatalból tagjai a szenátusnak. 
 

(3) A szenátus választott tagjai 24 fő, ebből: 
 
a) karonként két egyetemi tanár, főiskolai tanár vagy egyetemi docens, ideértve az e 

besorolásoknak megfelelő kutatókat is; 
b) karonként két főiskolai docens, adjunktus vagy tanársegéd, ideértve az e 

besorolásoknak megfelelő kutatókat is; 
c)  karhoz nem tartozó intézetenként egy foglalkoztatott; 
d) egyetemi szinten négy egyéb munkakörben foglalkoztatott. 

 
(4) A szenátus delegált tagjai 12 fő, ebből: 

 
a) egy fő az EHÖK elnöke, továbbá az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egy másik 

delegált hallgatója; 
b) a kari hallgatói önkormányzatokból karonként két hallgató (a Katasztrófavédelmi 

Intézet hallgatóit a Rendészettudományi Karhoz, a Nemzetbiztonsági Intézet 
hallgatóit a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz kell sorolni); 

c) az egyetemi doktorandusz önkormányzat képviselője; 
d) a reprezentatív szakszervezetek egy közös képviselője. 

 

                                                           
1 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
2 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
3 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
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A választás általános szabályai 
 

3. § 
 

(1) A választási eljárás jelölési és szavazási szakaszokból áll.  
 

(2) A jelölés és a szavazás egyaránt titkosan (jelölőív, illetve szavazólap segítségével) 
történik. 

 
(3) A Szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatók képviselői esetében a hallgatói 

jogviszony ideje, de minimum egy, maximum három év lehet. 
 

(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személyi kör jogosult a Szenátus tagjainak 
választására, és a testületbe tagként is megválasztható vagy delegálható.  
 

(5) A tagok delegálására vonatkozóan a hallgatói önkormányzatok, a doktorandusz 
önkormányzat, illetve a reprezentatív szakszervezetek szabályzatai az irányadóak. 4 
 

(6) 5 
 
(7) 6 A választást a 2. § (3) bekezdésével összhangban a következő választási csoportokban 

kell lebonyolítani:  
 
a) az egyetemi tanárok, főiskolai tanárok vagy egyetemi docensek – ideértve az e 

besorolásoknak megfelelő kutatókat is – körében;  
b) a főiskolai docensek, az adjunktusok vagy tanársegédek – ideértve az e 

besorolásoknak megfelelő kutatókat is – körében; 
c)  a karhoz nem tartozó intézetek foglalkoztatottai körében; 
d)  az egyéb munkakörben foglalkoztatottak körében. 

 
(8) Választási csoportonként legalább két póttag választása kötelező. 

 
(9) A jelölési szakaszban a jelöltek száma legfeljebb az adott választási csoportban 

megválaszthatók számának háromszorosa lehet. 
 

(10) A szenátusi választási eljárás lebonyolítása a főtitkár, a dékáni hivatalvezetők, valamint 
a karhoz nem tartozó intézetek képviselői által alkotott Választási Bizottság (a 
továbbiakban: VB) feladata.  A VB elnöke a főtitkár, a jegyzőkönyvezetői feladatokat 
az elnök által kijelölt tag látja el. A VB munkáját a Rektori Hivatal, a Dékáni Hivatalok 
és az intézeti tanácsok segítik. A szavazatszedő bizottságok tagjait a VB jelöli ki. 7 
 
 

                                                           
4 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
5 Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
6 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
7 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
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(11) 8 A VB ülésein tanácskozási joggal részt vehet: 
 
a) a Humán-erőforrás Iroda képviselője, 
b) az Igazgatási Iroda képviselője. 

 
A választási eljárás szakaszainak pontos időpontját és helyét – egységesen valamennyi 
választási csoportra vonatkozóan – a rektor rektori utasításban határozza meg. A VB 
elnöke gondoskodik róla, hogy az időpontok az Egyetem belső honlapján (intranet) 
legkésőbb a választást megelőző 20 munkanappal közzétételre kerüljenek. 

 
A jelölés 

 
4. § 

 
(1) A választási csoport minden tagja jelölésre jogosult és jelölhető. 

 
(2) A választás időpontja előtt legalább 15 munkanappal a VB választási csoportonként 

névjegyzéket készít a választható oktatókról, tanárokról és egyéb munkakörben 
foglalkoztatottakról, a Humán-erőforrás Iroda közreműködésével. A névjegyzéken a 
nevek mellett a szervezeti egység és a munkakör is feltüntetésre kerül. Nem szerepelnek 
a névjegyzéken azok, akik a Szenátusnak a jelen szabályzat 2. § (2) bekezdése szerint –
tisztségük alapján – hivatalból tagjai. A névjegyzéket a VB elnöke az Egyetem 
intranetes honlapján közzéteteti és erről tájékoztatja a teljes állományt.  

 
(3) Ha valamely alkalmazott töröltetni kívánja magát a névjegyzékből, ezt a honlapon való 

közzétételt követő 3 munkanapon belül írásban kell jeleznie a VB elnöknek, aki 
haladéktalanul gondoskodik róla, hogy a magukat jelöltetni nem kívánók neve a 
névjegyzékből törlésre kerüljön. A névjegyzéken nem szereplő, de magát jelöltetni 
kívánó alkalmazott szintén ezen időintervallumban kérheti nevének a névjegyzékbe való 
felvételét. A névjegyzéket a választást megelőzően legalább 10 munkanappal kell 
véglegesíteni és a (2) bekezdés szerint közzétenni. 9 

 
(4) A jelölésre a végleges névjegyzék közzétételétől számított 5 munkanapon keresztül 

írásban (jelölőíven), a Főtitkárságon, a kari Dékáni Hivatalokban és a karhoz nem 
tartozó intézetek igazgatóinak titkárságán van lehetőség. A jelölőív leadását a jelölésre 
jogosult aláírásával igazolja. A jelölési szakasz lezárultát és a beérkezett jelölések 
összesítését követően a VB haladéktalanul összeállítja az egyes választási csoportok 
jelöltlistáit (a legtöbb jelölés elve alapján alfabetikus sorrendben). 10 
 
 
 
 

                                                           
8 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
9 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
10 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
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(5) 11 Az egyes választási csoportok jelöltlistáit – a 3. § (7) bekezdésére figyelemmel – az 
alábbiak szerint kell összeállítani: 

 
a) karonként hat egyetemi tanár, főiskolai tanár vagy egyetemi docens, ideértve az e 

besorolásoknak megfelelő kutatókat is; 
b) karonként hat főiskolai docens, adjunktus vagy tanársegéd, ideértve az e 

besorolásoknak megfelelő kutatókat is; 
c)  karhoz nem tartozó intézetenként három foglalkoztatott; 
d)  egyetemi szinten tizenkét egyéb munkakörben foglalkoztatott. 
 

(6) A jelölteket a VB elnöke elektronikus levélben értesíti, akik három napon belül 
kötelesek nyilatkozni arról, hogy a jelölést elfogadják-e. Nyilatkozat hiányában a 
jelölést elfogadottnak kell tekinteni. 
 

(7) A jelöltlistát a VB elnöke ellenjegyzésével jegyzőkönyvben véglegesíti és a választás 
előtt legalább 3 munkanappal nyilvánosságra hozza az Egyetem intranetes portálján. 12 

 
A szavazás 

 
5. § 

 
(1) A szavazást a jelöltlista közzétételétől számított 5 munkanapon belül kell megtartani. 

 
(2) A VB a választásra jogosultak névsorát a Humán-erőforrás Iroda közreműködésével 

választói névjegyzékben rögzíti. A szavazatok leadására a választói névjegyzék alapján 
kerülhet sor. 
 

(3) A szavazás a VB tagjai által hitelesített hivatalos szavazólapon, titkosan történik. A 
szavazólap átvételét a szavazatszedő bizottság a választói névjegyzéken regisztrálja, a 
szavazó pedig aláírásával tanúsítja annak átadását. 
 

(4) A szavazatokat az erre a célra kijelölt helyen kell leadni, ahol szavazófülkét kell 
felállítani.  
 

(5) A választásra jogosultak szavazólapjaikat lezárt urnába helyezik. 
 

(6) A választásra rendelkezésre álló idő alatt a szavazatszedő bizottságból legalább két 
főnek mindig a szavazás helyszínén kell tartózkodnia. 
 

(7) A szavazásra rendelkezésre álló idő elteltével, vagy ha a választói névjegyzéken 
szereplő valamennyi személy leadta szavazatát, a szavazatszedő bizottság a szavazást 
lezárja és megállapítja a választások eredményét. 
 

(8) A szavazólap az adott választási csoport jelölőlistájára került jelöltek nevét tartalmazza, 
feltüntetve azt, hogy hány szenátusi tag választható meg a jelöltek közül. Minden 

                                                           
11 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
12 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
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választó a saját választási csoportjának szavazólapját tölti ki, kizárólag azon jogosult 
szavazatot leadni. 
 

(9) Érvényesen szavazni a szavazólapon a megválasztani kívánt jelölt neve elé helyezett 
körbe írt X vagy + jellel lehet.  
 

(10) Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon 
 
a) a választható tagok számánál több név került megjelölésre;  
b) eredetileg azon nem szereplő személy van feltüntetve; 
c) egyetlen jelölt sem kerül megjelölésre; 
d) a szavazó nem az előző bekezdésben meghatározott jelölések egyikét használja. 
 

(11) A szavazás érvényes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele leadta szavazatát és 
a leadott szavazatok legalább háromnegyede érvényes. A szavazás érvénytelensége 
esetén 10 napon belül megismételt szavazást kell tartani. A megismételt szavazás a 
résztvevők számától függetlenül érvényes.  
 

(12) Megválasztott szenátusi tagoknak – a kapott szavazatok sorrendje szerint – azon jelöltek 
tekinthetők, akik az adott választási csoportban választható tagok számának megfelelő 
helyezést értek el a szavazatösszesítést követően megállapított rangsorban. 
 

(13) Póttagnak – a kapott szavazatok sorrendjében – az a két fő tekinthető, aki a 
megválasztott képviselőket követően a két legtöbb szavazatot kapta. 
 

(14) Azonos eredmény esetén a jelöltlista sorrendje dönt. 
 

(15) A választás eredményét a szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. A 
jegyzőkönyvet a választást követő napon az Egyetem intranetes portálján 
nyilvánosságra kell hozni. 13 
 

(16) A Szenátus alakuló ülését – a választási eredmények közzétételét követő 15 napon belül 
– a VB elnök javaslatára a rektor hívja össze. 14 

 
Szenátusi tagok és a póttagok 

 
6. § 

 
(1) A Szenátus tagjai – a tagsági jogviszony keletkezésének módjától függetlenül – az 

Egyetem egészét képviselik. 
 

(2) A szenátus tagjának megbízatása megszűnik: 
 
a) a választhatóság feltételeinek megszűnésekor; 
b) a választott testület újraválasztása miatt; 

                                                           
13 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
14 Módosította az 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat. 
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c) lemondással; 
d) ha másik választási csoportnak megfelelő kinevezést kap; 
e) ha az adott évben a szenátusi ülések több mint felén nem vesz részt. 

 
(3) A Szenátus tagja megbízatásáról az elnökhöz címzett levélben lemondhat. 

 
(4) A szenátusi tag megbízatásának megszűnése esetén, a soron következő póttag – kivéve 

az újraválasztás esetét – a választott testület tagjává válik. Ennek tényét a rektor a soron 
következő szenátusi ülésen állapítja meg. 
 

(5) Az ugyanazon választási csoportból megválasztott póttagok közül elsőként a több 
szavazatot elnyert személy kerül a Szenátus tagjai közé. A póttagok mandátuma a négy 
évre választott szenátusi tagok mandátumának lejártáig szól. 
 

(6) A soron következő póttag a választott képviselőt teljes joggal csak abban az esetben 
helyettesítheti, ha az igazoltan, három hónapnál hosszabb ideig tartósan távol van.  
 

(7) Amennyiben póttag nem áll rendelkezésre, az adott választási csoport új képviselőt 
választ. 

 
Záró rendelkezések 

 
7. § 

 
A jelen szabályzatot az Ideiglenes Szenátus a 2012. október 3-án tartott ülésén hozott 
115/2012. (X. 3.) számú határozatával fogadta el. A szabályzat a Fenntartói Testület 
jóváhagyásának napján lép hatályba. 

 
 

 
 

 


