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 Ikt. sz: OE-RH,730 /2020 

Kelt: Budapest, 2020.07.14.

 

6/2020. (VII. 14.) Rektori Utasítás  

a 2020. évi időközi szenátusi tagválasztásáról 

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusi Ügyrendjének 6. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

alábbiakat rendelem el: 

1. §  Az Óbudai Egyetem Szenátus Ügyrendjének 3. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szenátus 

tagjának a soron következő általános szenátusi választást megelőzően megszűnik a megbízatása, a 

Szenátus létszámának kiegészítése céljából az adott választóközösségben időközi szenátusi 

tagválasztást kell tartani. 

 

2. §  A 2020. évben - szenátusi tagságról történő lemondás miatt - esedékes – időközi szenátusi 

tagválasztást 

 

2020. július 14. napjától 2020. augusztus 5. napjáig 

terjedő időszakra írom ki. 

3. §  Az időközi szenátusi tagválasztáson aktív választójoggal rendelkezik (választó) az Egyetem 

érintett karának határozatlan időre kinevezett teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 

közalkalmazottja. Passzív választójoggal rendelkezik (választható) az Egyetem érintett karának 

határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottja. Azon 

közalkalmazottak, akik közalkalmazotti jogviszonya szünetel, sem aktív, sem passzív 

választójoggal nem rendelkeznek. 

 

4. §  Az időközi szenátusi tagválasztással érintett választóközösség a Keleti Károly Gazdasági Kar, 

amelynek egyetemi tanárai, főiskolai tanárai, egyetemi docensei, főiskolai docensei, adjunktusai, 

tanársegédei mesteroktatói - beleértve az e besorolásnak megfelelő tudományos kutatókat, és a 

tanári munkakörben foglalkoztatottakat - 1 fő képviselőt választanak a Szenátusba, a lemondással 

megüresedett képviselői hely betöltésére. 

 

5. § A jelölés és a szavazás helyszíne: Keleti Károly Gazdasági Kar Dékáni Hivatala. 

 

6. §  Az időközi választási eljárás jelölési és szavazási szakaszból áll. A jelölés jelölőgyűlésen, a 

szavazás titkosan, szavazólap alkalmazásával történik. 

 

7. §  Jelölni és szavazni kizárólag személyesen hivatali munkaidőben (hétfő-csütörtök: 9:00-17:00; 

péntek: 9:00-12:00) lehet. 

 

8. § A választás előkészítését és lebonyolítását egyetemi szintű Választási Bizottság koordinálja, 

melynek elnöke a Jogi Osztály vezetője, tagjait az fenti választóközösségben a jelölés és szavazás 
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lefolytatását végző, legalább három tagú Helyi Választási Bizottság elnöke, a rektori 

kabinetvezető, a dékáni hivatalvezető, valamint a Jogi Osztály munkatársa alkotják. A Helyi 

Választási Bizottság munkáját legalább három fős Szavazatszedő Bizottság segíti. 

 

9. §  A választási eljárás lebonyolításának szakaszait, határidői az alábbiak: 

 

2020. július 14. rektori utasítás a választások kiírásáról 

2020. július 15. jelöltállítási névjegyzék közzététele 

2020. július 16. jelöltállítási névjegyzék véglegesítése (ha valaki nem akar élni a 

passzív választójogával, július 15-16 között töröltetheti magát) 

2020. július 17-21. jelölések (3 munkanap) 

2020. július 22. 12:00-ig: jelölés elfogadása 

2020. július 22. végleges jelöltlista (eredménytelen jelölés esetén a jelölést két 

munkanapon belül meg kell ismételni) 

2020. július 23-27. választások (3 munkanap) 

2020. július 28. választási jegyzőkönyv megküldése a VB-nak (érvénytelen vagy 

eredménytelen választás esetén 3 munkanapon belül megismételt 

szavazást kell tartani) 

2020. július 29. választási eredmény és jegyzőkönyv közzététele 

2020. július 30-31. választási kifogások és elbírálásuk 

 

A választások részletes szabályaira vonatkozó rendelkezéseket az Óbudai Egyetem Szenátusának 

Ügyrendje 4-8. §-ai tartalmazzák. A hivatkozott Ügyrend az Egyetem honlapján a http://uni-

obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-szenatusanak-ugyrendje_ alatt megtekinthető. 

 

10. §  Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és a szenátusi tag megválasztásáig hatályos. 

 

Budapest, 2020. július 14. 

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente 

  rektor 
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