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 Iktatószám: OE-RH, 111 / 2, 2022 

        Kelt: 2022.01.31. 

 

 

2/2022. (I.31.) Rektori Utasítás 

 

a 2022. évi első időközi szenátusi tagválasztásról 

 

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

alábbiakat rendelem el: 

  

1. Az Óbudai Egyetem Szenátus Ügyrendjének (a továbbiakban Ügyrend) 3. § (2) bekezdése 

szerint, amennyiben a Szenátus tagjának a soron következő szenátusi választást megelőzően 

megszűnik a megbízatása, a Szenátus létszámának kiegészítése céljából az adott 

választóközösségben időközi szenátusi tagválaszt kell tartani. 

Az Ügyrend 4. § (8) bekezdése alapján amennyiben jogszabály rendelkezése alapján az Egyetem 

kari struktúrája megváltozik, az új kar szenátusi képviseletének biztosítása céljából időközi 

választásokat kell kiírni.  

 

2. Az Ügyrend fent hivatkozott rendelkezései alapján a 2022. évben esedékes időközi szenátusi 

választásokat 

2022. január 31. és február 25. 

között terjedő időszakra írom ki. 

3. Az általános választási eljárás rendje szerint lebonyolított időközi választásban kizárólag az érintett 

választóközösség vesz részt. Az időközi választáson megválasztott szenátusi tag megbízatása a 

Szenátus tagjainak mandátumáig szól. 

 

4. Az időközi szenátusi tagválasztáson aktív választójoggal rendelkezik (választó) az Egyetem érintett 

választóközösségeinek határozatlan időre kinevezett teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalója. Passzív választójoggal rendelkezik (választható) az Egyetem érintett 

választóközösségeinek határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalója. Azon munkavállalók, akik munkaviszonya szünetel, sem aktív, sem passzív 

választójoggal nem rendelkeznek. 

 

5. Az SZMR 24. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott közösségek közül az időközi választásban 

érintett választóközösségek az alábbiak:  

a) az Oktatási Bizottság választóközössége       1 fő 

b) az EKIK választóközössége        1 fő 
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6.  Tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre, az Ügyrend 6.§ (7) bekezdése alapján a választási eljárás 

jelölési és szavazási szakasza elektronikus felületen kerül lebonyolításra. A jelölés és a szavazás 

titkosan, elektronikus felületen biztosított jelölőív, illetve szavazólap alkalmazásával történik. 

 

7. A jelölési szakaszban a jelöltek száma mindkét érintett választóközösségben maximum 3 fő lehet. 

 

8. A választásokkal kapcsolatos részletes tudnivalókról a Választási Bizottság tájékoztatja az Egyetem 

érintett Polgárait. A Szenátus összetételére, valamint a választások részletes szabályaira vonatkozó 

rendelkezéseket az Ügyrend 4-11 §-ai tartalmazzák, amelyek az Egyetem honlapján is 

megtekinthetőek az Egyetem honlapján a http://uni-obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-

szenatusanak-ugyrendje_0.pdf alatt. 

 

9. Az elektronikus választás határidejét, határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

Dátum Eljárási cselekmény 2. 

fordulókat is számítva 

Eljárási cselekmény 1. 

fordulóban eredményes 

szakaszok esetén 

január 31.  Rektori utasítás kiadása Rektori utasítás kiadása 

január 31.  Névjegyzékek közzététele 

az intraneten, erről a 

választóközösségek 

tájékoztatása 

Névjegyzékek közzététele az 

intraneten, erről a 

választóközösségek 

tájékoztatása 

február 1. kedd névjegyzékek 

véglegesítése, közzététele 

névjegyzékek véglegesítése, 

közzététele 

február 2. szerda jelölés jelölés 

február 3. csütörtök HVB-k jegyzőkönyvet 

készítenek a jelöltállítás 

eredményéről 

HVB-k jegyzőkönyvet 

készítenek a jelöltállítás 

eredményéről 

február 4. péntek eredménytelen jelölés 

esetén 2. forduló 

HVB elnöke megküldi a VB 

elnökének a jelölés összesítését 

tartalmazó jegyzőkönyvet 

február 7. hétfő 

munkanap végéig 

HVB elnöke megküldi a 

VB elnökének a jelölés 

összesítését tartalmazó 

jegyzőkönyvet 

VB összeállítja a két jelöltlistát 

február 8. kedd VB összeállítja a két 

jelöltlistát 

a jelöltek nyilatkoznak a jelölés 

elfogadásáról, a végleges 

jelöltlista közzétételre kerül az 

intraneten 
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február 9. szerda a jelöltek nyilatkoznak a 

jelölés elfogadásáról, a 

végleges jelöltlista 

közzétételre kerül az 

intraneten 

február 9-10. 

szerda-

csütörtök 

elektronikus 

szavazás 

február 10-11. csütörtök-

péntek 

elektronikus szavazás február 11. 

péntek 

HVB elnökök 

megküldik az 

eredmény 

jegyzőkönyveket 

a VB elnöknek, 

aki azokat 

haladéktalanul 

közzéteszi, a 

szavazás lezárul 

február 14. hétfő HVB elnökök megküldik a 

jegyzőkönyveket a VB 

elnöknek, aki azokat 

haladéktalanul közzéteszi 

a VB elkészíti az egyetemi 

szintű választási jelentést 

február 16-17. szerda-

csütörtök 

megismételt szavazás - 

február 18. péntek HVB-k elnökei megküldik 

az eredmény 

jegyzőkönyvet a VB 

elnökének, ezzel a 

szavazási szakasz lezárul 

- 

február 21-25. hétfő-péntek a VB elkészíti az egyetemi 

szintű választási jelentést 

- 

 

 

10. Az utasítás 2022. január 31-én lép hatályba és a szenátusi tagok megválasztásáig van hatályban. 

 

 

 

 

 

 

         Prof. Dr. Kovács Levente s.k.  

                 rektor 
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