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A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 

REKTORÁNAK VÁLASZTÁSI MÓDJÁT MEGHATÁROZÓ ONLINE 

REFERENDUM SZERVEZÉSI MÓDSZERTANA 
 

 

 

 

I. FEJEZET: Általános rendelkezések  

1. cikk  
1) Jelen módszertan a Sapientia EMTE rektorának megválasztási módját meghatározó online 

referendum lebonyolítási eljárását szabályozza. A referendum általános, közvetlen, titkos és 

egyenlő szavazat alapján történik.   

2) A referendumot a 2015/3751 sz. oktatási és kutatási miniszteri rendelet, valamint a 2011/1. 

sz. nemzeti oktatási törvény előírásainak megfelelően kell megszervezni és lebonyolítani, 

figyelembe véve a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megelőzése céljából hozott országos 

szintű hivatalos rendelkezéseket és biztonsági előírásokat. 

3) A referendum megszervezése és lebonyolítása a törvényesség, az egyetemi autonómia, az 

átláthatóság, a felelősségvállalás, a pénzügyi és szervezési hatékonyság elvei alapján, az 

egyetemi alkalmazottak jogainak és szabadságának, valamint az etikai normáknak 

tiszteletben tartásával történik.  

4) A referendum szervezési módszertanát a Szenátus 2324/2020.02.28. határozatával hagyta 

jóvá. A járványügyi helyzetre való tekintettel, a referendum online lebonyolítására vonatkozó 

rendelkezéseket jelen módosított módszertan tartalmazza, amely a Szenátus általi 

jóváhagyását követően lép érvénybe.  

 

2. cikk 
1) Az egyetem rektorának kijelölése 2011/1-es nemzeti oktatási törvény 209. cikkely (1) 

bekezdésének megfelelően kétféle módon történhet: 

o nyilvános pályázattal  

o általános, közvetlen, titkos és egyenlő szavazással. 

Az egyetemi közösség a két lehetőség közül referendum alapján választja ki a kívánt módozatot.  

2) Az (1) bekezdésben meghatározott referendum megszervezése online történik, a Neptun 

Egységes Tanulmányi Rendszer Unipoll moduljának segítségével.  

3) Szavazati joggal rendelkezik minden, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott 

egyetemi oktató (minden főállású egyetemi oktató), valamint a hallgatók szenátusi, illetve kari 

tanácsi képviselői.  

4) A szavazati joggal rendelkező személyek jegyzékét az Egyetemi Választási Bizottság állítja 

össze a Rektori Hivatal segítségével, és a referendum időpontja előtt legalább 14 nappal 

közzéteszik az egyetem honlapján. 

2349/2020.05.15. határozat 

– 4. melléklet 
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3. cikk  
1) A referendum megszervezésének ütemtervét az egyetem Szenátusa határozza meg úgy, hogy a 

referendum időpontja legalább hat hónappal a rektorválasztás előtt legyen. 

2) A referendum szervezési módszertanát az egyetem és a karok honlapján közzétéve legalább 

30 nappal az eseményt megelőzően ismertetni kell az egyetem munkatársaival, valamint 

továbbítani kell a Minisztériumnak.  

3) A referendumra az egyetem mindhárom karán ugyanazon a napon és ugyanabban az 

időszakban kerül sor, a Neptun Unipoll platformon keresztül történő online szavazással.  

4) A referendum tárgyát, időpontját és időintervallumát legalább 30 nappal az esemény előtt az 

egyetem és a karok honlapján közzétéve ismertetni kell az egyetem munkatársaival. 

5) A referendum időpontját legalább 14 nappal az esemény előtt közölni kell a Minisztériummal.  

 

2. FEJEZET: A referendum megszervezése és lebonyolítása  

4. cikkely 
1) A referendum szervezésének időszaka a referendum időpontjának közzétételével kezdődik, és 

a szavazatok leadását, azok megszámlálását és feldolgozását, a referendum eredményének 

megállapítását és nyilvánosságra hozatalát foglalja magába.  

2) Az intézmény 6–7 tagú Választási Bizottságát az egyetem Szenátusa jelöli ki. A Választási 

Bizottság egyetemi szintű pártatlan szerv, amelynek feladata az egyetemi választások, beleértve 

a referendum megszervezése és lebonyolítása, a Választási szabályzatnak megfelelően. 

3) Az Egyetemi Választási Bizottság (EVB) szenátusi kinevezéséről jegyzőkönyvi kivonat 

készül, amely egyúttal az EVB beiktatásának dokumentumát képezi. 

4) A referendum tárgyára és dátumára, a szavazáson résztvevő személyekre és a szavazás 

módjára vonatkozó online informáló kampány megszervezéséért a Rektori Hivatal segítségével a 

Választási Bizottság felel.  

5) A Választási Bizottság megalakulása és a referendum megszervezése közötti időszakban az 

egyetem és a karok vezetőségével együtt minden oktatási helyszínen belső online vitafórumot 

rendez, amelynek során tájékoztatják az egyetemi közösséget a referendummal, illetve annak 

következményeivel kapcsolatban. A vitafórumok megszervezése videókonferenciák keretében 

történik, amelyek időpontját és a csatlakozás módját közzéteszik az egyetem és karok honlapján. 

6) A Rektori Hivatal a következő információkat közli az Oktatási Minisztériumnak: 

a) a referendumon szavazati joggal rendelkező személyek teljes létszáma intézményi szinten, 

valamint kategóriánként: szavazati joggal rendelkező oktatói/kutatói személyzet és szavazati 

joggal rendelkező hallgatók, 

b) a referendum időpontjára és az online szavazásra vonatkozó szenátusi döntés, legalább 14 

nappal a referendumot megelőzően, 

c) a referendum megszervezésének ütemtervére vonatkozó információk honlapon való 

közzétételének dátuma, 

d) az egyetemi közösség tájékoztatása céljából szervezett online vitafórumok időpontja és 

helyszíne. 

 

5. cikkely 
1) Az EVB az alábbi feladatokat látja el a referendummal kapcsolatosan:  

a) elkészíti  a szavazók jegyzékét,  
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b) közzéteszi a szavazók jegyzékét az egyetemi honlapon, és ellenőrzi, hogy a kari választási 

bizottságok gondoskodjanak a jegyzékek kifüggesztéséről és a kari honlapokon való 

megjelenítéséről. 

c) megszervezi a referendum témájáról, időpontjáról, a résztvevőkről és referendum 

lebonyolításáról szóló online tájékoztató kampányt, 

d) a szavazati joggal rendelkező személyeknek elküldött elektronikus levélben, valamint a 

honlapon közzétett tájékoztatók által nyilvánosságra hozza a szavazás módját,  

e) teszteli és ellenőrzi a Neptun Unipoll szavazási rendszer működését, felülvigyázza a szavazás 

titkosságának biztosítását, 

f) a választás eredményeinek generálása az EVB tagjainak jelenlétében történik, mely eseményt 

a referendum jegyzőkönyvében rögzítenek, 

g) a Neptun Unipoll rendszerből generált eredmények alapján megállapítja a részt vevő szavazók 

számát, az érvényesen leadott szavazatok számát, valamint az érvénytelen szavazatok számát, és 

elkészíti a referendum eredményeit összesítő jegyzőkönyvet,  

h) közli a referendum eredményét a Vezetőtanáccsal.  

2) Az EVB tagjai korrekt és pártatlan módon kötelesek ellátni feladatukat. E kötelezettség be 

nem tartása az adott helyzettől függően büntető- vagy polgárjogi következményekkel jár.  

3) Az EVB a tagok online kommunikációján keresztül végzi tevékenységét, határozatai a tagok 

többségi szavazata esetén érvényesek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

4) Az EVB tevékenységét adminisztratív szempontból a Rektori Hivatal segíti elő. 

 

6. cikkely 
1) Az egyetemi választások – beleértve a referendumot is – megfelelő körülmények között 

történő megszervezése érdekében a kari tanácsok 5–7 tagú kari választási bizottságot neveznek 

ki, akik közül 2 tag hallgató.  

2) A kari választási bizottság felel a referendum megszervezéséért és lebonyolításáért adott 

szavazókörzetben.  

3) A kari választási bizottság munkáját a Dékáni Hivatal támogatja technikai-adminisztratív 

szempontból. 

 

7. cikkely 
1) Az egyetem szavazójegyzékének a szavazati joggal rendelkező személyek névsorát kell 

tartalmaznia.  

2) A karok szavazójegyzékének az alábbi adatokat kell tartalmaznia: sorszám, családnév, utónév, 

személyi szám/útlevélszám, kar, tanszék/szak (hallgatók esetében).  

3) Az online szavazás előtt legalább 14 nappal közzé kell tenni a szavazók jegyzékét (személyi 

szám/útlevélszám nélkül), és meg kell határozni a szavazás időtartamát, mely idő alatt a 

szavazók beléphetnek a Neptun Unipoll rendszerbe.  

4) A szavazóknak joguk van ellenőrizni, hogy szerepelnek-e a szavazói jegyzéken. Minden 

hiányra, hibás adatra vagy bármilyen más tévedésre vonatkozó észrevételt a kari választási 

bizottságnak kell jelezni a választási honlapon közzétett email címen, amely az észrevétel 

regisztrálása után azonnal, de legfeljebb 24 órán belül köteles intézkedni, és a listák javítását 

igényelni az EVB-től.  

5) A referendum időpontját megelőző 3 nap alatt a szavazójegyzékek már nem módosíthatók. A 

végleges szavazójegyzékeket 3 nappal a szavazás időpontja előtt kifüggesztik a szavazókörzetek 

székhelyén, illetve közzé teszik az egyetem és a karok honlapján. 
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8. cikkely 
1) A szavazás megnyitásakor a szavazati joggal rendelkező egyetemi polgárok (főállású oktatók 

és a hallgatók kari tanácsi és szenátusi képviselői) üzenetet kapnak a Neptun rendszerből. Ezt a 

Neptun rendszer automatikus értesítésként küldi a felhasználó webes felületén Beérkezett 

üzenetek mappájába, illetve, megfelelően beállított, alapértelmezett hivatalos emailcím 

esetén az elektronikus postaládájába is. 

2) A szavazáson résztvevők a Neptun oktatói weben (OWEB), illetve Neptun hallgatói weben 

(HWEB) keresztül, egyedi Neptun azonosítójukkal léphetnek be a Neptun Unipoll rendszerbe.  

3) A szavazás titkos, a válaszok anonimak, csak a szavazás tényét rögzíti a Neptun Unipoll 

rendszer. 

4) Az elektronikus szavazás módjáról és lépéseiről az EVB részletes leírást tesz közzé a 

honlapon, valamint a szavazati joggal rendelkező személyeknek kiküldött elektronikus levél 

formájában.  

5) A rektorválasztási referendum szavazólapja a Neptun rendszerben kitöltendő kétnyelvű 

kérdőív, amely két opciót tartalmaz: 

- pe bază de concurs public/nyilvános pályázattal 

- pe bază de alegeri generale prin vot universal, direct, secret şi egal/általános választáson, 

közvetlen, titkos és egyenlő szavazással. 

A megfelelő opció kiválasztása után a Szavazat érvényesítése gombra kattintással adható le a 

szavazat. A következő oldalon a rendszer megerősíti a szavazat rögzítését, és ezt követően az 

ablak lezárható. A technikai okokból megszakadt vagy szándékosan megszakított szavazás 

újrakezdhető a referendum időtartama alatt, a fenti eljárás szerint. 

6) A Neptun Unipoll rendszerben egy személy csak egy szavazatot adhat le, és egyetlen opciót 

választhat a lehetséges kettő közül. A megszakított és újra nem kezdett, be nem fejezett kitöltés 

érvénytelen szavazatnak számít. 

 

9. cikkely 
1) Az egyetemi választási bizottság a szavazás lezárulása után az egyetem Rektori Hivatalában 

azonnal megkezdi a referendum eredményének generálását a Neptun Unipoll rendszerből, az 

egyetem Neptun adminisztrátorának segítségével.  

2) Az eredmények generálásakor és feldolgozásakor a kari választási bizottságok, illetve az 

Oktatási Minisztérium erre a célra kijelölt képviselői is jelen lehetnek, betartva a járványügyi 

előírásokat. 

3) A Neptun Unipoll rendszerből generált jelentések tartalmazzák a szavazáson részt vett 

személyek jegyzékét, a kart, amelyhez a válaszadó tartozik, és az általa kiválasztott opciót, úgy, 

hogy a válaszadó személye nem azonosítható. A rendszerből generálhatók a referendum 

eredményére vonatkozó statisztikai kimutatások is (résztvevők száma, érvényesen leadott 

szavazatok száma, kitöltetlenül maradt kérdőívek, azaz érvénytelen szavazatok száma, az egyes 

opciókra leadott szavazatok száma és aránya). 

4) Az Egyetemi Választási Bizottság jegyzőkönyvbe vezeti a Neptun Unipoll rendszerből 

generált jelentések szerint a referendum eredményeit, a két választási opcióra leadott érvényes 

szavazatok számát és azok arányát.  

5) A referendum jegyzőkönyvét az EVB elnöke, annak helyettese és az egyetemi választási 

bizottság tagjai írják alá.  
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6) Nem befolyásolja a jegyzőkönyv érvényességét az, ha a választási bizottság egyes tagjainak 

aláírása hiányzik róla. Az elnöknek a jegyzőkönyvbe be kell jegyeznie az okot, amely miatt 

egyes tagok nem írták alá a jegyzőkönyvet.  

7) A kari választási bizottságok jelenlevő tagjai másolatot kérhetnek a jegyzőkönyvről, amelyet a 

választási bizottság elnöke ír alá.  

8) A szavazás időtartama alatt óvást lehet emelni jelen módszertan előírásainak be nem tartása 

esetén. Az óvásokat az egyetemi választási bizottság elnökéhez kell intézni elektronikus 

formában. Az óvásokat az egyetemi választási bizottság elnöke helyben megoldja.  

9) Amennyiben technikai okok miatt egy személy nem tudja távolról leadni szavazatát, az 

egyetem minden kara lehetőséget biztosít arra, hogy a kar székhelyén adhassa le online 

szavazatát, jelen módszertan előírásai szerint, a járványügyi biztonsági intézkedések betartásával. 

10) A szavazásról iratcsomót állítanak össze, amelynek tartalmaznia kell: a jegyzőkönyvet két 

eredeti példányban, a választás folyamatával kapcsolatos óvásokat, a szavazói jegyzékeket, és a 

Neptun Unipoll rendszerből generált résztvevői jegyzéket és az eredményekről szóló 

jelentéseket. Minden dokumentumot az EVB elnöke aláírásával hitelesít. 

11) A referendummal kapcsolatos választási dokumentumokat a Rektori Hivatalban archiválják. 

A dokumentumoknak az Egyetem Archívumába való elhelyezéséről szóló jegyzőkönyvet az 

EVB elnöke készíti el és írja alá. A dokumentumokat 5 évig kell megőrizni.  

 

3. FEJEZET: A referendum eredménye 

10. cikkely  
1) A referendum akkor érvényes, ha egyetemi szinten számítva a szavazójegyzéken szereplő 

személyek legalább fele részt vett azon. 

2) Érvényes referendum esetén annak eredményét az érvényes szavazatok egyszerű többségével 

állapítják meg. 

3) Amennyiben a referendum nem érvényes, legtöbb két héten belül új referendumot szerveznek, 

amelyen a részvételi arány nem jelent érvényességi kritériumot. Mindkét fordulót ugyanolyan 

módon, online szervezik, és a választásokkal kapcsolatos tennivalókat ugyanazon választási 

bizottságok végzik.  

4) A referendum eredményéről készült jegyzőkönyvet az EVB az egyetemi honlapon közzéteszi.  

 

11. cikkely 
1) Az EVB a szavazójegyzékeket, valamint a referendum eredményeiről szóló jegyzőkönyveket 

és kimutatásokat a Vezetőtanács elé terjeszti, amely ellenőrzi azokat.  

2) A Vezetőtanács a Szenátus elé terjeszti az EVB által megállapított referendum eredményeket, 

valamint az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet. 

3) A Szenátus megvitatja és érvényesíti a referendum eredményét, amelyet az egyetem honlapján 

nyilvánosságra hoznak a Szenátus elnöke által aláírt dokumentum formájában.  

4) A referendum eredményének alkalmazása a 2020–2024 választási ciklusban kötelező. 

5) A referendum eredményét írásban közlik az Oktatási Minisztériummal, a szenátusi 

érvényesítést követő két munkanapon belül. 

 

 

 

Ellenjegyzi,       Szenátus elnök, 

Zsigmond Erika, jogtanácsos     Dr. Tonk Márton egyetemi tanár 


