A Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsának
Választási Szabályzata
(1. sz. melléklet A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kari
Ügyrendjéhez)

1. § Jelen szabályzat hatálya az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsának megválasztására,
és személyi összetételére terjed ki.
2. § Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsának tagjai mandátumukat
a) tisztségük folytán,
b) választással,
c) delegálás útján
nyerik el.
3. § (1) A Kari Tanács tagjai:
a) tisztsége folytán:
aa) a dékán
ab) a Kar tanszékeinek és intézeteinek vezetői;
b) választással:
ba) a Kar vezető oktatói (egyetemi docens, egyetemi tanár) és kutatói (tudományos
főmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor; továbbiakban együttesen: vezető
oktató) által megválasztott, két vezető oktató, kutató munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott (1. sz. választási egység);
bb) a Kar nem vezető oktatói (mesteroktató, tanársegéd, adjunktus) és kutatói (tudományos
segédmunkatárs, tudományos munkatárs; továbbiakban együttesen: nem vezető oktató) által
megválasztott, két nem vezető oktató, kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott
(2. sz. választási egység);
bc) egyéb (nem oktató, nem kutató) munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak
(továbbiakban nem oktató) közül (3. sz. választási egység) megválasztott egy fő;
c) delegálással:
ca) a Kari Hallgatói Önkormányzat által delegált 8 egyetemi hallgató,
cb) a nappali tagozatos doktori képzésben részt vevő hallgatók által delegált egy hallgató.
(2) Állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Kari Tanács munkájában
a) a rektor,
b) a kancellár,
c) a dékánhelyettesek,
d) az egyetemi Szenátus kari képviselője,
e) a Dékáni Hivatal vezetője,
f) a Tanulmányi Osztály vezetője,
g) a professor emeritusok,
h) a szakszervezetek képviselője,
i) A Kar előző dékánja a megbízatásának megszűnését követő naptól számított egy évig.
j) mindazok, akiket a dékán tanácskozási joggal meghív.
4. § A Kari Tanácsba történő választások alapelvei:
a) A választások megszervezése kari feladat.
b) Minden, a Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező alkalmazott – oktató, és nem
oktató –, valamint hallgató, aki nem áll fegyelmi vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya

alatt, választó és egyben választható. Az oktatók az oktatói, a hallgatók a hallgatói, a nem
oktatók a nem oktatói képviselőt választják meg.
c) A választott oktatók, és nem oktatók tájékoztatják választóikat a Kari Tanács
működéséről.
d) A kari tanácsi tagság a választott oktatók, nem oktatók esetében három évre, hallgatók
esetében egy évre szól.
e) A szavazás hivatalos szavazólappal, titkosan történik; a kitöltetlen szavazólapon
semmilyen megkülönböztető jelzés nem lehet.
f) A tanácstagok választásával egyidőben a választók az általuk választható rendes tagok
számának kétszeresével egyező számú póttagot is választanak. A póttag mandátuma a
választott tag mandátumával egyező időpontban jár le.
A Kari Tanács tagját akadályoztatása esetén – a választáson elért sorrend szerint – póttagjai
helyettesítik. A póttag behívására a tanácstag előre bejelentett akadályoztatása, vagy a
Tanácsba hivatalból történő bekerülése esetén bármikor sor kerülhet. A póttagot a
tanácstagsági jogkör csak a Tanácsba történő behívástól kezdve illeti meg, ezt a jogkört a
tanácstag akadályoztatásának megszűnéséig gyakorolhatja.
Amennyiben a választott tag megbízatása bármilyen okból megszűnik, helyébe a választási
sorrend szerinti póttagja lép, és megbízatása hivatali elődje megbízásának lejártáig szól.
g) A választott tagok kari tanácsi tagságának első napja a megválasztásuk napját követő első
nap, utolsó napja a tagság első napjától számított harmadik év elteltének utolsó napja.
e) A Kari Tanács tagja megbízatásának lejártát követően újraválasztható.
h) A kari tanácsi tagság megszűnik a tag
ha) mandátumának lejártával,
hb) mandátumáról történő lemondásával,
hc) kari közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével,
hd) visszahívásával,
he) betöltött tisztségen alapuló tagság esetén a vezetői megbízás megszűnésével,
hf) a vezetői megbízással nem rendelkező oktató, kutató tag esetében, ha vezetői megbízást
kap, a vezetői megbízás kezdetét megelőző napon,
hg) hallgatói képviselő esetében kari hallgatói jogviszonyának megszűnésével,
szünetelésével, továbbá az EHÖK, illetve a Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában
meghatározott esetekben.
i) A Kari Hallgatói Önkormányzat, illetve a Doktorandusz Önkormányzat a kari tanácsi
képviselői személyében bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon
belül köteles tájékoztatni a dékánt. Ez a kötelezettség a kari HÖK választásokat követően
is terheli a Kari Hallgatói Önkormányzatot, utóbbi esetben akkor is kötelesek a kari tanácsi
képviselők és póttagok személyéről hivatalos tájékoztatást nyújtani, ha azok személye nem
változott.
5. § (1) A választás időpontját a dékán állapítja meg. Ezt az időpontot a dékán köteles legalább
két héttel korábban nyilvánosságra hozni.
(2) A választás lebonyolításáért a dékán felelős.
6. § (1) A választás kétfordulós (jelölés – választás). Minden választásra jogosultnak minden
fordulóban egy szavazata van.
(2) A választás mindkét fordulója – a szavazásban részt vevők számára tekintet nélkül –
érvényes.
7. § (1) A szavazás - mindkét fordulóban - hivatalos jelölőlappal és szavazólappal, titkosan
történik.
(2) Az első fordulóban a jelölés úgy történik, hogy a szavazásra jogosult a hivatalos
jelölőlapon megjelölt helyre olvashatóan leírja az általa alkalmasnak tartott annyi személy
nevét, amennyi választási egységében kari tanácstagnak legfeljebb választható, s ezt a
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szavazólapot a megfelelő urnába helyezi.
(3) Érvénytelen az a jelölés, amelyet nem a hivatalos jelölőlapon adtak le, amelyet nem a
megfelelő urnába dobtak, valamint amelyből nem olvasható ki egyértelműen, hogy kire
kívánták leadni.
8. § A szavazás minden választási egységben három egymást követő munkanapon át tart.
9. § (1) A választási eljárás során a dékán gondoskodik arról, hogy a szavazólap mindhárom
napon munkaidőben átvehető és az urna a szavazó számára hozzáférhető legyen, ugyancsak
ő gondoskodik az urna őrzéséről és a pecsét sértetlenségéről is.
(2) A dékán gondoskodik arról is, hogy a szavazás megkezdése előtt 3 nappal jól látható és
mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót helyezzenek el, amely tartalmazza
a) a szavazás helyét, módját és időpontját,
b) azt a személyt és helyet, akitől és ahol a szavazólap átvehető,
c) az urna felbontásának idejét és helyét.
(3) A szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni.
(4) A szavazás befejezését követően a dékán az urnát nyilvánosan bontja fel.
10. § (1) A második fordulóban a megválasztható tanácstagok számánál háromszor több fő indul,
a jelölésen kapott szavazatok számának csökkenő sorrendje alapján. Ha az induláshoz még
szükséges legalacsonyabb számú szavazatot többen is megkapták, valamennyien jogosultak
a második fordulóban való részvételre.
(2) A második fordulóban indulni jogosult (és vissza nem lépett) személyek neveit
tartalmazó listát a 9. § (2) bekezdésben jelzett helyen jól láthatóan ki kell függeszteni,
feltüntetve a jelölésen kapott szavazatok számát is.
(3) A második fordulóba jutott személyek nyilatkozatának beszerzése a választás
lebonyolításáért felelős személy feladata.
(4) Amennyiben valamelyik jelölt nem vállalja a jelölést, úgy automatikusan az utána
sorrendben legtöbb jelölést kapott személy kerül a helyére.
11. § (1) A második fordulót a jelölést követő héten, három egymást követő munkanapon kell
lebonyolítani.
(2) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok
összeszámlálására az első fordulónál részletezett szabályok az irányadók.
12. § (1) Külön szavazólapra kell felvenni az egyes választási egységek jelöltjeinek nevét abcsorrendben, melyek közül a szavazó annyi nevet jelöl meg, ahány tanácstag választására
jogosult, a többit érintetlenül hagyja.
(2) A szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon az adott választási egységben
megválasztható tanácstagok számánál több személy nevét nem jelölték meg.
(3) Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a 10. § (1) bekezdésben meghatározott
személyre adtak le.
13. § (1) A második fordulóban tagként azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
(2) Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért szavazatok száma dönt.
(3) Amennyiben az első fordulóban elért szavazatok is azonos számúak, az azonos
szavazatot szerzett személyek közül sorsolással kell dönteni.
(4) A tanácstagok választásával egyidőben választási egységenként a tanácstagok mellé két
póttagot is választani kell. Póttagként azokat a személyeket kell megválasztottnak
tekinteni, akik a megválasztott rendes tagok után sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.
Amennyiben nem volt háromszoros számú jelölt a választáskor, úgy a rendelkezésre álló
számú jelölt lesz póttag.
3

14. § (1) A szavazás végeredményét a szavazást követően a Kar honlapján közzé kell tenni,
továbbá a Dékáni Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A hirdetményben a
megválasztott rendes tag neve mellett a mandátum kezdő és lejárati határnapját, valamint
póttagjai nevét a leadott szavazatok csökkenő sorrendjében fel kell tüntetni. A dékán köteles
minden fordulóról jegyzőkönyvet készíttetni s azt legkésőbb három napon belül a rektornak
megküldeni.
(2) A választások tisztaságára és szabályos lebonyolítására a Dékáni Hivatal vezetője
felügyel, aki erről beszámol az alakuló tanácsülésen.

Átmeneti rendelkezések
15. § (1) Jelen szabályzat 4. § d) pontjában foglaltaktól eltérően a 2018. június 30-án lejáró oktató
és nem oktató kari tanácsi tagok helyére megválasztott új tagok mandátumának lejártát úgy
kell megállapítani, hogy az egybeessen a 2016. év során megválasztott kari tanácstagok
mandátumának lejártával.
Záró rendelkezések
1.

Jelen szabályzat módosítását az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2016. szeptember
29-ei ülésén hozott 6./2016/2017. számú határozatával elfogadta.

2.

Jelen szabályzat a 2013. szeptember 1. napján hatályba lépett szabályzatot, valamint a
szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2016. szeptember 29. napján lezárt, hatályos
szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.

3.

A módosított szabályzat rendelkezései a Kari Tanács által történő elfogadását követő napon,
2016. szeptember 30. napján lépnek hatályba. A szabályzat a következő linken érhető el
folyamatosan: http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok .

Szeged, 2016. szeptember 29.

Dr. Balogh Elemér
egyetemi tanár, dékán
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