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A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatát 

képviselő rektorhelyettesek választására vonatkozó belső eljárás 

1. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatának tagozatvezető és tagozatot 

képviselő rektorhelyettesi funkcióinak a megválasztásáról szóló eljárás összhangban 

van az 1/2011-es számú Nemzeti Oktatásügyi Törvény 211. cikk. (2), valamint a 

3751/2015-ös Miniszteri Rendelettel. 

 

I. Jelöltek 

 

2. A Magyar Tagozatot képviselő rektorhelyettesi tisztségre jelöltetheti magát, minden 

olyan oktató, aki végleges, meghatározatlan időre szóló munkaszerződéssel 

rendelkezik a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatán. 

3. A magyar tagozatot vezető és képviselő rektorhelyettesi funkció betöltésére vonatkozó 

választások esetében az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a. a BBTE Etikai Szabályzata által rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó 

előírásokat; 

b. a jelöltek szakmai és vezetői képességeit; 

4. Nem jelöltethetik magukat azok az oktatók, akik különböző megrovásban részesültek 

az etikai tanács részéről. 

5. A jelöltek nevezési dossziéja tartalmaznia kell: 

a. A jelölt szándéknyilatkozatát; 

b. A magyar tagozatra fejlesztésére, valamint vezetésére vonatkozó projekt-

tervezetet, amelyet mandátuma alatt szeretne megvalósítani; 

c. Europass Curriculum Vitae-t, amely tartalmazza a jelölt előző szakmai és 

vezetői tapasztalatát, valamint a fontosabb publikációiról készült jegyzéket. 

6. A Tagozati Tanács 14 129/2019.07.23-ai határozata alapján a jelölteknek a nevezési 

dossziéjukat 2020. január 7-éig kell eljuttatni a tagozatért felelős főtitkárhelyetteshez 

(M. Kogălniceanu/Farkas u., 1 sz., első emelet 112-es terem). 

7. A jelöltek nevezési dokumentumait a Magyar Tagozat Választási Bizottsága hagyja 

jóvá, amelyet követően az intézmény honlapján nyilvánossá válnak.  
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8. A Magyar Tagozat Választási Bizottsága nyilvános kerekasztal beszélgetést szervez a 

jelöltek megismerésére, illetve a tagozat fejlesztéséről és vezetéséről megfogalmazott 

elképzelések megismerésére. 

 

II. Szavazás 

 

9. A magyar tagozatot képviselő rektorhelyettesi tisztség betöltésére való jelölés 

egyetemes, közvetlen és titkos szavazás által történik, a Magyar Tagozat érvényes 

szavazati joggal rendelkező tagjai által. 

10. A Magyar Tagozatot képviselő rektorhelyettesek kijelölésére vonatkozó választások 

szavazati körzete a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata.  

11. Szavazati joggal rendelkezik minden olyan oktató, aki a BBTE Magyar Tagozatán 

végleges, meghatározatlan időre szóló munkaszerződéssel rendelkezik, illetve a 

szavazati joggal rendelkező diákképviselők. 

12. A szavazatra jogosult diákképviselők száma a 2019. október 1-jén meghatározatlan 

időre szóló munkaszerződéssel rendelkező oktatók számának az egyharmada (diák 

szenátorok, KMDSZ, kari tanácsban tevékenykedő diákképviselők, stb.). 

13. A szavazati jog nem ruházható át más személyre. 

14. A Tagozati Tanács 14 129/2019.07.23-ai határozata alapján a választásra, 2019. január 

23-án, 09.00–17.00 óra között kerül sor. 

15. A szavazatra jogosult személyek személyi igazolvánnyal, valamint a diákok esetében 

az érvényes hallgatói jogviszonyt igazoló diákigazolvány felmutatása is szükséges a 

szavazathoz; továbbá aláírják a részvételi ívet. 

16. A választás szavazó lapokkal történik, amelyen szerepel az összes jelölt neve. A 

szavazó lapokat a Magyar Tagozat Választási Bizottsága nyomtatja egy nappal a 

választás előtt, amelynek számát jegyzőkönyvben rögzíti, majd a választás napjáig 

elzárva tárolja. Más szavazó lapokkal történő szavazás, vagy a szavazó lapok 

megsemmisítése a szavazat érvényességének elvesztését vonja maga után, illetve 

súlyos kihágásnak minősül. 

17. Két szavazó lapot bocsájt a Választási Bizottság a szavazók számára. 

a. a magyar tagozatot képviselő két rektorhelyettes nevesítésére 

b. a tagozatot vezető rektorhelyettesi tisztségre. 

Az első szavazó lapon két jelöltre kell szavazni, míg a második szavazó lapon egy 

jelöltre lehet voksolni. 

18. A szavazás a szavazó fülkében történik, ahol a Választási Bizottság által rendelkezésre 

bocsájtott pecséttel, a szavazati joggal rendelkező személy lelkiismeretének 

megfelelően szavaz a jelöltek egyikére, vagy a tagozatot képviselő rektorhelyettesek 
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esetében két jelöltre. A szavazat akkor érvényes, ha a bélyegzőt az általa választott 

személy nevét tartalmazó mezőre nyomja. Ha a megjelölt mezőn kívül, vagy egyszer 

több mezőre is kerül pecsét, valamint ha más egyéb jelzést is felvezet a szavazólapra, 

a szavazat érvényét veszti. Az üres szavazólapok szintén érvénytelen szavazatnak 

minősülnek. A szavazólapokat az urnába kell helyezni kettőbe hajtva. A szavazó urnát 

a Választási Bizottság előző nap ellenőrzi és pecséttel, valamint a Bizottság elnökének 

aláírásával ellátva lezárja. 

19. A szavazás végén a Választási Bizottság megszámolja a leadott érvényes és 

érvénytelen szavazatok száma, erről jegyzőkönyvet készít. Ahhoz, hogy a választás 

érvényes legyen a szavazati joggal rendelkező személyeknek fele plusz egy szavazata 

szükséges. 

20. A szavazás erényességéről a Választási Bizottság határoz, majd a tagozati tanács a 

jelöltek – a választáson elért eredmények függvényében átiratban felterjeszti az 

Egyetem Választási Bizottságának. A rektorválasztást követően a Magyar Tagozat 

választása alapján a hivatalba lépő rektor kinevezi a tagozatvezető és képviselő 

rektorhelyettes(eke)t. 

21. A választást követően a szavazó lapokat az egyetem archívumába kerülnek 

megőrzésre, amelyet csak rektori engedéllyel a tagozatért felelős főtitkárhelyettes 

nyithat fel.  


