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SE Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Kari Tanács választott tagok választási rendje 
 
 
 
 

1.§ [Hatály] 
 
Jelen választási rend hatálya kiterjed a kari tanácstag választása során az egyetemmel teljes munkaidőben, 
határozott, vagy határozatlan időtartamban, az Egészségügyi Közszolgálati Kar szervezeti egységeiben 
oktatói, kutatói és egyéb munkakörben munkaviszonnyal, vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 
személyekre, továbbá a választás lebonyolításában közreműködő személyekre. 
 
2.§ [Általános szabályok és a választás kiírása] 

 
(1) A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) I. Könyv I.1. rész 
114. § (4) bekezdése szerint általános kari tanácsi választásokat négyévente kell tartani, a választást a Kar 
bonyolítja le.  
(2) A választást a dékán írja ki. 
(3) A választási kiírásban ismertetni kell:  
a) az SZMSZ kari tanácstagok megválasztására vonatkozó szabályait,  

b) a választás időtartamát, amely nem lehet rövidebb, mint egy munkanap,  
c) a választás helyszínének címét, 
d) a választás során használt szavazólapok mintáját, 
e) a választás lebonyolításával kapcsolatos egyéb, a jelen szabályzatban nem szabályozott információkat. 
(4) A választási kiírást a kar és az oktatási szervezeti egységek honlapján közzé kell tenni. 
(5) A Kari Tanács valamennyi választott tagját négy évre választják.  
(6) A választott kari tanácstag megbízatása a végleges választási eredmény alapján a megbízás 
elfogadásának napján kezdődik.  
(7) A választott Kari Tanács tagjának megbízása megszűnik az SzMSz-ben szabályozott esetekben. 

 
3.§ [A választási körzet és a választási névjegyék] 

 
(1) A Kari Tanács választott tagja jelen szabályzat 1. §-a szerinti karon foglalkoztatott, választott és 
vezetői megbízással nem rendelkező  
a)  4 fő oktató, akik közül 
aa) legalább 1 fő egyetemi tanár vagy egyetemi docens,  
ab) legalább 1 fő adjunktus vagy tanársegéd, és  
b) 1 fő kutató vagy egyéb munkakörben karon foglalkoztatott. 
(2) Az Egészségügyi Közszolgálati Karon választó és választható valamennyi oktatási szervezeti 
egységében a választási kiírás szerinti oktató vagy kutató munkakört (egyetemi tanár, egyetemi docens, 
adjunktus, tanársegéd, mesteroktató,  kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos 
főmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs) betöltő, vezetői megbízással nem 
rendelkező személy. 
(3) Amennyiben a karon nincs teljes munkaidőben foglalkoztatott vezetői megbízással nem rendelkező 
kutató munkakört betöltő személy, jelen szakasz (1) bekezdés b) pontja szerinti 1 fő egyéb 
munkakörben foglalkoztatott személyt kell választani.  
(4) A Kari Szervezeti és Működési Rend 4.1.2. d) alpont alapján a Kari Tanács választott tagok 
választásakor – figyelemmel a tisztségénél fogva kari tanácstagokra – a Kar intézeteinek arányosított 
(3-3 fő) képviseletét biztosítani kell. A választás választási körzetekben, az Egészségügyi Közszolgálati 
Karhoz tartozó oktatási szervezeti egységek szintjén történik.  
(5) A választási körzetben a választási névjegyzéket a jelen szakasz (2) bekezdése alapján választójoggal 
rendelkező és választható egyetemi oktatók, kutatók listáját jelenti, amelyet az Emberierőforrás-
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gazdálkodási Főigazgatóság készít elő a kar dékánjának felhívására, és bocsát a kari Választási Bizottság 
rendelkezésére oktatási szervezeti egység szerinti bontásban. 
(6) A választási névjegyzék tartalmazza: 
a) a választásra jogosult nevét, 
b) a választásra jogosult születési dátumát, 

c) a választásra jogosult anyja nevét, 
d) a személy foglalkoztatását végző szervezeti egységet, 
e) a választásra jogosult munkakörét. 
(7) A választási névjegyzék kizárólag a kari tanácsi választáson való részvételi jogosultság megállapítása 
céljából, kizárólag a választás lebonyolításának időtartamáig alkalmazható lista. 
(8) Az a választható személy, aki a szavazás megkezdéséig nyilatkozatot nyújt be a kari Választási 
Bizottsághoz a visszalépéséről, továbbá akinek a szavazás időpontjának végéig megszűnik valamely 
választhatósági feltétele, a választható személyek listájáról kiesik, mandátumot nem szerezhet, a 
szavazólapon nem kell feltüntetni vagy arról le kell húzni. 

 
4. § [A kari Választási Bizottság] 

 
(1) A kari Választási Bizottság a kari tanácstagok választási eljárásának lebonyolítására, a választás 
idejére a választással kapcsolatos döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező testület. 
(2) A kari Választási Bizottság 3 fős testület, elnökét és tagjait a Kar dékánja bízza meg. A kari Választási 
Bizottságot az elnök képviseli. 
(3) A kari Választási Bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki nem választó és nem 
választható. 
(4) A kari Választási Bizottság feladata: 
a) a választással, szavazással összefüggő bármely kérdésben határozatot hoz, 
b) elfogadja a választás hiteles dokumentumait (választási névjegyzék, szavazólap), 
c) dönt a választási névjegyzék módosításáról, 

d) figyelemmel kíséri, felügyeli és lebonyolítja a szavazást, 
e) megállapítja a választás eredményét, a kari tanácstagságot szerzett jelöltek személyét,  
f) bejelenti a Kari Tanács elnökének az eredmény alapján a Kari Tanács megválasztott tagjait, 
g) közzéteszi a Kar honlapján a választással összefüggő felhívásokat, döntéseket,  
h) szükség szerint ülésezik, amelyről jegyzőkönyv készül. 
(5) A kari Választási Bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását (így 
különösen jegyzőkönyvek készítése, határozatok rögzítése, ülések szervezése, döntés közzététele) a 
dékán által megbízott olyan személyek végezhetik, akik nem választók és nem választhatók. 
(6) A kari Választási Bizottság döntéseiről határozatot hoz. A kari Választási Bizottság a határozatait a 
kar belső honlapján a döntést követő 48 órán belül közzéteszi.  
(7) A kari Választási Bizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tag részt vesz. A kari Választási 
Bizottság döntését a jelenlévő tagjainak szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. A kari Választási Bizottság elektronikus úton is szavazhat. Döntését ilyenkor is 
határozatba kell foglalni. 
(8) A kari Választási Bizottság a névjegyzék alapján megállapítja, hogy mely oktatási szervezeti 
egységben van kutatói munkakörben választható jelölt. Erről az érintett oktatási szervezeti egység 
vezetőjét tájékoztatja. A kutatói munkakörben választható jelöltekre minden választási körzetben a 
választójoggal rendelkezők szavaznak. 
(9) A kari Választási Bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek tartalmaznia 
kell: 
a) választáson részt vettek (a névjegyzéket aláírók) számát és a jogosultak arányához viszonyított 
százalékos arányát, az összes leadott szavazat számát,  
b) az összes érvényes és érvénytelen szavazólap számát,  
c) a szavazólapon szereplő egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,  
d) a választás eredményének megállapítását, 
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e) a mandátumot megszerző személyek megállapítását, 
f) a kari Választási Bizottság elnöke és a további két tag aláírását, a jegyzőkönyv felvételének keltét és 
helyszínét. 

 
 
5.§ [A választás] 
 
(1) A választás lebonyolítása az oktatási szervezeti egységek szintjén történik. 
(2) A dékán a választási kiírással egyidőben tájékoztatja az oktatási szervezeti egység vezetőit, hogy a 
Kari Szervezeti és Működési Rend 4.1.2. d) alpont rendelkezése alapján hány főt kell választani az adott 
oktatási szervezeti egység képviseleteként. 
(3) Az oktatási szervezeti egység választási gyűlésén a szavazólapon szereplő választható személyek 
közül minden választásra jogosult személy a (2) bekezdés szerinti számban meghatározott főre szavazhat. 
(4) A szavazás titkos. A titkos szavazás feltételeit biztosítani kell (szavazófülke, vagy külön helyiség), 
azaz a szavazólapon a kitöltő személy nem lehet beazonosítható. 
(5) A szervezeti egység vezetője a kari választási rendet a helyben szokásos módon az érintettek részére 
hozzáférhetővé teszi. 
(6) A választást a választási kiírásban meghatározott időintervallumban kell lebonyolítani.  
(7) A választási gyűlést a kari Választási Bizottság hívja össze az időpont és a helyszín megjelölésével a 
választási kiírásra figyelemmel. 
(8) A kari Választási Bizottság gondoskodik a szavazólapnak a választásra jogosult személyek számának 
megfelelő példányszámban történő sokszorosításáról, melyet a kar bélyegzőjével hitelesít.  
(9) A kari Választási Bizottság feladatai a választási gyűlésen a választás lebonyolításával kapcsolatban: 
a) tájékoztatja a választásra jogosultakat a választási eljárásról, 
b) figyelemmel kíséri és felügyeli a választás lebonyolítását, 
c) ellenőrzi a választásra megjelentek választásra való jogosultságát és személyazonosságát, 
d) választásra jogosultság esetén a választó személy részére a szavazólapot egy üres borítékkal együtt 
átadja és annak átvételét a névjegyzék egyidejű aláírattatásával nyugtázza,  
e) a szavazás megkezdése és az urna lezárása előtt meggyőződik annak sértetlenségéről, illetve arról, 
hogy az urna üres. Erről és az urna lezárásáról jegyzőkönyvet vesznek fel. 
f) ellenőrzi, hogy a szavazólapot a választó az urnába zárt borítékban helyezi el. 
(10) A kari Választási Bizottság a választási gyűlés lezárásával az összes zárt, jelöletlen borítékot, a 
jegyzőkönyv egy példányát, valamint a választók aláírását tartalmazó névjegyzéket elhelyezi egy nagy 
borítékban, melyen feladóként az oktatási szervezeti egység neve szerepel, és a szavazatok 
összeszámlálásának helyszínére eljuttatja a Dékáni Hivatal erre kijelölt munkatársának, ahol az átvétel 
megtörténtéről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 
6.§ [A szavazólap] 

 
(1) A szavazólap a választási névjegyzék alapján készül. 
(2) A szavazólapon az alábbi adatok szerepelnek: 
a) név, 
b) a jelölt foglalkoztatását végző szervezeti egység, 
c) a jelölt munkaköre. 
(3) A szavazólapok mintapéldányát a kari Választási Bizottság készíti el, melyet a kari Választási 
Bizottság elnöke aláírásával hitelesít. (1. számú melléklet) 
 
7.§ [A szavazás érvényessége] 

 
(1) Érvényes a szavazat, amennyiben a választó akarata a szavazólapon egyértelműen megállapítható. 
(2) Érvénytelen a szavazólap, ha 
a) nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás, 
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b) a Kari Szervezeti és Működési Rend 4.1.2. d) alpont alapján meghatározott számnál több főre szavaztak, 
c) egy főre sem adtak le szavazatot, 
d) olyan személyre érkezik szavazat, aki a szavazólapon nem szerepel, 
e) a választásra jogosult akarata kétséget kizáróan nem állapítható meg. 
(3) A választás érvényes, amennyiben a választási körzetben a választásra jogosultak legalább 25%-a a 
szavazáson részt vett. A 25% alatti részvétel esetén második választási fordulót kell tartani. A második 
választási forduló a szavazók számától függetlenül érvényes. 

 
8.§ [A szavazás eredményessége és eredménye] 

 
(1) A kari Választási Bizottság a szavazólapokat választási körzetenként összeszámlálja.   
(2) Az adott választási körzetben az érvényes szavazatok alapján sorrendet kell felállítani a kapott 
szavazatszámok alapján. 
(3) A kutató munkakör választási kategóriában a választási körzetekben leadott érvényes szavazatok 
összesítésével, a kapott szavazatszámok alapján megállapított legtöbb szavazatot kapott jelölt szerez 
mandátumot. A kutató munkakörben mandátumot szerző személyre tekintettel kell a Kari Szervezeti 
és Működési Rend 4.1.2. d) alpont szerinti kar intézeteinek arányosított (3-3 fő) képviseletét 
biztosítani. 
(4) Amennyiben a mandátumot szerzett személy a megbízást nem fogadja el, úgy a soron következő legtöbb 
szavazatot kapott személy szerez mandátumot. 
(5) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választási kategóriában a választás eredménytelen 
vagy szavazategyenlőség áll fenn, második választási fordulót kell tartani. A második választási 
fordulóban 
a) eredménytelenség esetén az adott munkakörbe tartozó és mandátumot nem szerzett jelöltek,  
b) szavazategyenlőség esetén csak a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek, 
szerepelnek a szavazólapon. 
(6) A második választási fordulóra egyebekben az általános választás szabályait kell alkalmazni azzal, 
hogy a részvétel arányától függetlenül kell megállapítani a választás eredményét. 

 
9.§ [A szavazás eredményének megállapítása] 

 
(1) A szavazás eredményét – választási körzetenként is – a kari Választási Bizottság állapítja meg, 
kétség, illetve szavazategyenlőség esetén a szavazólapok ismételt áttekintésével, újraszámolásával. A kari 
Választási Bizottság megállapítja a mandátumot szerző jelöltek személyét, erről értesíti a Kari Tanács 
elnökét, a választás végleges eredményt közzéteszi a Kar honlapján.  
(2) A választás eredményének megállapításával szemben a közzétételt követő 2. napig jogorvoslati 
kérelem benyújtásának van helye. Kérelem hiányában a választás eredménye végleges. 
(3) Jogorvoslati kérelem esetén a kar dékánja 3 tagú Jogorvoslati Bizottságot jelöl ki. A Jogorvoslati 
Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki választható illetve választó, vagy aki a kari Választási 
Bizottság tagja.  
(4) Jogorvoslati kérelmet csak a jelen szabályzat szerint aktív vagy passzív választójoggal rendelkező 
személy terjeszthet elő. Más személytől származó jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélkül 
visszautasításra kerül. 
(5) A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell az előterjesztő nevét, aláírását, a jogorvoslati kérelem 
tárgyát, és azt, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmet mely konkrét tényre és egyetemi, kari szabályzati, 
jogszabályi rendelkezésre alapítja. Az önmagában csak általánosságban megfogalmazott kérelmet – pl. „a 
szavazás érvénytelen” –, illetve az elkésett és nem a jogosulttól származó jogorvoslati kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül kell visszautasítani. Igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 
(6) A Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelmet 2 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben 
annak feltételei fennállnak, azt érdemben elbírálja. A jogorvoslati kérelem elbírálása során a Jogorvoslati 
Bizottság okiratot, dokumentumot vizsgálhat meg, továbbá személyeket hallgathat meg. A Jogorvoslati 
Bizottság megkeresésére a Kar valamennyi szervezeti egysége és foglalkoztatottja soron kívül köteles 
rendelkezésre állni, és adatot szolgáltatni. Személy meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.  
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(7) A Jogorvoslati Bizottság döntését zárt ülésen a jelenlévő tagjainak szótöbbségével hozza meg. 
Szavazni csak a döntéstervezetre vonatkozó igen vagy nem szavazattal lehet, melyek számát 
jegyzőkönyvezni kell. A Jogorvoslati Bizottság döntését annak meghozatalát követő 1 munkanapon belül 
írásba foglalja. A döntés tartalmazza a jogorvoslati kérelem rövid ismertetését, a döntés alapjául szolgáló 
tényállást, és a döntés indokait. A Jogorvoslati Bizottság döntését a Jogorvoslati Bizottság valamennyi 
tagja aláírja, és azt az írásba foglalástól számított 3 munkanapon belül közli a kérelmezővel, a Választási 
Bizottság elnökével és a Kar dékánjával. 
(8) A Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelem alapján a szavazás eredményét helyben hagyja, azt 
megváltoztatja vagy megsemmisíti. Megsemmisítés esetén a Kar dékánja gondoskodik új választás 
kiírásának kezdeményezéséről. A Jogorvoslati Bizottság döntésében rendelkezhet úgy is, hogy a szavazás 
eredményét csak egyes mandátumot nyert jelöltek vonatkozásában módosítja vagy semmisíti meg; ez 
esetben a jogorvoslati döntéssel nem érintett mandátumot nyert jelöltek választásának érvényességét a 
döntés nem érinti. 
(9) Jogorvoslati eljárás esetén – ha a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad – a Jogorvoslati 
Bizottság állapítja meg a választás végleges eredményét.  
(10) A Jogorvoslati Bizottság döntése végleges, a választással kapcsolatos további jogorvoslatnak nincs 
helye.  
(11) A Jogorvoslati Bizottság eljárására, döntéseire a kari Választási Bizottságra vonatkozó szabályok az 
irányadók. 
(12) A megbízólevelet a választás végleges eredménye alapján a kari Választási Bizottság készíti elő a 
kar dékánja számára. 

 
10.§ [Időközi kari tanácstag választás] 
 
(1) Az időközi kari tanácstag választásra az általános Kari Tanács tag választás szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
(2) Az időközi Kari Tanács választáson elnyert mandátum legfeljebb a következő általános Kari Tanács 
választás alapján megválasztott Kari Tanács alakuló üléséig tart. 
 
11.§ [A választás dokumentumainak őrzése] 
 
A kari tanácstag választás dokumentumait az erre kijelölt helységben kell elhelyezni, amely 
dokumentumok nem selejtezhetők.  
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1.számú melléklet 
 
 

SZAVAZÓLAP MINTA 
 
Választási körzet:  
 
Jelölt neve, jelölt foglalkoztatását végző 

szervezeti egység neve, jelölt munkaköre: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

IGEN 

 

 

 

 

 

 

NEM 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Érvénytelen a szavazat különösen: 

 
 ha nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás, 
 ha a szavazó lapon a Kari Szervezeti és Működési Rend 4.1.2. d) alpont alapján 

meghatározott számnál több főre szavaztak, 
 ha egy főre sem adtak le szavazatot, vagy 
 ha olyan személyre érkezik szavazat, aki a szavazólapon nem szerepel 
 ha a választásra jogosult akarata kétséget kizáróan nem állapítható meg  

  
 
 

Kelt: Budapest, 20 év hó nap 
 
 
 
 
 

Egészségügyi Közszolgálati Kar 
 bélyegzőlenyomata 

P.H. 
 
 


