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PREAMBULUM 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint a karon 
foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagok létszáma legalább 2 fő, de 
legfeljebb 4 fő, amelyek közül legalább 1 fő egyetemi/főiskolai tanár vagy docens, és legalább 1 fő adjunktus 
vagy tanársegéd.  

Az Egészségtudományi Karon (továbbiakban: ETK) a választott és vezetői megbízással nem rendelkező 
oktató tagok létszáma a Kari Tanácsban 2 fő, amelyek közül 1 fő egyetemi/főiskolai tanár vagy docens, és 1 
fő adjunktus vagy tanársegéd.  

A fenti 2 fő, választható és választandó Kari Tanács tag választási eljárására az SZMSZ I. KÖNYV 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND, I.1.RÉSZ; szerinti felhatalmazás alapján a Kar Működési Rendjének 
részeként az alábbi szabályt alkotja. 

1.§ Hatály 

Jelen választási rend hatálya kiterjed a Kari Tanácstag választása során az egyetemmel teljes munkaidőben, 
határozott, vagy határozatlan időtartamban, az ETK szervezeti egységeiben a preambulumban 
meghatározottak szerinti munkakörben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező és a választás 
lebonyolításában közreműködő személyekre, ideértve a kari Választási Bizottság (továbbiakban: Választási 
Bizottság), és a kari Jogorvoslati Bizottság tagjait is. 

2.§ Általános szabályok és a választás kiírása 

1. A választásokat a Dékán írja ki. (választási kiírás) 

2. A választási kiírást a kar honlapján közzé kell tenni. 

3. A választási névjegyzéket és a választási kiírást a Dékáni Hivatal vezetője a helyben szokásos 
módon az érintettek részére hozzáférhető teszi. 

4. A Kari Tanácsi választást úgy kell kiírni, hogy a Kari Tanácsot négyévente, az adott év június 30. 
napjáig meg lehessen választani. 

5. A Kari Tanács valamennyi választott tagját négy évre választják. 

6. A választást a Kar bonyolítja le. 

7. A választási eljárásban valamennyi közreműködő (Választási Bizottság tagjai, Jogorvoslati 
Bizottság, egyéb közreműködő személyek) titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni, melyben 
kijelentik, hogy a választási eljárás során tudomásukra jutott személyes adatokat megőrzik. (1. 
számú melléklet) 

8. A választott Kari Tanács tag megbízatása a megválasztás időpontjában kezdődik. 

9. Megszűnik a megelőző Kari Tanács valamennyi választott tagjának megbízása a 2. § (8) bekezdés 
szerinti, új Kari Tanácsi tag megbízatásával. 

10. Jelölő/Választó és Választható: a választási kiírás szerinti kategóriába tartozó valamennyi szervezeti 
egységben a választás kiírásának időpontjában a választási kiírás szerinti munkakört betöltő, a 
névjegyzék alapján elkészített szavazólapon szereplő valamennyi személy. 
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3.§ A választás helyszíne 

A választás az 1088 Budapest, Vas u. 17. sz. alatti épületében kerül lefolytatásra. 

4.§ A választási névjegyzék 

1. A választási névjegyzék az adott kategóriához, a választási kiírás szerint meghatározott 
munkakörökhöz tartozó választójoggal rendelkezők névsora, mely tartalmazza mindazon személyek 
nevét és munkakörét, akik választásra jogosultak és választhatók. 

2. A választási névjegyzéket a Dékáni Hivatal készíti el a választási kiírás közzététel időpontjában 
fennálló állapotnak megfelelően, és a Választási Bizottság rendelkezésére bocsátja. 

3. A választási névjegyzék a szavazólap alapja. 

4. A választási névjegyzékbe betekintésre jogosultak köre: 

a) a választási névjegyzékben szereplő személy, 

b) a Kari Választási Bizottság tagjai, 

c) jogorvoslat elbírálása körében a Jogorvoslati Bizottság tagjai. 

5. A választási névjegyzék kizárólag a Kari Tanácsi választáson való részvételi jogosultság 
megállapítása céljából, kizárólag a választás lebonyolításának időtartamáig alkalmazható lista. 

6. A Választási Bizottság a rendelkezésére álló választási névjegyzéket a Kari Tanács alakuló ülését 
követő 60 napon belül megsemmisíti, melyről jegyzőkönyvet készít. 

5.§ A Választási Bizottság és a Jogorvoslati Bizottság 

1. A Választási Bizottság 

A kar Dékánja Választási Bizottságot hoz létre a választási eljárás lebonyolításra a választás lebonyolításnak 
idejére a választással kapcsolatos döntések meghozatala céljából. 

1.1. A Választási Bizottság létszáma 3 (három fő). Összetétele:  

a) elnök: A Dékán bízza meg a Karon főállású közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 
személyek közül. 

b) tagjai: a Dékáni Hivatalvezető és a kari HÖK által delegált 1-1 fő;  

A bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki nem választó és nem választható, illetve 
lemond erről a lehetőségéről. 

1.2. A Választási Bizottság feladatai: 

a) a jelölés lebonyolítása; 

b) elfogadja a választási névjegyzéket;  

c) a választási névjegyzék alapján elkészíti kategóriánként a szavazólap 1-1 példányát és a 
Választási Bizottság a Dékáni Hivatal bélyegzőjével hitelesíti azt; 

d) a választással összefüggő bármely kérdésben határozatot hoz; 

e) figyelemmel kíséri és felügyeli a szavazás lebonyolítását; 

f) a szavazással összefüggő bármely vitás kérdésben dönt; 

g) megállapítja a választás eredményét; 

h) bejelenti a Kari Tanács elnökének az eredmény alapján a Kari Tanács megválasztott tagjait; 

1.3. A Választási Bizottságot az elnök képviseli. 
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1.4. A Választási Bizottság szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A Választási Bizottság 
üléseiről jegyzőkönyv készül. 

1.5. A Választási Bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását (így különösen 
jegyzőkönyvek készítése, határozatok rögzítése, ülések szervezése, döntés közzététele) a Dékán által az 
ajánlás, jelölés és választás időtartamára megbízott személyek végzik. 

1.6. A Választási Bizottság döntéseiről határozatot hoz. A Választási Bizottság a Kari Tanácsi tagokra 
vonatkozó választás eredményét – a szavazás eredményességének megállapítását követően a 12.§ 2. 
szerint haladéktalanul – közzéteszi. 

1.7. A Választási Bizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van. A Választási Bizottság 
döntését a jelenlévő tagjainak szótöbbségével hozza, szavazni csak igennel és nemmel lehet, a 
tartózkodás nemleges szavazatnak minősül. 

1.8. A Választási Bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek tartalmaznia kell 
kategóriánként: 

a) választáson részt vettek számát, az összes leadott szavazat számát, 

b) kategóriánként az összes érvényes, illetve érvénytelen szavazólap számát, 

c) a szavazólapon szereplő egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, ennek az összes érvényes 
szavazólap számához viszonyított százalékos arányát, 

d) a választás eredményének megállapítását, 

e) a mandátumot megszerző személy(ek) megállapítását, 

f) a Választási Bizottság elnökének és valamennyi tagjának aláírását, 

g) a jegyzőkönyv felvételének keltét, továbbá annak helyszínét. 

2. A Jogorvoslati Bizottság 

2.1. A Kar Dékánja 3 (Három) tagú Jogorvoslati Bizottságot jelöl ki a Választási Bizottság jelölésével 
egyidőben. A Jogorvoslati Bizottság tagja nem lehet a Választási Bizottság tagja. A bizottság elnöke és 
tagja csak olyan személy lehet, aki nem választó és nem választható vagy lemond erről a lehetőségéről.  

6.§ A jelölés lebonyolítása 

 A választáson azon jelöltek vehetnek részt, akik jelölhetőségét a jelölési eljárás lebonyolítását követően a 
Választási Bizottság megállapította, a jelölést írásban elfogadták, és összeférhetetlenségi ok velük szemben 
nem áll fenn. 

1. A választások lebonyolítását megelőzően a Választási Bizottság közzéteszi azon választható 
személyek névsorát kategóriánként, akik a jelen szabályzat és az egyetemi szabályzatok alapján 
választhatók. A névsorban szereplő személyek jelölhetőnek minősülnek.  

2. A jelölési eljárás kategóriánként külön-külön jelölési eljárásban kerül lebonyolításra: 

a) főállású, a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással nem rendelkező 1 fő 
egyetemi/főiskolai tanár vagy docens munkakörű foglalkoztatottak;  

és 

b) főállású, a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással nem rendelkező 1 fő 
adjunktus vagy tanársegéd munkakörű foglalkoztatottak.  

3. A jelölési eljárásokban a jelölti névsorban feltüntetett jelöltekre kategóriánként jelölésre jogosultak:  

a) főállású, a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással nem rendelkező 1 fő 
egyetemi/főiskolai tanár vagy docens munkakörű foglalkoztatottak;  
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és 

b) főállású, a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással nem rendelkező 1 fő adjunktus 
vagy tanársegéd munkakörű foglalkoztatottak. 

4. A jelölési eljárást a – választható Kari Tanácsi tagokra vonatkozó – választások előtt legalább 10 
munkanappal kell lebonyolítani.  

5. A jelöltek kiválasztása akként történik, hogy a Választási Bizottság által legalább a jelölést megelőző 
5 munkanappal közzétett jelölti listán kategóriánként feltüntetett személyek közül a jelölési lapon a 
jelölésre jogosultak egy jelöltet jelölhetnek.  

6. A jelölés a kitűzött időpontban két, egymást követő munkanapon akként kerül lebonyolításra, hogy 
az előbbi munkanapon 8-12:00-óra között, a követő munkanapon 14:00-18:00 óra között a Kar 1088 
Budapest, Vas utca 17. sz. alatti épületének előre meghatározott helyiségében a jelölésre jogosultak 
írásban leadják jelölésüket.  

7. A jelölni a jelölőlapon feltüntetett személy neve melletti kockában elhelyezett "X" vagy "+" jellel 
lehet. 

8. Érvénytelen a jelölés különösen, ha:  

a) nem a hivatalos jelölőlapon történik a jelölés, 

b) a jelölőlapon 1 (egy) főnél több személyt jelöltek, 

c) a jelölőlapon egy jelöltet sem jelöltek; 

d) olyan jelöltet jelölnek, aki a jelölőlapon nem szerepel. 

e) jelölés idő előtti vagy elkésett.  

Jelölésre nyitva álló idő elteltét követően a Választási Bizottság a jelölést lezárja, és összesíti a jelölési 
eljárás eredményét.  

9. A választáson azon jelöltek vehetnek részt, akik a Választási Bizottság határozata alapján 

a) kategóriájukban az első 2 legtöbb szavazatot kapott jelöltek csoportjába tartoznak, és  

b) akik írásban elfogadták a jelölést. 

10. A jelölés titkos és anonim, melynek feltételeit a Kar és a Választási Bizottság biztosítja, felügyeli. 

11. A jelölési eljárás során szabálytalanság, vagy értelmezési vita esetén a Választási Bizottság 
helyben, haladéktalan kivizsgálással hoz határozatot, melyet a Bizottság helyben közöl az 
érintettekkel; és amely döntést csak a választási eredményt lezáró döntéssel szembeni jogorvoslati 
kérelemben lehet támadni; külön jogorvoslatnak, kifogásnak nincs helye. 

12. Szabálytalanság észlelése esetén a Választási Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza 
annak helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevének felsorolását, az észlelt szabálytalanság leírását és 
a szabálytalanság kiküszöbölése érdekében tett intézkedést, továbbá a jegyzőkönyv felvételének 
időpontját és a Választási Bizottság tagjainak aláírását, valamint a Választási Bizottság döntését a 
szabálytalanság elbírálására vonatkozóan. 

13. A jelölési eljárás eredményét a Választási Bizottság állapítja meg, hitelesíti és teszi közzé a Kar 
honlapján. A jelölési eredményt megállapító döntést csak a választási eredményt lezáró döntéssel 
szembeni jogorvoslati kérelemben lehet támadni; külön jogorvoslatnak, kifogásnak nincs helye. 

14. A jelölési eljárásra egyebekben a jelen szabályzatban a választási eljárásra irányadó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 

7.§ A választás 

1. A választás lebonyolítása az ETK 1088 Budapest, Vas utca 17. sz. alatti épületében történik. 
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2. A választási eljárás szabályszerű lebonyolításáért a Választási Bizottság felel. 

3. A szavazás titkos. A titkos szavazás feltételeit biztosítani kell (szavazófülke, vagy külön helyiség 
vagy paraván), azaz a szavazólapon a kitöltő személy nem lehet beazonosítható. 

4. A választást úgy kell kiírni, hogy az két, egymást követő munkanapon akként kerül lebonyolításra, 
hogy az előbbi munkanapon 8-12:00-óra között, a követő munkanapon 14:00-18:00 óra között 
történik a szavazás, választás. 

5. A Választási Bizottság gondoskodik a szavazólapnak a választásra jogosult személyek számának 
megfelelő példányszámban történő sokszorosításáról, melyet a Dékáni Hivatal bélyegzőjével 
hitelesít a Választási Bizottság. 

6. Választó és Választható:  

a) választási kategóriánként választható az a személy, aki jelölési eljárás eredményeként a 
Választási Bizottság határozata alapján a választási névsorban jelöltként feltüntetésre kerül 
és a jelölést elfogadta; 

b) választásra jogosult személy, választó: 

I. választási kategóriában: főállású, a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással 
nem rendelkező egyetemi/főiskolai tanár vagy docens munkakörű foglalkoztatottak; 

II. választási kategóriában: főállású, a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással 
nem rendelkező adjunktus vagy tanársegéd munkakörű foglalkoztatottak; 

7. A választás helyszínein a választás tisztaságát a Választási Bizottság ellenőrzi, biztosítja. 

8. A Kari Tanácsi tag választására vonatkozó ügyben jogorvoslatot írásban a Választási Bizottsághoz 
a Jogorvoslati Bizottságnak címezve lehet benyújtani a szavazást követő 2. munkanap végéig az 
alábbi címen: 1088 Budapest, Vas utca 17., Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 
Dékáni Hivatal. 

9. A szavazólapon szereplő választható személyek közül minden választásra jogosult személy a 
fentiekben meghatározott számú szavazatot adhat le, mely a név melletti kockában elhelyezett "X" 
vagy "+" jellel lehet. 

10. Érvénytelen a szavazat különösen: 

a) ha nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás, 

b) ha a szavazó lapon 2 (két) főnél több személyre szavaztak, 

c) ha egy főre sem adtak le szavazatot, 

d) ha olyan személyre érkezik szavazat, aki a szavazólapon nem szerepel. 

8.§ A szavazólap 

1. A szavazólap a választási névjegyzék alapján készül. 

2. A szavazólapok 1-1 mintapéldányát kategóriánként a kari Választási Bizottság készíti el, melyet a 
Választási Bizottság elnöke aláírásával hitelesít. (3. számú melléklet) 

3. A szavazólapok sokszorosításáról Dékáni Hivatal gondoskodik. 

9.§ A leadható szavazatok száma 

A szavazólapon feltüntetett jelöltek kategóriánként a fentiekben meghatározott számú főre (1–1 fő) lehet 
szavazni. 
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10.§ A szavazás érvényessége 

A szavazás érvényes, amennyiben a választásra jogosultak legalább 25%-a kategóriánként a szavazáson 
részt vett. 

11.§ A szavazás eredményessége és eredménye 

1. Mandátumot szerez kategóriájában a választhatók közül az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
Amennyiben a megválasztott személy a megbízást nem fogadja el, úgy a soron következő legtöbb 
szavazatot elnyert személy szerzi meg a mandátumot. 

2. Amennyiben valamely választási kategóriában a választás érvénytelen, illetve eredménytelen, 
valamint a választás eredményét befolyásoló szavazategyenlőség esetén – a betöltetlen helyek 
vonatkozásában – második szavazási fordulót kell tartani. A második szavazási fordulóban 

a) szavazategyenlőség esetén csak a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek, 

b) érvénytelenség esetén, 

 ba) ha a részvétel a 10 %-ot elérte, a betölthető helyek kétszeresének megfelelő számú 
jelölt, 

 bb) ha a részvétel a 10%-ot sem érte el, valamennyi jelölt szerepel a szavazólapon. 

3. A második szavazási fordulóra egyebekben az általános választás szabályait kell alkalmazni, azzal, 
hogy a részvétel arányától és a leadott szavazatok arányától függetlenül kell megállapítani a 
választás eredményét. 

4. A megismételt választást az eredménytelen vagy szavazategyenlőséggel zárult szavazás időpontját 
követő 8 munkanapon belül (határidő) kell megtartani. 

5. Szabálytalanság észlelése esetén a Választási Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza 
annak helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevének felsorolását, az észlelt szabálytalanság leírását 
és a szabálytalanság kiküszöbölése érdekében tett intézkedést, továbbá a jegyzőkönyv felvételének 
időpontját és a Választási Bizottság tagjainak aláírását, valamint a Választási Bizottság döntését a 
szabálytalanság elbírálására vonatkozóan. 

6. Szabálytalanság, vagy értelmezési vita esetén a Választási Bizottság helyben, haladéktalan 
kivizsgálással hoz határozatot, melyet a Választási Bizottság helyben közöl az érintettekkel; és 
amely döntést csak a választási eredményt lezáró döntéssel szembeni jogorvoslati kérelemben lehet 
támadni; külön jogorvoslatnak, kifogásnak nincs helye. 

12.§ A szavazás eredményének megállapítása 

1. A szavazás eredményét a Választási Bizottság állapítja meg, kétség, illetve szavazategyenlőség 
esetén a szavazólapok ismételt áttekintésével. 

2. A Választási Bizottság megállapítja a mandátumot szerző jelöltek személyét, és erről értesíti a Kari 
Tanács elnökét, az eredményt közzéteszi a kar honlapján. 

3. A megbízóleveleket a Dékáni Hivatalvezető a választás végleges eredménye alapján készíti elő, és 
azokat a Dékán írja alá. 

4. A választás eredménye végleges, ha az annak eredményét kihirdető határozattal szemben 
határidőben jogorvoslati kérelmet nem terjesztettek elő, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén az 
azt elbíráló Jogorvoslati Bizottság határozatának közzététele napján, a jogorvoslati kérelemmel 
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érintett részben. Kérelem hiányában, illetve a kérelemmel nem érintett részek tekintetében a 
választás eredménye végleges. 

13.§ Jogorvoslati eljárás 

1. A szavazás lebonyolításával és eredményével szemben jogorvoslati kérelem előterjesztésének van 
helye, amelyet a Jogorvoslati Bizottságnál kell előterjeszteni írásban a Választási Bizottság 
döntésének kihirdetésétől számított 2 (Kettő) munkanapon belül.  A jogorvoslati kérelemnek a 
szavazás eredményére nincs halasztó vagy felfüggesztő hatálya, de a jogorvoslati kérelemmel érintett 
Kari Tanácsi tag a Kari Tanácsban a kérelem elbírálásáig nem gyakorolhatja szavazati jogát. 

2. A Jogorvoslati Bizottság tagja nem lehet az, aki a jelölésre jogosult, aki aktív vagy passzív 
választójoggal rendelkezik, vagy a jogorvoslati kérelemmel érintett választáson Választási Bizottsági 
tag volt. 

3. Jogorvoslati kérelmet csak a jelen szabályzat szerint aktív vagy passzív választójoggal rendelkező 
személy terjeszthet elő; más személytől származó jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerül. 

4. 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” - indokolás hiányában el kell utasítani. Ugyancsak érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani az elkésett és a nem a jogosulttól származó jogorvoslati kérelmet. 
Igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

5. Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelmet 2 (Kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és 
amennyiben annak feltételei fennállnak, azt érdemben elbírálja. A jogorvoslati kérelem elbírálásának 
határideje a kérelem előterjesztését követő 2 (kettő) munkanap, melynek 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.  

6. A Jogorvoslati Bizottság döntését zárt ülésen hozza meg, szótöbbséges szavazás alapján. 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 írja alá, és azt az írásba foglalástól számított 3 (Három) munkanapon belül közli a 
kérelmezővel, a Választási Bizottság elnökével és a Kar Dékánjával. 

7. 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. 

8. A Jogorvoslati Bizottság által hozott döntéssel szemben nincs helye további jogorvoslatnak. 

9. A választás eredményének megállapításával szemben a közzétételt követő 2 (kettő) munkanapon 
belül jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye. Kérelem hiányában, illetve a kérelemmel nem 
érintett részek tekintetében a választás eredménye végleges. 
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10. Jogorvoslati eljárás esetén - ha a Jogorvoslati Bizottság a kérelemnek részben vagy egészben helyt 
ad - e bizottság állapítja meg a választás végleges eredményét. 

11. A megbízóleveleket a dékáni hivatalvezető a választás végleges eredménye alapján készíti elő. 

14.§ A választás dokumentumainak őrzése 

A kari választás dokumentumai közül a választási kiírásnak, a jegyzőkönyveknek, és a Választási 
Bizottság határozatainak eredeti példányát a kar Dékáni Hivatalának irattárában kell elhelyezni. 

15.§ Időközi Kari Tanácsi választás 

1. Az időközi Kari Tanácsi választásra az általános kari választásra vonatkozó szabályokat kell 
értelemszerűen alkalmazni. 

2. Az időközi Kari Tanácsi választáson elnyert mandátum legfeljebb a következő általános Kari 
Tanácsi választás alapján megválasztott Kari Tanácsi alakuló üléséig tarthat. 

16.§ Egyéb rendelkezések 

1. A választási eljárás során a határidőt óra-perc pontossággal kell meghatározni. Amennyiben a 
határidő napi pontossággal kerül mégis meghatározásra, úgy a határidő az adott napon 16:00 órakor 
jár le. 

2. A jelölt a szavazás megkezdését megelőző munkanap 12:00-óráig írásban, a Választáshoz intézett 
kifejezett és aláírt nyilatkozatával visszaléphet, a visszalépő jelölt kiesik. Kiesik az a jelölt is, akinek 
esetében a szavazás lezárultáig megszűnnek a választhatóság feltételei. A kieső jelölt mandátumot 
nem szerezhet, a kieső jelöltet a szavazólapon nem kell feltüntetni, arról le kell húzni vagy a 
szavazókat más alkalmas módon tájékoztatni kell a visszalépés tényéről. 

17.§ A Választási Szabályzat mellékletei: 

1. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 

2. számú melléklet: Jegyzőkönyv szavazólapok átvételéről  

3. számú melléklet: Szavazólap 
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1. számú melléklet 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ________________________________ (név) a  __________________________________  

 _______________________________________________________________ (szervezeti egység) 

közalkalmazottja/munkatársa kijelentem, hogy Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 

képviseletében megválasztásra kerülő Kari Tanácstagok választási eljárása során a Kar Dékánja által 

közreműködésre adott megbízást és a rám háruló feladatok ellátását vállalom. 

Kijelentem, hogy a feladat ellátása során tudomásomra jutott titkokat, adatokat - különösen olyan 

információkat, mely alapján az ajánló/ választó személye és a leadott szavazat/ választás közötti kapcsolat 

ismertté válna - megőrzöm. 

Nyilatkozatom megszegése esetén a rám vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerint közalkalmazotti 

és kártérítési felelősséggel tartozom. 

A nyilatkozat 2 példányban készült, egymással teljesen megegyező tartalommal, melyből 1 eredeti példány a 

közalkalmazottat, 1 eredeti példány a Dékáni Hivatalt illeti meg. 

 

Budapest, 20 ....... év ......... hó ........ nap 

 

 

aláírás 
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2. számú melléklet 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

szavazólapokat is tartalmazó dokumentáció átvételéről 

 

 

Alulírott ________________________________________________________ kijelentem, hogy 

a  ____________________________________________________________________  (szavazási 

helyszíne, időpontja) lezárt, szavazólapokat is tartalmazó jelöletlen sértetlen borítékot alulírott 

___________________napon  ___________ óra ________ perckor azok felbontásáig történő 

őrzésre ___________________________________ (név) választási közreműködőtől átvettem. 

 

 

 

 

Budapest, 20 év hó nap 

 

 

 

 

 

 

átadó:  átvevő: 
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3.számú melléklet 
 
 

Szavazólap MINTA 

 

kategória (______________________________) 

                         

 

Jelölt neve: IGEN 

……………………………………………..……….. 

�  

……………………………………………..……….. 

�  

 

  

Érvénytelen a szavazat különösen: 

 

− ha nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás, 

− ha a szavazó lapon 2 (két) főnél több személyre szavaztak, 

− ha egy főre sem adtak le szavazatot, vagy 

− ha olyan személyre érkezik szavazat, aki a szavazólapon nem szerepel  

  

 

 

Budapest, 20 év hó nap 

 

 

 

 

 

Dékáni Hivatal bélyegzőlenyomata 

 


