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I. A Szabályzat célja 
 
A jelen szabályzat célja Semmelweis Egyetem (Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának 
(SzMSz) az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje (a továbbiakban: „SZMR”) 13. § (2) bekezdése 
e) pontja szerinti, az Egészségtudományi Kar (a továbbiakban: „Kar”) által választott szenátusi tagok 
jelölésének és megválasztási rendjének rögzítése, valamint a választási eljárás részletes szabályozása. 
 
Az „SZMR” vonatkozó 46. § (6) bekezdésének rendelkezései alapján a Kar működési rendjének részét 
képezi a Szenátus tagjának a Kar képviseletében történő megválasztására vonatkozó választási 
szabályzat. 
 
II. A Szabályzat hatálya 
 
A jelen Szabályzat hatálya az SZMR” 13. § (2) bekezdése e) pontja szerinti, a Kar által választott, 
delegált szenátusi tagok jelölésének és megválasztási rendjére, megválasztására irányuló eljárásra, 
ideértve a delegált tagok jelölésére, a választási eljárás lebonyolítására, valamint a választási eljárás 
jogorvoslati rendszerére, továbbá a képviselők időközi választására terjed ki.  
 
III. A választójoggal rendelkező személyek  
 
1. Az SZMR 46. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a Kari Tanács dönt a Kart képviselő szenátusi 

tagok megválasztásáról.  
 

2. A Kar által az SZMR 13. § (2) bekezdése e) pontja alapján a Szenátusba delegálható személyek 
száma 3 (Három) fő. 

 
3. A Kar Szenátusban történő képviseletére vonatkozó választáson  

a. a Kari Tanács vezető megbízású oktató/kutató tagja rendelkezik aktív (választásra 
jogosult) és passzív (választható) választójoggal; 

b. a Kari Tanács nem vezető megbízású oktató/kutató tagja aktív (választásra jogosult) 
választójoggal rendelkezik; 

c. a Kari Tanács további tagjai a választás idejére nem rendelkeznek sem aktív, sem 
passzív választási joggal.   

 
4. A Kar szenátusi képviselőjének megválasztott tag kizárólag a Kart jogosult és köteles képviselni a 

Szenátusban.  
 
5. Ha a Kari Tanács valamely passzív választásra jogosult (választható) tagja egyben az Egyetem 

más kara kari tanácsának is tagja, aktív választójoga nem esik korlátozás alá, passzív 
választójogát azonban csak az Egyetem egyik karán gyakorolhatja, amely Kar megjelöléséről az 
érintett köteles írásban nyilatkozni. 

 
IV. A választási eljárás részletes szabályai 
 
1. A Kar Szenátusban történő képviseletére három fő megválasztására kerül sor. 
 
2. A Kar képviseletében megválasztott személyek választását dékán és a Kari Tanács által 

előkészített választási kiírás alapján a rektor írja ki. 
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A választási kiírást a dékán és a Kari Tanács a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező 
szöveg alapján készíti elő.  

 
V. A jelölés 
 
1. A Kar Szenátusban történő képviseletére választható jelölt az a vezető megbízással rendelkező 

oktató/kutató kari tanácsi tag lehet, akit legalább 2 (Kettő), a választási bizottság által összeállított 
névjegyzékben szereplő jelölésre jogosult jelölt. 
 

2. Jelölésre a Kari Tanácsnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető megbízású 
és vezető megbízással nem rendelkező oktató/kutató kari tanácsi tagjai – egyaránt – jogosultak. 
 

3. A jelölést a Szabályzat 2. számú mellékletét képező és a jelölésre jogosult kari tanácsi tagoknak a 
választási bizottság által átadott, és hitelesített jelölőszelvényen lehet írásban megtenni, azzal, 
hogy egy személy legfeljebb három személyt jelölhet. A kitöltött jelölőszelvényt, zárt borítékban 
kell a választási bizottság elnökénél az erre kijelölt urnában elhelyezni. A jelölés leadásával 
egyidejűleg a jelölő személy írásban nyilatkozik, hogy jelölését leadta. Ezen túlmenően a jelölő 
személynek a jelölést vagy más okiratot aláírnia nem kell, a jelölés anonim. 

 
4. A jelölésre a jogosultaknak a jelölőszelvények részükre történő átadástól számított 5 (Öt) nap áll 

rendelkezésre, de legkésőbb a szenátusi tagi választást lebonyolító Kari Tanácsi ülést megelőző 5. 
(Ötödik) napig lehet érvényesen jelölni, a jelölőszelvényt leadni. A jelölést utóbb megváltoztatni 
nem lehet. A jelölésre jogosult kérésére a jelölőszelvény elrontása, megsemmisülése esetén 
jegyzőkönyv felvétele mellett a választási bizottság további hiteles jelölőszelvény állít ki a 
jogosult részére. 

 
VI. A választási bizottság  
 
1. A jelölés és a választás lebonyolítását, felügyeletét három tagú választási bizottság végzi. A 

választási bizottság tagjait a dékán javaslatára a Kari Tanács bízza meg. A bizottság tagja olyan 
személy lehet, aki az Egyetemmel a Kari munkavégzésre vonatkozó munkakörrel rendelkező 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, és a Kar képviseletében delegált szenátusi tagok 
vonatkozásában sem aktív, sem passzív választójoggal nem rendelkezik, továbbá jelölésre nem 
jogosult. A választási bizottság megbízatása a választás időtartamára szól.  A választási bizottság 
megbízatása Kari Tanácsi ülésen határozattal történik.  

 
2. A választási bizottság működésével összefüggő  

a) adminisztratív feladatok ellátását (így különösen jegyzőkönyvek készítése, határozatok 
rögzítése, ülések szervezése), továbbá 

b) a választás lebonyolításával kapcsolatos informatikai feladatok lebonyolítását  
a választási bizottság végzi, amely feladatok ellátásához további, aktív és passzív választójoggal 
nem rendelkező személyek (pl. ügyintézők és szakértők) segítségét is igénybe veheti.  

 
3. A választási bizottság a tagjai közül elnököt választ, aki képviseli a választási bizottságot.  
 
4. A választási bizottság feladatai:  

a) a választással összefüggő kérdésben határozatot hoz,  
b) tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításával kapcsolatos kérdésekről, az eljárás 

lebonyolításáról,  
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c) elkészíti a választás hiteles dokumentumait (jelölőszelvények, jelöltek nyilvántartásba-
vételi jegyzéke, szavazólap stb.), ennek körében elkészíti az aktív, passzív választójoggal 
rendelkezők névjegyzékét és ellenőrzi, hogy azon kizárólag a névjegyzékben 
meghatározott személyek szerepelnek-e, 

d) a jelölőszelvényeket átadja és átveszi; 
e) ellenőrzi a jelölés megfelelőségét, érvényességét és nyilvántartásba veszi a jelölteket,  
f) összeállítja a szavazólapot és átadja a szavazásra jogosultak részére,  
g) figyelemmel kíséri és felügyeli a szavazás lebonyolítását,  
h) a jelöltállítással és az eljárással, szavazással összefüggő vitás kérdésekben dönt (a 

választási lista esetleges módosításáról, a szavazatok érvényességéről, a jelöltállításról stb.)  
i) összesíti a szavazatokat, és a szavazás eredményét határozatban megállapítja, és átadja a 

Kari Tanács Elnökének, aki jogorvoslati határidő leteltével közli azt a Szenátus elnökével. 
 
5. A választási bizottság a megbízatását követő 5 napon belül átadja a jelölésre jogosultaknak a  

jelölőszelvényeket.  
 

6. A választási bizottság a jelölésre nyitva álló határidő lejártát követően a 24 órán belül ellenőrzi a 
beérkezett jelölőszelvényeket és azok tartalma alapján megállapítja a jelölés eredményét. Az 
eredmény figyelembe vételével összeállítja és hitelesíti a szavazólapokat, majd a szavazást 
lebonyolító Kari Tanácsi ülésen átadja azokat a szavazásra jogosultak részére. Az átvételt a 
bizottság jegyzőkönyvezi. 

 
7. A választási bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek tartalmaznia 

kell:  
a) az összes leadott szavazat számát, ennek a szavazásra jogosultak számához viszonyított 

százalékos arányát,  
b) az összes érvényes szavazat számát,  
c) a szavazólapon szereplő jelöltekre leadott szavazatok számát, ennek az összes leadott 

szavazat számához viszonyított százalékos arányát,  
d) a választási bizottság döntésével összefüggő jogorvoslat lehetőségét, határidejét, a 

benyújtás helyét,  
e) a választási bizottság tagjainak aláírását, a jegyzőkönyv felvételének keltét, továbbá annak 

helyszínét.  
 
8. A választási bizottság a szavazást követően határozatban megállapítja a szavazás eredményét, és 

azt helyben a választó Kari Tanácsi ülésen szóban kihirdeti. A jogorvoslati határidő ezen 
kihirdetéstől kezdődik. 
 

9. A választási bizottság ellenőrzi a választás lebonyolításának szabályosságát és a jelen 
szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását.  
Szabálytalanság észlelése esetén jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a választás helyét, 
idejét, a választáson 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. 
 

10. A választási eredményét a választási bizottság elnöke a Kar belső honlapján közzéteszi 
(http://etk.semmelweis.hu). 
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VII. A szavazás lebonyolítása 
 
1. A szavazás a Kari Tanácsi ülésen helyben, írásban történik. A szavazás titkos. A szavazást a 

választási bizottság elnöke vezeti le. 
  

2. A szavazás a választási bizottság által összeállított, hitelesített és a szavazásra jogosultak részére 
a Kari Tanács ülésén átadott szavazólapon történik.  

 
3. A szavazólapokat a választási bizottság úgy állítja össze, hogy azon a jelöltek neve egymás alatt, 

betűrendben szerepel. A jelöltek neve mögött egy IGEN felirat szerepel. Az érvényes szavazathoz 
az szükséges, hogy a szavazásra jogosultak a megválasztani kívánt jelöltek neve mögött szereplő 
IGEN feliratot egyértelműen (például bekarikázással vagy aláhúzással) írásban megjelöljék.   

 
4. A szavazáson minden szavazat értéke egyenlő. 
 
5. A szavazásra jogosultaknak a szavazólap átvételétől számított 30 percen belül kell leadniuk a 

kitöltött szavazólapokat a választási bizottság által előkészített átadott borítékokban.  
 
6. A szavazásra jogosultak a szavazás során legfeljebb három jelöltre adhatják le szavazatukat. Az 

ennél több jelöltre szavazó szavazólap és szavazat érvénytelen. A kitöltött és borítékba helyezett 
szavazólapokat a szavazásra jogosultak a választási bizottság által a Kari Tanácsi ülésen felállított 
urnában helyezhetik el a szavazás időtartama alatt. A szavazatát leadó a szavazással egyidejűleg 
aláírja az urna mellett elhelyezett választói névjegyzéket, igazolva ezzel azt, hogy a szavazatát 
leadta.  

 
7. A szavazás érvényes, amennyiben a szavazásra jogosultak legalább 60%-a (Hatvan százaléka) 

érvényes szavazatot adott le. Érvénytelen szavazás esetén a szavazást helyben meg kell ismételni, 
melyről a választási bizottság köteles gondoskodni. A megismételt szavazást a jelen 
Szabályzatban meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával kell lebonyolítani. 
Amennyiben a megismételt szavazás is érvénytelen, a szavazást a következő Kari Tanácsi ülésen 
kell megismételni, melynek érvénytelensége, eredménytelensége esetén új választást kell kiírni. 

 
8. A szavazás eredményének megállapítása a szavazást követően a Kari Tanács ülésén helyben 

történik. 
 
VIII. A szenátusi tagság megállapítása, a mandátum kiosztása  
 
1. A szavazás eredményeként a Szenátusban azok a személyek jogosultak a Kart képviselni, akik a 

szavazáson legtöbb, a második legtöbb és a harmadik legtöbb szavazatot kapták.   
 
2. Ha a szavazáson a mandátumot eredményező és a mandátumot nem eredményező egy vagy több 

hely tekintetében szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást a szavazategyenlőséggel érintett 
jelöltek vonatkozásában meg kell ismételni azzal, hogy a megismételt szavazáson mandátumot az 
a jelölt kapja, aki több szavazatot kap. A megismételt szavazást a jelen Szabályzatban 
meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával kell lebonyolítani. 
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IX. A mandátum megszűnése 
 
1. Amennyiben a mandátumot szerzett személy  

a) oktatói, kutatói státusza, vagy 
b) vezetői megbízása, vagy 
c) a Kari Tanácsi tagsága vagy 
d) az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnik, a megszűnés napjával a képviselő szenátusi tagsága is megszűnik.  

 
2. A megüresedő mandátum az eredeti szavazás során a következő legtöbb szavazatot kapó jelölt 

részére kerül kiosztásra, mely mandátum eredeti, pótolt mandátum időtartamáig szól. 
Amennyiben ilyen személy nincs, vagy a jelen szabályzat III.3. pontjában foglalt feltételek 
hiányában már nem jogosult a szenátusi tagsági pozícióra, a megüresedett mandátum betöltése 
érdekében időközi választás kiírására kerül sor. Az időközi választás során megszerzett 
mandátum a képviselőt az eredeti, pótolt mandátum időtartamáig jogosítja a Szenátusban való 
képviseletre, ezért az új választást is ennek megfelelően kell kiírni és lebonyolítani a jelen 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.  

 
X.  Jogorvoslat  
 
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 3 (Három) munkanapon belül.  A jogorvoslati kérelemnek a 
szavazás eredményére nincs halasztó vagy felfüggesztő hatálya, de a jogorvoslati kérelemmel 
érintett szenátusi tag a Szenátusban a kérelem elbírálásáig nem gyakorolhatja szenátusi szavazati 
jogát. 

 
2. A Jogorvoslati Bizottság tagjait a dékán javaslatára a Kari Tanács bízza meg a választási 

bizottság megválasztásával egyidőben. A Bizottság létszáma 3 (Három) fő. Amennyiben a három 
személy valamely okból a teljes létszámban nem jelölhető ki, a hiányzó tag személyét a Dékán 
jelöli ki, a Karon oktatói/kutatói munkakört beöltő személyek közül. A Jogorvoslati Bizottság 
(Bizottság) megbízatása a választás időtartamára, a választási eljárás során tett jogorvoslati 
kérelmekről szóló döntés meghozataláig és közléséig tart. A Bizottság tagja olyan személy lehet, 
aki a Karon oktatói/kutatói munkakört beöltő, az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyban áll. 

 
3. 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. 
 

4. Jogorvoslati kérelmet csak a jelen szabályzat szerint aktív vagy passzív választójoggal rendelkező 
személy terjeszthet elő; azaz az a személy, aki Kar által a Szenátusba delegálható személyekre 
vonatkozó választáson választásra jogosult vagy választható. Más személytől származó 
jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 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” - indokolás hiányában el kell utasítani. 
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Ugyancsak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani az elkésett és a nem a jogosulttól származó 
jogorvoslati kérelmet. Igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

 
6. A 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 7 (Hét) munkanap, melynek során a Bizottság okiratot, 
dokumentumot vizsgálhat meg, továbbá személyeket hallgathat meg. A Bizottság megkeresésére 
a Kar valamennyi szervezeti egysége és foglalkoztatottja soron kívül köteles rendelkezésre állni, 
és adatot szolgáltatni. Személy meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 
7. A Bizottság döntését zárt ülésen hozza meg, szótöbbséges szavazás alapján. Szavazni csak a 

döntéstervezetre vonatkozó igen vagy nem szavazattal lehet; melyek számát jegyzőkönyvezni 
kell. A Bizottság döntését annak meghozatalát követő 3 munkanapon belül írásba foglalja. A 
döntés tartalmazza a jogorvoslati kérelem rövid ismertetését, a döntés alapjául szolgáló tényállást, 
és a döntés indokait. A Bizottság döntését a Bizottság valamennyi tagja írja alá, és azt az írásba 
foglalástól számított 5 (Öt) munkanapon belül közli a kérelmezővel, a választási bizottság 
elnökével és a Kar Dékánjával, valamint a Szenátus elnökével. 

 
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 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. A Jogorvoslati Bizottság által hozott döntéssel szemben nincs helye további jogorvoslatnak.  
 
10. A jelen Szabályzat a Kari Tanács Működési rendjének részét képezi. 
 
11. A jelen Szabályzatot a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa a [*]. számú 

határozatával fogadta el. 
 
12. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Semmelweis Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.   
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1. számú melléklet 
 

 
HIRDETMÉNY 

 
A Semmelweis Egyetem Rektora 

kitűzte az Egészségtudományi Kar Szenátusi képviselőinek választását. 
 

A választás időpontja: 
 

[dátum]. 
 
 
 

Jelölés 
 

Jelöltet jelölni az Egészségtudományi Kar Kari Tanácsának vezető megbízású és vezető megbízással 
nem rendelkező oktató/kutató tagja – egyaránt - jogosult, az erre célra szolgáló jelölőszelvényen.  

Jelölni a Kari Tanács vezető megbízású oktató/kutató tagját lehet. 
A jelölésre jogosult legfeljebb három jelöltet jelölhet. 

A jelölés anonim, azt aláírni nem kell. 
 

A jogosultak [dátum]-ig adhatják le jelölésüket a választási bizottság elnökénél. 
 

A szavazás menete 
 
A szavazásra jogosultak a választási bizottság által a részükre a Kari Tanács ülésén átadott és 
hitelesített szavazólapon szavazhatnak. A szavazásra jogosultaknak a szavazólap átvételétől számított 
30 percen belül kell leadniuk a kitöltött szavazólapokat a választási bizottság által előkészített 
borítékokban. A szavazás titkos. 
 
A szavazásra jogosultak a szavazás során legfeljebb három fő jelöltre adhatják le szavazatukat. A 
kitöltött és borítékba helyezett szavazólapokat a szavazásra jogosultak a választási bizottság által a 
Kari Tanács ülésén felállított urnában helyezhetik el a szavazás időtartama alatt. A szavazatát leadó a 
szavazással egyidejűleg aláírja az urna mellett elhelyezett választói névjegyzéket, igazolva ezzel azt, 
hogy a szavazatát leadta. 
 
Budapest, [dátum]. 
 

 
 

Dr. Szél Ágoston 
rektor 

Semmelweis Egyetem 
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2. számú melléklet 
 

JELÖLŐSZELVÉNY 
a Semmelweis Egyetem Szenátusában az Egészségtudományi Kart képviselő személyek 

megválasztásához 
 
 
 

Jelölhető 
a Kari Tanács oktató és/vagy kutató – vezetői 

megbízással rendelkező tagja 
 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karát  
az egyetem Szenátusában  

képviselő személyek választásához 
 a következő személyeket (legfeljebb 3 (három) fő) 

 jelölöm 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Hitelesítés: 


