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A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SE SZMSZ) 46. 

§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi 

Kar Kari Tanácsa az alábbi Választási Szabályzatot alkotja:  

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 

1. A választási szabályzat tárgyi hatálya 

 

1. § (1) A választási szabályzat hatálya az Semmelweis Egyetem Szenátusi képviselői, 

Fogorvostudományi Kar általi delegálásával kapcsolatos választásra terjed ki. 

(2) A Kari Tanács által Szenátusba delegált képviselők száma: 3 fő. 

(3) A megválasztott képviselők a Fogorvostudományi Kart képviselik a Szenátusban. 

 

2. Alapelvek 

 

2. §  (1) A szavazás titkos és közvetlen. 

(2) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban résztvevőknek 

érvényre kell juttatniuk a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek között, 

d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása, 

f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása, 

g) választási eredmények nyilvánossága. 

 

II. Fejezet 

3. A Kari szenátusi képviselők megválasztására vonatkozó szabályok 

A választás kiírása  

 

3. § (1) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő vezető oktatók és kutatók választását a 

Dékán által előkészített választási kiírás alapján a Rektor írja ki. A Hirdetmény szövegét az 1. 

sz. melléklet tartalmazza.  

(2) A választási kiírásban meg kell határozni: 

a) a választás tárgyát,  
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b) a jelölés időtartamát, amely nem lehet rövidebb, mint tíz nap, 

c) a jelölés feltételeit,   

d) a választás időpontját -  amely a Kari Tanács ülésének napja, 

e) a választás lebonyolításával kapcsolatos egyéb adminisztratív információkat. 

 

III. Fejezet 

4. A Választási Bizottság  

A Választási Bizottság jogállása 

  

4. § (1) A jelölés és választás lebonyolítását a Dékán által (a Kari szenátusi képviselő- 

választáson szavazati joggal nem rendelkező közalkalmazottjai köréből) delegált 1+2 fős 

Választási Bizottság látja el.  

(2) A Választási Bizottság 1 fő elnökből és 2 fő tagból és egy póttagból áll.  

(3) A Választási Bizottság működésének időtartama adott szenátusi képviselő választásra szól.   

(4) A Választási Bizottság elnöke, tagjai és póttagja nem jelölhetők képviselőnek.  

 

A Választási Bizottság feladatai 

 

5. § A Választási Bizottság: 

a) tájékoztatja a jelöltállításra és a választásra jogosultakat a szavazással kapcsolatos 

kérdésekről, az eljárás lebonyolításáról, 

b) elfogadja és elkészíti a választás hiteles dokumentumait - (3-6. mellékletek), 

c) közreműködik a Jelölőgyűlésen és a választáson (ülésvezetés, tájékoztatás, jegyzőkönyvezés 

stb.), 

d) beszerzi a képviselő-jelöltek nyilatkozatát a szenátusi mandátum vállalásáról (7. sz. 

melléklet), 

e) ellenőrzi a képviselő-jelölés megfelelőségét, érvényességét, és nyilvántartásba veszi a 

képviselő-jelölteket, 

f) összeállítja a jelölteket tartalmazó szavazólapot, valamint a kari szenátori képviselő-

választási szavazólapot, 

g) figyelemmel kíséri és felügyeli a jelöltekről szóló szavazás és a választás lebonyolítását,  

h) dönt a szavazással összefüggő vitás kérdésekben,   

i) összesíti a szavazatokat, 
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j) jegyzőkönyvet vesz fel a Jelölőgyűlés és kari szenátori képviselő-választás lebonyolításával 

kapcsolatosan az alábbi tartalommal: 

ja) Jegyzőkönyvre vonatkozó adatok  

- készítésének helye, ideje,  

- a jelölők, választók névsora (jelenléti ív/névjegyzék mellékletként csatolva, 3., 6. sz. 

melléklet) 

- a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírása 

jb) A jelölőgyűlés, kari szenátori képviselő-választás eredményeire vonatkozó adatok: 

- a jelölésre, választásra jogosultak létszáma 

- a jelenlévők száma 

- az összes leadott szavazat száma, 

- az összes érvényes és érvénytelen szavazat száma,  

- a jelölés, választás eredménye 

jc) Jogorvoslatról szóló tájékoztatás: 

A választással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet a Dékán által delegált Kari Jogorvoslati 

Bizottsághoz kell benyújtani a választás napjától számított 2 munkanapon belül. A Kari 

Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelmet 2 munkanapon belül bírálja el.  

 

IV. Fejezet 

5. A jelölés 

 

6. § (1) A Kar oktatói és kutatói a jelöltek kiválasztására irányuló jelöltajánlásokkal vesznek 

részt a választási eljárásban. 

(2) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő szenátusi képviselő-választásra jelöltet, a Kari 

Össz-oktatói Értekezlet keretében összehívott Jelölőgyűlésen, a szervezeti egységek 

közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói, kutatói állíthatnak (a jelöltállításra jogosultak 

névsorát az EGFI által megküldött dokumentum rögzíti). A jelöltállítás a Jelölőgyűlésen nyíltan 

történik.  

(3) A jelölés két kategóriában történik: 

a) „A” kategória: Dékán 1 fő 

b) „B” kategória: Fogorvostudományi Karon vezetői megbízással rendelkező oktató/kutató 

2 fő 
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A jelölőgyűlés 

 

7. § (1) A Jelölőgyűlést a Dékán hívja össze az időpont és a helyszín megjelölésével.  

(2) A Jelölőgyűlés elnöki feladatait a Kari Választási Bizottság elnöke látja el. 

(3) A Jelölőgyűlés határozatképes, ha azon a jelölésre jogosultak legalább 50 %-a jelen van. 

(4) Határozatképtelenség esetén ismételt Jelölőgyűlés megtartására kerül sor, mely jelenléttől 

függetlenül határozatképes. 

(5) A Jelölőgyűlésen a Választási Bizottság feladatai:  

- aláíratják a jelölésre jogosultakkal a jelenléti ívet mely névjegyzékként és jelölő lista 

átvételi elismervényként is használatos (3. sz. melléklet) 

- a jelölőgyűlésen elhangzott jelöltek neve jelölő listára (hitelesített szavazólap) felvezetése 

alfabetikus sorrendben (4. sz. melléklet) 

- jelölő lista (szavazólap) átadása a helyszínen a jelölésre jogosultaknak,   

- a jelölő lista átvételének igazolására a jelölésre jogosulttal a jelenléti ív/névjegyzék/jelölő 

lista átvételi elismervény aláíratása, (3. sz. melléklet)  

- szavazatszámlálás.  

(6) A jelölőgyűlésről jegyzőkönyv készül az 5. § j) pont szerinti tartalommal.  

(7) A Dékán a Kari Választási Szabályzatot  a helyben szokásos módon az érintettek részére 

hozzáférhetővé teszi. 

A jelöltállítás szabályai 

 

8. § (1) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő képviselő választáson jelöltek lehetnek 

(passzív választójoggal rendelkeznek):  

a) „A” kategóriában a Kar Dékánja,  

b) „B” kategóriában  a  Kar vezető beosztású oktatói, kutatói – ide értve a Kari Tanács 

más Karról delegált vezető beosztású oktatóját, kutatóját, feltéve, hogy (nyilatkozatával) 

választójogát kizárólag a Fogorvostudományi Karon kívánja gyakorolni.  

(2) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő képviselő választáson nem lehetnek jelöltek 

(nem rendelkeznek passzív választójoggal): 

a) a nem vezető beosztású oktatók, kutatók, 

b) a nem oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, 

c) a Hallgatói Részönkormányzat tagjai,  

d) a Választási Bizottság elnöke, tagjai és póttagja.  
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A jelöltállítás menete a Jelölőgyűlésen 

 

9. § (1) Jelölt „A” kategóriában: 1 fő - mely személy kizárólag a Dékán személye lehet,  

(2) „B” kategóriában: 2 fő a Kari tanács vezetői megbízással rendelkező oktatói, kutatói közül.  

 

10. § A jelölés érvénytelen:  

a) ha olyan személyre érkezik jelölés, aki a 6. § (2) bekezdése alapján a jelölő-listára nem 

vehető fel  

b) ha a jelölés nem a 4. § (2) bekezdésében megjelölt személytől érkezik.  

 

Szavazás a jelöltekről 

 

11. § (1) A jelöltállítás szavazásán egy aktív választójoggal rendelkező személy „A” 

kategóriában 1 főre, „B” kategóriában 2 fő jelöltre szavazhat.  

(2) A jelöltekre a jelölő-listán, titkosan történik. 

(3) Minden aktív választójoggal rendelkező személy egy jelölő-listát kap, mely egyéni 

szavazólapként funkcionál. (4. sz. melléklet) 

 

12. § (1) Érvényes a szavazat, amennyiben a jelöltek neve mellett szereplő négyzetben a jelölő 

egyértelmű módon kinyilvánítja jelölési szándékát: „A” kategóriában szereplő 1 főre, „B” 

kategóriában szereplő 2 főre.  

(2) A jelöltállítás szavazásakor az egyéni szavazólap (jelölő lista) érvénytelen: 

a) ha a jelölőlistán/szavazólapon „A” kategóriában egynél több, „B” kategóriában 2 főnél 

több jelölt mellé kerül a jelölés. 

b) ha a jelölőlistán/szavazólapon nem állapítható meg egyértelműen a jelöltre szavazó 

akarata,  

c) ha nem a jelen szabályzat melléklet mintájára és/vagy hitelesítés nélküli 

jelölőlistán/szavazólapon tették meg (4. sz. melléklet).  

 

A jelöltállítás eredménye 

 

13. § Kari szenátusi képviselő-jelöltté válik: 

a) az „A” kategóriában jelölt  az érvényes szavazatok legalább 30%-ával rendelkezik, 

b) a „B” kategóriában az érvényes szavazatok legalább 30%-ával rendelkező jelöltek.   
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V. Fejezet  

6. A Kari szenátusi képviselő-választás  

A választásra jogosultak 

 

14. § (1) A Kari szenátusi képviselőket a Kari Tanács, mint választásra jogosult szerv választja 

meg.  

(2) A Kari szenátusi képviselők választásán a Kari Tanácsban nem rendelkeznek 

választójoggal: 

a) a Hallgatói Részönkormányzat képviselői, 

b) más Karok nem vezető beosztású oktatói, kutatói, 

c) azon Kari Tanács tagok, akik választójogukat más Kar Kari Tanácsában kívánják 

gyakorolni, és az erről szóló nyilatkozatot határidőben a Kari Választási Bizottság 

rendelkezésére bocsátották. (2. sz. melléklet) 

(3) A Kari szenátusi képviselők választásán a Kari Tanácsban, mint választásra jogosult 

szervben az alábbi Kari Tanácsi szavazati joggal rendelkező tagjai rendelkeznek 

választójoggal:   

a) Dékán 

b) Dékánhelyettesek 

c) Kari szervezeti egységek vezetői (kivéve a vezető-helyetteseket) 

d) más Kar azon vezető beosztású oktató, kutató Kari Tanács tagjai, akik választójogukat 

a Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsában kívánják gyakorolni, és az erről szóló 

nyilatkozatot határidőben a Választási Bizottság rendelkezésére bocsátották. (2. sz. 

melléklet) 

(4) Amennyiben a 14. § (3) bekezdésében felsorolt személy más Kari Tanácsnak is tagja, a 

Fogorvostudományi Kar képviseletében megtartásra kerülő képviselőválasztáson az aktív és a 

passzív választójogát kizárólag egy, az általa tett nyilatkozat szerint megjelölt kar tanácsában 

gyakorolhatja. Döntéséről a Kari Választási Bizottságot a jelölésre nyitva álló határidőben - 

mely a Jelölőgyűlés időpontjával zárul - köteles nyilatkozatának átadásával értesíteni. (2. sz. 

melléklet). 
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A választás helye, ideje, levezető személye 

 

15. § (1) A választás helye: Kari Tanácsülés 

(2) A választás időpontja: A Rektor által kiírt időpont. 

(3) A választást levezető személy: a Kari Választási Bizottság elnöke. 

  

A szavazás módja 

 

16. § (1) A választás listán történik, két kategóriában az alábbiak szerint: 

a) „A” kategória: Dékán 1 fő 

b) „B” kategória: Kari vezető oktató/kutató 2 fő  

(2) A szavazólapon az összes jelölt neve kategóriánként felsorolásra kerül, „B” kategóriában (a 

Jelölőgyűlésen elnyert szavazatok száma szerinti)  rangsorolás értelmében, csökkenő 

sorrendben.  

(3) A listán jelöltekre 

a) „A” kategória: Dékán 1 főre 

b) „B” kategória: Kari vezetői beosztású oktató/kutató 2 főre,  

összesen három főre lehet szavazni.  

(4) A Kari Tanács a Kari szenátusi képviselő-jelöltet titkos szavazással választja meg. 

 

A szavazat érvényessége/érvénytelensége 

 

17. § (1) A szavazat érvényes, amennyiben a szavazatot leadó a jelölt neve mellett szereplő 

négyzetben egyértelmű módon kinyilvánítja választási akaratát. 

(2) A 0 szavazatot, illetve 3-nál több szavazatot tartalmazó szavazólap érvénytelennek minősül.  

(3) Amennyiben „B” kategóriában a 2 fő delegáltnál több jelölt esetében szavazategyenlőség 

áll fenn, a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek között a szavazást meg kell ismételni.  

 

 

18. § Amennyiben a mandátumot szerzett személy Szenátusi tagsága bármilyen okból 

megszűnik, a megüresedő mandátum a következő, legtöbb szavazatot kapott jelölt részére kerül 

kiosztásra, vagy új választás kiírására kerül sor.  

 

 



10 
 

A szenátusi képviselő választás eredménye 

 

19. § (1) A szavazás érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint 50%-a jelen van, és 

eredményes, ha az érvényes szavazatok száma eléri a jelenlévők több mint felét. 

(2) Határozatképtelenség esetén ismételt Kari Tanácsülés megtartására kerül sor, mely 

jelenléttől függetlenül határozatképes. 

 

20. § (1) A Szenátusban mandátumot 

a)  az „A” kategóriában  legalább 50%+1 szavazattal rendelkező jelölt, 

b) a „B” kategóriában az első 2 fő legtöbb szavazattal rendelkező jelöltek  szereznek.  

(2) Amennyiben a 20. § (1) bek. a) pontban a képviselő-jelölt nem rendelkezik a szavazatok 

legalább 50%+1 szavazattal, a 20. § (1) bek. b) pont 3 fő legtöbb szavazatot elért jelöltre 

módosul.  

 

21. § (1) A szavazás eredményéről a Kari Tanács határozatot hoz, melyet a Kar honlapján a 

választási eljárás jogerőre emelkedése után közzé tesz.  

(2) A Kari Tanács a szavazás eredményéről a Szenátus elnökét a határozat jogerőre emelkedése 

után azonnal, a helyben szokásos módon tájékoztatja.  

 

VI. Fejezet 

7. A jogorvoslat 

 

22. § (1) A Kari Választási Bizottság döntésével szemben a Kari szenátusi képviselő-

választással összefüggő jogorvoslattal a választást követő 2 munkanapon belül a Kari 

Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fordulni.  

(2) A Kari Jogorvoslati Bizottság tagjai: Dékán által (a Karnak a választásokon szavazati joggal 

nem rendelkező közalkalmazottjai köréből) delegált 2 fő, és a Dékáni Hivatal vezetője.  

(3) A Kari Jogorvoslati Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki tagja a Kari Választási 

Bizottságnak.  

(4) A Kari Jogorvoslati Bizottság a benyújtott jogorvoslati kérelmet 2 munkanapon belül bírálja 

el.  

(5) A Kari Jogorvoslati Bizottság döntésével szemben jogszabálysértésre hivatkozással bírósági 

felülvizsgálat kérhető.  
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VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

23. § A Fogorvostudományi Kar Választási Szabályzata az elfogadását követő napon lép 

hatályba és először a 2016. évi Szenátusi képviselőválasztáson kell alkalmazni.  
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1. sz. melléklet 

H I R D E T M É N Y 

Semmelweis Egyetem Rektora  

Szenátusi képviselő választást tűzött ki 

a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 

 

Időpontja: 

………..év ……………… hó ….. nap ……..óra 

 

A választás helyszíne: 

Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsülés 

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 103. 

Szenátusi Tanácsterem 

 

  

A listán szereplő képviselő-jelöltek közül a Kari Tanács - mint választási szerv - kari szenátusi 

képviselő választáson szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással választják meg a 

Szenátus 3 fő Fogorvostudományi Kari képviselőjét. 

 

A JELÖLÉS feltételei 

A Fogorvostudományi Kar Jelölőgyűlésén, a jelölésre jogosultak köre adhat jelölést a Kari 

szervezeti egységek vezető beosztású oktatójára, kutatójára. Egy jelölésre jogosult személy 

„A” kategóriában 1 fő jelöltre, „B” kategóriában 2 fő jelöltre  tehet javaslatot 

 

(A választási eljárásról a Kari Tanács … sz. határozatával elfogadott Kari Választási 

Szabályzat rendelkezik, amely megtekinthető a Kari Honlapon és a Dékáni Hivatalban) 

 

A jelölésre nyitva álló határidő: a Jelölőgyűlés időpontja előtti 10 nap 

A jelölőgyűlés időpontja: ……….. 

 

Részletes tájékoztatásért a Fogorvostudományi Kar Választási Bizottságához lehet fordulni a 

………  e-mail címen, illetve a ……. telefonszámon  
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2. sz. melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat* 

 

 

Alulírott ………………………………… (Szül. hely, idő: …………………………….………. 

lakcím: ……….………………………………………..), mint a Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának tagja ezennel kijelentem, hogy a 20…..  évi szenátusi 

képviselő választások során – tekintettel arra, hogy a Semmelweis Egyetem másik Kari 

Tanácsának is tagja vagyok – mind az aktív, mind a passzív választójogomat a 

………………………………...…………………………………. Karon kívánom 

gyakorolni.  

 

Budapest, 20….  …………………. 

 

  

------------------------------------------------  

aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

*A nyilatkozat visszaküldési határideje: 20….      ……..  

 

Amennyiben fenti határidőig a nyilatkozat nem érkezik vissza a Kari Választási Bizottsághoz, 

úgy tekintjük, hogy mind aktív, mind passzív választójogával nem a Fogorvostudományi Karon 

kíván élni. 
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3.sz. melléklet 

Jelölőgyűlés 
 

 

Jelenléti ív/Névjegyzék/átvételi igazolás 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR  

 Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 
 

Sorsz.   Név  Jelenléti ív aláírás  Jelölő lista átvétel igazolás 

 

1. ______________________ ………………………….. …………………………… 

2. ______________________ ………………………….. …………………………… 

3. ______________________ ………………………….. …………………………… 

4. ______________________ ………………………….. …………………………… 

5. ______________________ ………………………….. …………………………… 

6. ______________________ ………………………….. …………………………… 

7. ______________________ ………………………….. …………………………… 

8. ______________________ ………………………….. …………………………… 

9. ______________________ ………………………….. …………………………… 

10. ______________________ ………………………….. …………………………… 

11. ______________________ ………………………….. …………………………… 

12. ______________________ ………………………….. …………………………… 

13. ______________________ ………………………….. …………………………… 

14. ______________________ ………………………….. …………………………… 

15. ______________________ ………………………….. …………………………… 

16. ______________________ ………………………….. …………………………… 

17. ______________________ ………………………….. …………………………… 

18. ______________________ ………………………….. …………………………… 

19. ______________________ ………………………….. …………………………… 

20. ______________________ ………………………….. …………………………… 

21. ______________________ ………………………….. …………………………… 

22. ______________________ ………………………….. …………………………… 

23. ______________________ ………………………….. …………………………… 

24. ______________________ ………………………….. …………………………… 

25. ______________________ ………………………….. …………………………… 

Szükség szerint új lapon folytatható! 

Dátum: ……………………………. 
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4.sz. melléklet 

Jelölőgyűlés 
 

Jelölő lista/szavazólap 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR  

 Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 
„A” Kategória 

Dékán jelölése 

 

Javasolt személy neve   Szervezeti egység    Szavazat 

1. ______________________  _______________________  

 

„B” Kategória 

Vezető beosztású oktató/kutató jelölése 

 

Javasolt személy neve   Szervezeti egység    Szavazat 
 

1. ______________________  _______________________  

 

2. ______________________  _______________________    

 

3. ______________________  _______________________  

 

4. ______________________  _______________________  

 

5. ______________________  _______________________  

 

6. ______________________  _______________________  

 

 

Felsorolni a jelölőgyűlésen jelölést kapott vezető beosztású 

oktatókat/kutatókat szükséges alfabetikus sorrendben /a számsor szükség 

esetén bővíthető/ 
 
JELÖLNI A KÍVÁNT NÉV MELLETT LÉVŐ NÉGYZETBEN ELHELYEZETT EGYÉRTELMŰ 

AKARATNYILVÁNÍTÁSSAL LEHET. „A” KATEGÓRIÁBAN LEGFELEJEBB 1 FŐ, „B” KATEGÓRIÁBAN 

LEGFELJEBB 2 FŐ MEGJELÖLÉSÉVEL. 
 
Dátum: ……………………………………………………. 
 
SZERVEZETI EGYSÉG BÉLYEGZŐLENYOMATA: 
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5.sz. melléklet 

Szavazólap 
 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCS 

mint választásra jogosult szerv 

 Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 

„A” Kategória 

Dékán  

 

Képviselő-jelölt neve   Szervezeti egység    Szavazat 
 

1. ______________________  _______________________  
 

 

„B” Kategória 

Vezető oktató/kutató 

 

 

Képviselő-jelölt neve  Szervezeti egység    Szavazat 
 

1. ______________________  _______________________  
 

2. ______________________  _______________________    

 

3. ______________________  _______________________  
 

4. ______________________  _______________________  
 

5. ______________________  _______________________  
 

6. ______________________  _______________________  
 

 
SZAVAZNI „A” KATEGÓRIÁBAN MAXIMUM 1 FŐ, „B” KATEGÓRIÁBAN MINIMUM 1,  

MAXIMUM 2 FŐRE,  A NÉV MELLETT LÉVŐ NÉGYZETBEN ELHELYEZETT EGYÉRTELMŰ 

AKARATNYILVÁNÍTÁSSAL LEHET 

 

A szavazat érvénytelen: 

- ha nem az arra hitelesített szavazólapon adták le, 

- ha a szavazólap nincs ellátva a hitelesítő bélyegzővel, 

- ha a szavazólapon a szavazó egyértelmű akarata nem állapítható meg, 

- ha a szavazólapon 0 fő képviselőjelöltre adtak le szavazatot, 

- ha a szavazólapon „A” kategóriában 1 főnél többre, „B” kategóriában 2 főnél többre adtak le 

szavazatot.  

 
DÉKÁNI HIVATAL BÉLYEGZŐLENYOMATA: 
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6. sz. melléklet 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCS 

 

 

 

Névjegyzék 
Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 

 
 

Sorsz.   Név  Jelenléti ív aláírás  Szavazólapátvétel igazolás 

 

 

1. ______________________ ………………………….. …………………………… 

2. ______________________ ………………………….. …………………………… 

3. ______________________ ………………………….. …………………………… 

4. ______________________ ………………………….. …………………………… 

5. ______________________ ………………………….. …………………………… 

6. ______________________ ………………………….. …………………………… 

7. ______________________ ………………………….. …………………………… 

8. ______________________ ………………………….. …………………………… 

9. ______________________ ………………………….. …………………………… 

10. ______________________ ………………………….. …………………………… 

11. ______________________ ………………………….. …………………………… 

12. ______________________ ………………………….. …………………………… 

13. ______________________ ………………………….. …………………………… 

14. ______________________ ………………………….. …………………………… 

15. ______________________ ………………………….. …………………………… 

 

Dátum: ……………………………. 

 

Dékáni Hivatal körbélyegzője: 
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7. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

 

 

Alulírott ……………………………… (Szül. hely, idő:…………………………….………. 

lakcím: ……….………………………………………..), mint a Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar …………………………………. Intézet/Klinika közalkalmazott 

vezető oktatója/kutatója kijelentem, hogy a  Fogorvostudományi Kar 20….. évi szenátusi 

képviselők választásán kari szenátusi képviselőként való jelölésemet és megválasztásom esetén 

a Kar képviseletét a Szenátusban vállalom és elfogadom.  

 

Budapest, 20…. ……………………  

 

 

------------------------------------------------  

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 


