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Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Kari Tanács választás – 2021.
VÁLASZTÁSI KIÍRÁS
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat - I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1. RÉSZ
Általános szervezeti és működési rendelkezések 114.§ (2) bekezdés d) pont, valamint a Fogorvostudományi Kar
Szervezeti Ügyrendjének mellékletét képező 2 fő választott Kari Tanács tag választás rendjéről szóló szabályzat
(továbbiakban: FOK Kari Tanács választási szabályzat) alapján a választást

2021. február 08-09. napokra tűzöm ki.
1. A választási bizottság
(1) A választási bizottság a kari tanács választással kapcsolatos döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező
testület. A választás lebonyolításával kapcsolatban a bizottság feladatairól a FOK Kari Tanács választási szabályzata
rendelkezik.
(2) A választási bizottság háromfős testület.
Elnök: Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató, dékánhelyettes
Tagjai: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens, igazgató
Gecse Veronika hivatalvezető
2. A választásra jogosultak, a választási körzet, a névjegyzék
(1) Az SZMSZ 114.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a kari tanács tagja a karon foglalkoztatott, választott és vezetői
megbízással nem rendelkező 2 fő oktató, akik közül 1 fő egyetemi tanár vagy docens, 1 fő adjunktus vagy
tanársegéd.
(2) Az SZMSZ 114.§ (1) bekezdés a) pontja a kari tanács tagja az Egyetemen munkaviszonyban, illetve
közalkalmazotti jogviszony keretében, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói, kutatói, tanári vagy egyéb
munkakört betöltő személy lehet.
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(3) A választási körzetek elnevezései:
I.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi tanárok, docensek választási körzete
II.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi adjunktusok, tanársegédek választási körzete
(4) Minden választásra jogosult személyt abba a választási körzetbe kell besorolni, annak a választási körzetnek a
névjegyzékében kell szerepeltetni, amelyben a kari tanács tagjává választható. Minden választásra jogosult
személy abban a választási körzetben szavazhat, és abban lehet jelölt, amelynek névjegyzékében szerepel.
(5) Az előzetes választási névjegyzék 2021. januári állapot szerint kerül összeállításra.
(6) A választási kiírás és az előzetes névjegyzék 2021. január 21-én kerül közzétételre a Kar honlapján. Január 22 –
26. között (3 munkanapon keresztül, utolsó napon 15 óráig) van lehetőség arra, hogy a határidőn belül a
dekan@dent.semmelweis-univ.hu email címre beadott kérelemre – szükség esetén az Emberierőforrásgazdálkodási Főigazgatóság közreműködésével – javításra kerüljön az előzetes névjegyzékben szereplő hiba,
amennyiben azt a kérelmező igazolja. A határidő jogvesztő hatályú.
(7) A választási bizottság 2021. január 27-én megállapítja a végleges választási névjegyzéket, amelyet ugyanezen a
napon közzétesz a Kar honlapján.
4. A jelölés
(1) A FOK kari tanács választáson bármely, a választási körzetben szavazati joggal rendelkező egyetemi polgár
jelöltetheti magát.
(2) A választójoggal rendelkezők közül megválasztható jelölt az lehet, aki a választási körzet szavazásra jogosultjai
közül a létszám 25%-ának megfelelő számú személy ajánlását megszerzi. Az előzetes névjegyzék alapján az alábbi
számú ajánlást kell megszerezni a jelöléshez:
I.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi tanárok, docensek választási körzete: 4 ajánlás
II.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi adjunktusok, tanársegédek választási körzete: 8 ajánlás
(3) A választó a saját választási körzetében jogosult ajánlani. Egy választó több jelöltet is ajánlhat. Egy választó egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
(4) Az ajánlásokat a megküldött ajánlóíven a jelölővel aláíratva, a jelölt küldi meg a dekan@dent.semmelweisuniv.hu email címre vagy személyesen adja le a FOK Dékáni Hivatalban 2021. január 28 – február 2. között (utolsó
napon 15 óráig).
(5) A Választási Bizottság 2021. február 3-án nyilvántartásba veszi a jelölteket, akiket a nyilvántartásba vételről
értesít. A jelölésről lemondani 2021. február 5-én 12 óráig lehet.
5. A szavazás
(1) A szavazás időpontja: 2021. február 8. (hétfő ) 8.00-16.00 óra között és
2021. február 9. (kedd) 8.00-16.00 óra között.
Helyszíne: FOK Dékáni Hivatal (1085 Bp., Üllői út 26. fszt. 10.)
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(2) A szavazás során a Választási Bizottság egyik képviselője a választási névjegyzéken a szavazólap átadását
megelőzően ellenőrzi a szavazatot leadó személynek a személyazonosságát és a választásra való jogosultságát, a
választásra jogosult a névjegyzéket ezzel egyidejűleg aláírja. Szavazni érvényes személyazonosító okmány vagy
egyetemi belépőkártya bemutatásával lehet!
(3) A választás érvényes, amennyiben a választási körzetben a választásra jogosultak legalább 25%-a a szavazáson
részt vett. 25% alatti részvétel esetén második választási fordulót kell tartani. A második választási forduló a
szavazók számától függetlenül érvényes.
6. A szavazás eredményének megállapítása
(1) Kari tanács tagságot szerez az a jelölt, aki a leadott szavazatok legalább 50%-át megszerezte.
(2) A szavazás eredményét a Választási Bizottság 2021. február 10-én állapítja meg és közzéteszi a Kar honlapján.
(2) Amennyiben a választás érvénytelen vagy eredménytelen, a második fordulót 2021. február 22-én (hétfőn)
8.00-16.00 óra és 2021. február 23-án (kedden) 8.00-14.00 óra között kell tartani.
7. Jogorvoslat
(1) A választás eredményének megállapításával szemben a közzétételt követő 3. napig jogorvoslati kérelem
benyújtásának van helye (2021. február 16. 15 óráig). Kérelem hiányában a választás eredménye végleges.

Budapest, 2021. január 13.

Dr. Gerber Gábor s.k.
dékán

Dr. Németh Zsolt
Választási Bizottság elnöke
Mellékletek:
1. FOK Kari Tanács választás 2021 – Naptár
2. Ajánlóív minta
3. Szavazólap minta
4. Előzetes névjegyzék
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