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SEMMELWEIS EGYETEM 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR  

A KARI TANÁCS TAGOK VÁLASZTÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

 

 

PREAMBULUM 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításáról szóló 110/2019. 

(X. 24.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 114. § (2) d) 

pontja értelmében a Kari Tanács választott tagja a Karon foglalkoztatott, vezetői 

megbízással nem rendelkező 2 fő oktató, akik közül 1 fő egyetemi tanár vagy egyetemi 

docens, 1 fő egyetemi adjunktus vagy egyetemi tanársegéd.  

A Gyógyszerésztudományi Kar a 2 fő vezetői megbízással nem rendelkező oktató kari 

tanácstag választási eljárására az alábbi szabályzatot alkotja, mely a Szenátus általi 

elfogadással lép hatályba.  

1.§ A Szabályzat hatálya 
 

Jelen választási rend hatálya kiterjed a kari tanácstag választása során az Egyetemmel teljes 

munkaidőben, határozott vagy határozatlan időtartamban, a Gyógyszerésztudományi Kar 

szervezeti egységeiben oktatói munkakörben munkaviszonnyal, vagy közalkalmazotti 

jogviszonnyal rendelkező (a továbbiakban: választó) és a választás lebonyolításában közreműködő 

személyekre, ideértve a Kari Választási Bizottság, és a Kari Jogorvoslati Bizottság tagjait is. 

 

2. § Általános szabályok és a választás kiírása 

 

(1) A Gyógyszerésztudományi Kar a Kari Tanács tagjává a Karon foglalkoztatott teljes 

munkaidejű 2 fő vezetői megbízással nem rendelkező oktatót választ.  A 2 fő közül 1 fő 

egyetemi tanár vagy egyetemi docens és 1 fő egyetemi adjunktus vagy egyetemi tanársegéd. 

(2) Az általános kari tanácsi választásokat négyévente kell tartani, a választást a Kar bonyolítja 
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le a jelen szabályzatban foglaltak szerint. 

(3) A választást a Dékán írja ki. A választási kiírásban meg kell határozni különösen:               

a.) a jelölés feltételeit; 

b.) a jelölés módját; 

c.) a választás időtartamát, mely nem lehet rövidebb, mint egy munkanap, de 

legfeljebb öt munkanap; 

d.) a választás során használt szavazólapok mintáját; 

e.) a választás lebonyolításával kapcsolatos egyéb, jelen szabályzatban nem 

szabályozott információkat. 

(4) A választási kiírást a Kar honlapján közzé kell tenni. 

(5) A választás rendjéről szóló kari szabályzatot és a választási kiírást a szervezeti egység 

vezetőjének a helyben szokásos módon az érintettek részére hozzáférhetővé kell tennie. 

(6) A választást úgy kell kiírni, hogy a Kari Tanács választott tagjait négyévente, az adott év 

június 30-ig meg lehessen választani. 

(7) A Kari Tanács választott tagjait négy évre kell választani. 

(8) A választási eljárásban valamennyi közreműködő (a kari és helyi Választási Bizottság tagjai, 

Jogorvoslati Bizottság tagjai, és az egyéb közreműködő személyek) titoktartási nyilatkozatot 

kötelesek aláírni, melyben kijelentik, hogy a választási eljárás során tudomásukra jutott 

személyes adatokat megőrzik (1. számú melléklet). 

(9) A választott tanácstag megbízatása a megválasztás időpontjában kezdődik.  

(10) Megszűnik az előző Kari Tanács valamennyi választott tagjának megbízása az általános kari 

tanácsi választást követően az új összetételű Kari Tanács alakuló ülésének kezdetével. 

(11) Jelölő/Választó és Választható lehet: valamennyi kari oktatási-kutatási szervezeti egységben 

foglalkoztatott, a választás kiírásának időpontjában a választási kiírás szerinti munkakört 

(egyetemi tanár/egyetemi docens vagy egyetemi adjunktus/egyetemi tanársegéd) betöltő, 

vezetői megbízással nem rendelkező, a választási névjegyzékben szereplő valamennyi 

személy. 
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3.§ A választási körzet 

 

(1) A Gyógyszerésztudományi Karon a választást két választási körzetben kell lebonyolítani:  

a.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi tanárok/egyetemi docensek 

választási körzete 

b.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi adjunktusok/tanársegédek 

választási körzete 

Mindkét választási körzetben csak az adott körzet névjegyzékében szereplő oktatók   

választhatnak, ill. választhatók a Kari Tanács tagjává.  

 

4.§ A választási névjegyzék 

 

(1)    A választási névjegyzék - a választási kiírás szerint meghatározott munkakörökhöz (egyetemi 

tanár/egyetemi docens, egyetemi adjunktus/egyetemi tanársegéd) tartozó választójoggal 

rendelkezők névsora - mely szervezeti egységenként tartalmazza mindazon személyek nevét 

és munkakörét, akik választásra jogosultak és választhatók.  

(2) A választási névjegyzéket az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság készíti el a 

választási kiírás közzétételének időpontjában fennálló állapotnak megfelelően, és bocsátja a 

kari Választási Bizottság rendelkezésére. 

(3) A választási névjegyzék a szavazólap alapja, mely az adott választási körzetben 

választójoggal rendelkező egyetemi oktatók listáját jelenti. Minden választásra jogosult 

személy abba a választási körzetbe kerül besorolásra (annak a választási körzetnek a 

névjegyzékében kell szerepeltetni) amelyben a Kari Tanács tagjává választható. 

(4) Az előzetes névjegyzék elkészítése során az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság az 

adott személyt 

a. ) a Karon foglalkoztatott, a Kari Tanács tagjaira vonatkozó előírásoknak 

megfelelő, vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi tanár vagy egyetemi 

docens, vagy 

b. ) a Karon foglalkoztatott, a Kari Tanács tagjaira vonatkozó előírásoknak 

megfelelő, vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi adjunktus vagy 

egyetemi tanársegéd választási körzetbe sorolja be. 
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(5) Az előzetes választási névjegyzék összeállításának tényéről és a betekintés lehetőségéről – 

max. 3 nap időtartamban – a Választási Bizottság a Kar honlapján tájékoztatót tesz közzé. 

(6) A választási névjegyzék választási körzetenként tartalmazza: 

a) a választásra jogosultak nevét, 

b) a választásra jogosultak születési dátumát,  

c) a választásra jogosultak anyja nevét, 

d) a választásra jogosultakat foglalkoztató szervezeti egység megnevezését, 

e) a választásra jogosultak munkakörét. 

(7) A választási névjegyzékbe: 

a) a választási névjegyzékben szereplő személy, 

b) a Kari Választási Bizottság,  

c) a választási közreműködő, valamint  

d) a jogorvoslat elbírálása körében a Jogorvoslati Bizottság 

 tekinthet be.  

(8) A Választási Bizottság az erre nyitva álló határidőn belül beadott kérelemre – szükség esetén 

az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság közreműködésével – kijavítja az előzetes 

névjegyzékben talált hibát, amennyiben azt a kérelmező igazolja vagy a Választási Bizottság 

erről más alkalmas módon meggyőződik. A határidő jogvesztő.   

(9) A Választási Bizottság – szükség esetén az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

közreműködésével - a szavazás kezdetét megelőzően az előzetes névjegyzék, a (8) bekezdés 

szerinti változtatások, valamint az időközben bekövetkezett változások – különösen az új 

belépések - alapján megállapítja a végleges névjegyzéket. Aki a végleges névjegyzékben 

nem szerepel, a szavazásban nem vehet részt. 

(10) A választási névjegyzék kizárólag a kari tanácsi választáson való részvételi jogosultság 

megállapítása céljából kizárólag a választás lebonyolításának időtartamáig alkalmazható 

lista. A Választási Bizottság a rendelkezésére álló választási névjegyzéket az új összetételű 

Kari Tanács alakuló ülését követő 60 napon belül megsemmisíti, melyről jegyzőkönyvet 

készít. 
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5. § A Választási Bizottság 

(1) A Választási Bizottság a kar Dékánja által a választás lebonyolításának idejére megbízott 

személyekből álló, az általános kari tanácsi választással kapcsolatos döntések meghozatalára 

hatáskörrel rendelkező testület. A Bizottság háromfős testület, elnökét a Dékán bízza meg, 

további tagok a dékáni hivatal vezetője valamint a Dékán által kijelölt, tisztsége alapján kari 

tanácstag (1 fő). A Bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki nem választó és 

nem választható. 

(2) A Bizottság feladatai:  

 a.) a választással összefüggő bármely kérdésben határozatot hoz; 

 b.) elfogadja a választás hiteles dokumentumait (pl: választási névjegyzék, jelölő 

lapok, szavazólap stb.) 

 c.) dönt a választási névjegyzék módosításáról; 

 d.) ellenőrzi a jelölés érvényességét és nyilvántartásba veszi a jelölteket; 

 e.) választási körzetenként összeállítja a szavazólapot; 

 f.) figyelemmel  kíséri és felügyeli a szavazás lebonyolítását; 

 g.) a szavazással összefüggő bármely vitás kérdésben dönt; 

 h.) megállapítja a választás eredményét; 

 i.) bejelenti a Kari Tanács elnökének az eredmény alapján a Kari Tanács megválasztott  

tagjainak nevét;  

 j.) közzé teszi a Kar honlapján a választással összefüggő felhívást, nyilatkozatot, 

döntést vagy egyéb releváns dokumentumokat; 

 k.) a Bizottság szükség szerint ülésezik, az ülésről jegyzőkönyvet vagy írásos 

feljegyzést kell készíteni. 

(3) A Választási Bizottságot az elnök képviseli.   

(4) A Választási Bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását (így 

különösen jegyzőkönyvek készítése, határozatok rögzítése, ülések szervezése, döntés 

közzététele) a dékán hivatal vezetője végzi.  

(5) A Választási Bizottság döntéseiről határozatot hoz, mely határozatokat a Kar honlapján a 

döntést követő 24 órán belül közzéteszi.  
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(6) A Választási Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele részt vesz. A 

Bizottság döntését a jelenlévő tagjainak szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. A Bizottság elektronikus úton is szavazhat, a döntést ebben az esetben is  

határozatba kell foglalni. 

(7) A Választási Bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek 

tartalmaznia kell:  

a.) választáson részt vettek számát és a jogosultak arányához viszonyított százalékos 

arányát, az összes leadott szavazat számát, ennek a megjelentek számához 

viszonyított százalékos arányát, 

b.) választási körzetenként az összes érvényes, illetve érvénytelen szavazólap számát, 

ennek a megjelentek számához viszonyított százalékos arányát, 

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. 

 

6. §  A választási közreműködő(k) 

(1)   A választási közreműködő a választás lebonyolításában részt vevő dékáni hivatali munkatárs, 

akit a Dékán jelöl ki. A választási közreműködő a választási körzetekben részt vesz a választás 

lebonyolításában, melynek keretében: 

  a.)   kezeli a névjegyzéket, 

  b.)   tájékoztatást nyújt a választásokkal kapcsolatos kérdésekben, 

  c.)   rendelkezésre bocsátja a választáshoz szükséges dokumentumokat, 

  d.)   a választás során felmerülő vitás kérdést továbbítja a választási bizottsághoz, 

  e.)   kezeli a jelölő íveket, a szavazólapokat és a választás egyéb dokumentumait, 

  f.)   felügyeli a választás lebonyolítását, 

  g.)   részt vesz a szavazatok összeszámlálásában. 
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7. § A Jogorvoslati Bizottság 

(1)  Jogorvoslati kérelem esetén a Dékán 3 tagú Jogorvoslati Bizottságot jelöl ki. A Bizottság tagja 

nem lehet a Választási Bizottság tagja. A Bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, 

aki nem választó és nem választható a jogorvoslati kérelemmel érintett szavazókörzetben. 

 

8. § A jelölés 

(1) A választójoggal rendelkezők közül megválasztható jelölt az lehet, aki a választási körzet 

szavazásra jogosultjai közül a létszám 20%-ának megfelelő számú személy ajánlását megszerzi. 

A szükséges ajánlások számát a kiírást megelőzően rendelkezésre álló adatok alapján a kiírás 

tartalmazza, annak megállapításával szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

(2)  A választó a saját választási körzetében jogosult ajánlani. Egy választó több jelöltet is ajánlhat. 

Egy választó egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. A ajánlás nem vonható vissza. Az 

ajánlást a választási kiírásban szereplő minta szerinti ajánlóíven lehet megtenni. Az ajánlás során 

a jelölő személynek a formanyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével azonosíthatónak kell 

lennie, azonosíthatóság hiányában a jelölés nem érvényes. 

(3)  Jelöltet ajánlani a Választási Bizottság által előzetesen hitelesített ajánlóíven lehet. A hitelesített 

ajánlóíveket a Dékáni Hivatalban lehet átvenni. Az átadott ajánlóíven a Dékáni Hivatal illetékes 

munkatársa feltünteti a jelölt nevét és az érintett választási körzetet.  

(4) A jelölt bejelentése a szükséges számú ajánlásnak a Választási Bizottság részére történő 

eljuttatásával történik. A Választási Bizottság ellenőrzi a jelölés érvényességét, és dönt a jelölt 

nyilvántartásba vételéről.  

 

9. § A szavazó lap és a szavazás  

 

(1)  A szavazólapon a jelölteket a Választási Bizottság által sorsolással meghatározott sorrendben,    

ennek hiányában betűrendben kell feltüntetni az alábbi adatok szerepeltetésével: 

a.) a jelölt neve, 

b.) a jelöltet foglalkoztató oktatási-kutatási szervezeti egység megnevezése, 

c.) a jelölt munkaköre. 

(2)  A szavazás mindkét választási körzet szavazói számára a választási kiírásban meghatározott 

helyszínen és időtartam alatt, szavazólapon történik. A szavazás titkosságát ez erre a célra 
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biztosított külön helyiség biztosítja. 

(3)  A szavazás megkezdése előtt a Választási Bizottság és a választási közreműködő együttesen 

meggyőződnek a választási urna lezárása előtt annak sértetlenségéről, ill. arról, hogy az urna 

üres. Erről és az urna lezárásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(4) A szavazás során a Választási Bizottság tagja vagy a választási közreműködő a választási 

névjegyzéken a szavazólap átadását megelőzően ellenőrzi a szavazatot leadó személynek a 

választásra való jogosultságát, a választásra jogosult a névjegyzéket ezzel egyidejűleg aláírja. 

(5) A szavazás befejezését követően a Választási Bizottság az urnát felnyitja és összesíti a 

szavazatokat.   

(6)  Érvényes a szavazat, amennyiben a választó akarata a szavazólapon egyértelműen 

megállapítható, és egy szavazatot tartalmaz. 

(7)  Érvénytelen a szavazólap, amennyiben a választásra jogosult akarata kétséget kizáróan nem 

állapítható meg. 

(8)  Az urna sértetlenségéről, annak felnyitásáról, valamint a szavazatszámlálásról a Választási 

Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Bizottság tagjai aláírnak. 

10. § A szavazás érvényessége 

(1)  A választás érvényes, amennyiben a választási körzetben a választásra jogosultak legalább 25%-a 

részt vesz a szavazáson. 

11. § A szavazás eredményessége és eredménye 

(1)  Kari Tanács tagsági mandátumot szerez az a jelölt, aki az adott választási körzetben a leadott 

érvényes szavazatok több mint 50%-át (50%+1 fő) megszerezte. 

 (2)  Amennyiben valamely választási körzetben a választás érvénytelen, ill. eredménytelen, valamint   

       a választás eredményét befolyásoló szavazategyenlőség esetén második szavazási fordulót kell     

       tartani. A második szavazási fordulóban  

a.) szavazategyenlőség esetén csak a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek,  

b.) eredménytelenség esetén legfeljebb 2 jelölt (az első fordulós eredmények sorrendjében), 

c.) érvénytelenség esetén, ha a részvétel a 10%-ot elérte, 2 jelölt, ha a részvétel a 10%-ot 

sem érte el, valamennyi jelölt 
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szerepel a szavazólapon.  

(3)  A második szavazási fordulóra az általános választás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 

részvétel arányától és a leadott szavazatok arányától függetlenül kell megállapítani a választás 

eredményét. 

12. § A szavazás eredményének megállapítása 

(1)   A szavazás eredményét a Választási Bizottság állapítja meg, kétség, ill. szavazategyenlőség 

esetén a szavazólapok ismételt áttekintésével. A Bizottság megállapítja a mandátumot szerzett 

jelöltek személyét, erről értesíti a Kari Tanács elnökét, ill. a döntését a Kar honlapján 

közzéteszi. A választás eredményének megállapításával szemben a közzétételt követő 3. 

munkanapon 15.00 óráig jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye. Jogorvoslati kérelem 

hiányában, ill. a kérelemmel nem érintett részek tekintetében a választás eredménye végleges. 

(2) A Jogorvoslati Bizottság eljárására, döntéseire a választási bizottságra vonatkozó szabályok az 

irányadók. Jogorvoslati eljárás esetén – ha a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad – a 

Jogorvoslati Bizottság állapítja meg a választás végleges eredményét. 

(3)   A Jogorvoslati Bizottság döntése végleges, a választással kapcsolatos további jogorvoslatnak,  

vagy bírósági felülvizsgálatnak nincs helye. 

(4)  A Kari Tanács tagságra vonatkozó megbízólevelet a választás végleges eredménye alapján a 

Kari Tanács titkára készíti elő. 

13. § Időközi kari tanácstag választás 

(1)  Az időközi kari tanácstagi választásra az általános kari tanácsi választás szabályait kell   

megfelelően alkalmazni. 

(2)  Az időközi választáson elnyert mandátum legfeljebb a következő általános kari tanácsi 

választás alapján megválasztott Kari Tanács alakuló üléséig tart. 

14. § A választás dokumentumainak őrzése 

(1)  A választás dokumentumainak őrzésére az Egyetem Iratkezelési Szabályzatának rendelkezései 

irányadóak. 
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15. § Egyéb rendelkezések 

(1)  A választási eljárás során a határidőt óra-perc pontossággal kell meghatározni. Amennyiben a 

határidő napi pontossággal kerül meghatározásra, úgy a határidő az adott napon 15:00 órakor jár 

le. 

(2)  A jelölt a szavazás lezárultáig visszaléphet, a visszalépő kiesik. Kiesik az a jelölt is, aki esetében 

a szavazás lezárultáig megszűnnek a választhatóság feltételei. A kieső jelölt nem szerezhet 

mandátumot, a kieső jelöltet a szavazó lapon nem kell feltüntetni, arról a nevét le kell húzni, 

vagy a szavazókat más alkalmas módon tájékoztatni kell a visszalépés tényéről. 
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1. számú melléklet 

 

T I T O K T A R T Á S I  N Y I L A T K O Z A T 

 

 

Alulírott ……………………………………………. (név) kijelentem, hogy a Semmelweis 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 2020. évi általános kari tanácstag választási eljárás 

során a ………………………. iktatószámú - a Kari Választási Bizottság elnöki feladataira  

vonatkozó  - dékáni megbízást elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a Gyógyszerésztudományi Kar 2020. évi általános kari tanácstagi 

választások során tudomásomra jutott bizalmas adatok kezelése során titoktartási kötelezettség 

terhel. 

Kijelentem, hogy az ilyen jellegű adatokat - különösen olyan információkat, mely alapján az 

ajánló/választó személye és a leadott szavazat közötti kapcsolat ismertté válna - az általános 

titoktartási szabályoknak megfelelően kezelem, azokat illetéktelen személyek részére 

semmilyen formában ki nem adom. 

Fentiekben meghatározott kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok, 

valamint az egyetemi szabályzatok szerinti közalkalmazotti és kártérítési felelősséggel 

tartozom. 

 

Budapest, 2020. ………….. 

         …………………………………… 

                                                                                                                    aláírás 

 

 

A nyilatkozat 2 eredeti, egymással mindenben megegyező tartalommal készült, melyből 1 

példány a titoktartásra kötelezettet illeti, 1 példány a Dékáni Hivatal irattárába kerül 

elhelyezésre. 
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2. számú melléklet 

KÉRELEM 

az előzetes választási névjegyzékben szereplő hiba kijavítására 

 

Kérelmező neve:   

Kérelmező szervezeti egysége:   

 

A .../2019-2020. (I….) GYTK-KT számú határozattal megállapított, a 

Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanács tag választásának rendjéről szóló szabályzat 4. § (8) 

bekezdése alapján kérem a Kari Választási Bizottság szíves intézkedését az előzetes 

névjegyzékben szereplő alábbi hiba kijavítására vonatkozóan: 

 

A hiba megnevezése:  ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

A hiba javítására vonatkozó 

kérelem igazolása:  

...………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Az igazoláshoz csatolt 

dokumentumok 

megjelölése:   

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

  

Budapest, 2020. .........………. 

     ………………………………………. 

           aláírás 
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3. számú melléklet 

ADATNYILVÁNTARTÓ NYOMTATVÁNY 

Jelölt bejelentéséhez 

 

Választási körzet (Kérjük, szíveskedjen „x”-el jelölni!): 

 

 I. választási körzet (karon oktató, teljes munkaidejű, vezetői megbízással nem 

rendelkező, egyetemi tanár/egyetemi docens) 

 II. választási körzet (karon oktató, teljes munkaidejű, vezetői megbízással nem 

rendelkező, egyetemi adjunktus/egyetemi tanársegéd) 

 

 

Jelölt neve: …………......................................................................……………………… 

Jelölt lakcíme: ……......................................................................………………………... 

Jelölt anyja neve: ………….......................................................................……………….. 

Jelölt születési helye, ideje: …......................................................................…………….. 

 

Tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott …………………………….…….. kérem, hogy fent megjelölt adatok és a csatolt 

ajánlóív adatai szerint a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar ...... évi általános 

kari tanácstagi választásán jelölti nyilvántartásba felvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 2020. ……………….. 

         ........................................................ 

           aláírás  

 

A Kari Választási Bizottság tölti ki! 

 

Érvényes ajánlások száma: ……................... 
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4. számú melléklet 

AJÁNLÓÍV 

...... évi általános kari tanácsi választásokhoz  

 

Jelölt neve: ................................................................. 

 

Választási körzet (megfelelőt kérjük jelölni)       

 I. választási körzet (karon oktató, teljes munkaidejű, vezetői megbízással nem rendelkező, 

egyetemi tanár/egyetemi docens) 

 II. választási körzet (karon oktató, teljes munkaidejű, vezetői megbízással nem rendelkező, 

egyetemi adjunktus/egyetemi tanársegéd) 

 

Ajánlóív sorszáma:  GYTK - ......../AJÁNLÓÍV/2020              Hitelesítő aláírása: ..............................    

                                                                                                               P.H. 

1. 

 

 

 

Családi és utónév:  

Lakcím: .............................................................. 

szül.hely/idő: ...................................................... 

Anyja neve: ........................................................ 

 

 

......................................................... 

                   aláírás 

2. 

 

 

 

Családi és utónév:  

Lakcím: .............................................................. 

szül.hely/idő: ...................................................... 

Anyja neve: ........................................................ 

 

 

......................................................... 

                   aláírás 

3. 

 

 

 

Családi és utónév:  

Lakcím: .............................................................. 

szül.hely/idő: ...................................................... 

Anyja neve: ........................................................ 

 

 

......................................................... 

                   aláírás 

4. 

 

 

 

Családi és utónév:  

Lakcím: .............................................................. 

szül.hely/idő: ...................................................... 

Anyja neve: ........................................................ 

 

 

......................................................... 

                   aláírás 

5. 

 

 

 

Családi és utónév:  

Lakcím: .............................................................. 

szül.hely/idő: ...................................................... 

Anyja neve: ........................................................ 

 

 

......................................................... 

                   aláírás 
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5. számú melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

választási urna sértetlenségéről, és lezárásáról 

 

     Helyszín: ........................................................................................................ 

         Időpont:............................................... 

         Jelen vannak:  

         ..................................................................... 

         ..................................................................... 

         ..................................................................... 

         .....................................................................                         

 

A kari Választási Bizottság jelenlévő tagjai, valamint a választási közreműködő(k) 

együttesen meggyőződtek arról, hogy a szavazás megkezdése előtt az I. és II. választási körzet 

választási helyszínén (szavazóhelységben) a kihelyezésre került választási urna üres, sértetlen, 

valamint  

20..........................-n    ......... óra .......... perckor lezárásra került. 

 

 

 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 
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6. számú melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

választási urna felbontásáról és a szavazatok összeszámlálásáról 

 

     Helyszín: ........................................................................................................ 

         Időpont:............................................... 

         Jelen vannak:     ..................................................................... 

                                    ..................................................................... 

                                    ..................................................................... 

                                    .....................................................................                         

A Kari Választási Bizottság jelenlévő tagjai, valamint a választási közreműködő(k) együttesen 

meggyőződtek arról, hogy a ....... évi általános kari tanácsi választások alatt leadott 

szavazólapokat tartalmazó urna sértetlen, majd a szavazatok összeszámlálása céljából  

20..........................-n    ......... óra .......... perckor az urnát felbontották. 

A leadott szavazatok összesítése után megállapítást nyert, hogy az arra jogosult választók ........ 

db érvényes, ........... db érvénytelen szavazatot adtak le. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a Kari Tanács választott tagjaként az 

I. választási körzetben  ...............................................(név) ...................................... (beosztás),  

a II. választási körzetben ..............................................(név) .....................................(beosztás) 

szerzett mandátumot 

Budapest, ..........................  ..... óra ...... perc 

 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………………, aláírás: ……………………………… 
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7. számú melléklet 

 

S Z A V A Z Ó L A P 

a Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 

1 fő karon oktató, teljes munkaidejű, vezetői megbízással nem rendelkező  

egyetemi tanár/egyetemi docens vagy egyetemi adjunktus/egyetemi tanársegéd  

tagjának választására 

 

A jelölt támogatását a neve melletti négyzetben x/+ jellel, vagy más hasonló jelöléssel lehet jelezni. 

 

 

 

A szavazólapon szereplő valamennyi oktató közül 1 főre lehet érvényesen szavazatot leadni.  

 

 

 

 

Érvénytelen a szavazólap: 

 ha nem hitelesített szavazólapon történt a szavazás 

 ha 1-nél több személyre adtak le szavazatot 

 ha 1 főre sem adtak le szavazatot 

 ha olyan személyre adtak le szavazatot, aki nem szerepel a jelöltek között a 

szavazólapon 

 

Budapest, ............................. 

 

 

 

a Dékáni Hivatal bélyegzőlenyomata 


