
A Semmelweis Egyetem 

Rektorának 

 

R/3/2017. (IX. 07.) számú határozata 

a Pető András Kar szenátusba delegált képviselői megválasztásának eljárási rendjéről  

 

[Az R/4/2017. (IX.14.) számú rektori határozat szerinti módosítással egységes szerkezetben] 

 

Az SZMSZ 3/A. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva és a 45.§ (2e) 
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 45. § (2b) és (2c), a 46.§ (6) bekezdésében, 
valamint a 145. - 150. §-ban foglaltak figyelembe vételével a Semmelweis Egyetem Rektora 
az alábbi döntést hozta: 

 

1. § A Semmelweis Egyetem Rektora elfogadta a Pető András Kar szenátusba delegált 
képviselői megválasztásának eljárási rendjét.  
 
2. § Jelen határozat és melléklete a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való 
közzététel napján lép hatályba. 
 

 

Budapest, 2017. szeptember 7. 

 

 

 Dr. Szél Ágoston 

 rektor 

 

 

 

 

Hatályba lépés napja: 2017. IX. 07. 
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Az R/3/2017. (IX. 07.) számú rektori határozat melléklete 

A Pető András Kar 

szenátusba delegált képviselői megválasztásának eljárási rendje 

 

[Az R/4/2017. (IX.14.) számú rektori határozat szerinti módosítással egységes szerkezetben] 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A jelen eljárási rend a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) 45. § 

(2b)-(2c) bekezdésében, a 46. § (6) bekezdésében valamint a 145. § (8) bekezdésében és 

146. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a Pető András Kart a Semmelweis 

Egyetem Szenátusában képviselő szenátusi tagok megválasztásának szabályait.  

1.2. A Szenátusba delegált kari képviselők megválasztására – a Szenátus mandátumához 

igazodva – négy évenként kerül sor.   

1.3. A Pető András Kart a Szenátusban – az SzMSz 13. § (2) bekezdés i) pontja szerint – 

három tag képviseli. 

1.4. A szenátus tagjai vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek az SZMSZ 5. számú 

mellékletében meghatározottak szerint. 

 

2. A választás kiírása 

2.1. A Szenátus tagjainak megválasztására irányuló választásokat a Rektor írja ki.  

2.2. A választási kiírást jelen eljárási rend 5. számú melléklete szerinti formában a dékán 

készíti elő, és azt a rektor elé terjeszti jóváhagyásra.  

2.3. A választási kiírás tartalmazza: 

a. A választás tárgyát, 

b. Az ajánlásra jogosultak körének meghatározását, 

c. A jelöltségre ajánlás módját és feltételeit, 

d. Az ajánlás teljesítésére szolgáló formanyomtatvány mintáját, 

e. Az ajánlási időszak kezdő és befejező időpontját,  

f. Az ajánlások benyújtásának helyét és határidejét, 

g. A választási testületként működő Kari Tanács ülésének időpontját, 

h. A választás lebonyolításával kapcsolatos egyéb tudnivalókat. 
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3. A választásban részvételre jogosultak körének meghatározása 

3.1. A Szenátusba delegált kari képviselőket a 6.2 pontban foglaltak szerint választási 

testületként működő Kari Tanács választja meg.  

3.2. A Kar oktatói és kutatói a jelöltek kiválasztására irányuló ajánlások megtételével vesznek 

részt a választási eljárásban.  

3.3. Ajánlásra jogosultak a Karon közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben 

foglalkoztatott oktatók és kutatók. 

3.4. Amennyiben a Kari Tanács valamely tagja más Kar Tanácsának is tagja, választójogát 

csak abban az esetben gyakorolhatja, ha írásban úgy nyilatkozik, hogy e jogával csak a 

Pető András Karon kíván élni. [l. 1. melléklet] 

 

4. A választás előkészítése 

4.1. A választások lebonyolításának megszervezésére a Rektor – a Dékán véleményét kikérve 

– Választási Bizottságot hoz létre. 

4.2. A Választási Bizottság elnökből és két tagból áll. A Választási Bizottság tagja kizárólag 

szavazati joggal nem rendelkező személy lehet, vagy olyan személy, aki szavazati jogáról 

kifejezetten, írásban lemondott. 

4.3. A Választási Bizottság feladatai: 

a. tájékoztatja a jelölésre (3.3. szerinti személyi kör), szavazásra jogosultakat (Kari 

tanács tagjai) a szavazás lebonyolításával kapcsolatos kérdésekről, az eljárás 

lebonyolításáról, 

b. elfogadja a választás hiteles dokumentumait (jelölésre jogosultak listája és a 

választásra jogosultak listája, jelölő lapok, jelöltek nyilvántartásba vétele, 

szavazólap), ennek körében ellenőrzi a jelölésre, választásra jogosultak 

névjegyzékét, abban a tekintetben, hogy azon kizárólag az arra jogosultak 

szerepelnek, 

c. ellenőrzi a jelölés megfelelőségét, érvényességét és nyilvántartásba veszi a 

jelölteket, 

d. összeállítja a szavazólapot,  

e. figyelemmel kíséri és felügyeli a szavazás lebonyolítását, 

f. a szavazással összefüggő vitás kérdésekben dönt (a jelölői, választói névjegyzék 

esetleges módosításairól, a szavazatok érvényességéről, a jelöltállításról) 

g. összesíti a szavazatokat és annak eredményét jegyzőkönyv készítésével átadja a 

választói testületként eljáró Kari Tanács ülését levezető elnöknek. 
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5. Az ajánlás és jelölés 

5.1. Az ajánlás és jelölés három kategóriában történik. 

5.2. A Pető András Kar szenátusi képviselőivé jelölhetők és választhatók  

a) „A” kategóriában a Kar Dékánja,  

b) „B” kategóriában a Kar vezetői megbízással rendelkező oktatói és kutatói. 

c) „C” kategóriában a Kar nem vezető beosztású oktatói és kutatói. 

5.3. A dékán az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságtól megkéri a 3.3 pont szerint 

ajánlásra jogosultak névjegyzékét, és annak az egyes szervezeti egységekre vonatkozó 

részét, aki az adatszolgáltatást a megkereséstől számított 1 munkanapon belül teljesíti. A 

Dékán ezt követően a megfelelő számú ajánló lapot és a választási kiírás egy példányát a 

szervezeti egységek vezetői részére megküldi.  

5.4. A jelöltté váláshoz szükséges ajánlásokat az arra jogosultak a jelen eljárási rend 

mellékletét képező formanyomtatvány szerinti ajánlási lapon tehetik meg.  

5.5. Az ajánlási lapnak tartalmaznia kell: 

a. Az adott intézet bélyegzőlenyomatát, 

b. Az ajánlás tényét, 

c. A jelöltségre ajánlott oktató/kutató nevét, beosztásának és munkahelyének (kari 

szervezeti egység) megnevezését 

5.6. Az ajánlási eljárást legkésőbb a választási kiírás kézhezvételétől számított 10 napon belül 

kell lefolytatni. 

5.7. Az ajánlás kezdetének és befejezésének időpontját a dékán úgy állapítja meg, hogy az 

ajánlások megtételéhez legalább 2 munkanap álljon rendelkezésére.  

5.8. Az oktatók és kutatók a kitöltött ajánló lapokat egy e célra előkészített urnába adják le a 

Dékáni Hivatalban, vagy a dékán által meghatározott, a Kar egyéb helyiségében. 

5.9. A kari szinten legtöbb ajánlást kapott oktatók közül „B” és „C” kategóriákban az első, 

szenátusi helyenként legfeljebb 5 olyan személy nevét kell jelöltként a Kari Tanács elé 

terjeszteni, aki a jelölést írásban tett nyilatkozattal elfogadja. Az „A” kategóriában 

kizárólag a karon dékáni megbízással rendelkező személyt lehet ajánlani. Az „A” 

kategóriában a jelöltség feltétele legalább két érvényes ajánlás megszerzése és a jelöltnek 

a jelölést írásban tett nyilatkozattal el kell fogadnia.   

 

6. A választás lebonyolítása 
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6.1. A választás lebonyolítására a Kari Tanács alakuló ülésén kerül sor, amelyen a Tanács a 

választási testület feladatát látja el.  

6.2. A választási testületet a dékán, a dékán-helyettesek, a Humántudományi Intézet és a 

Konduktív Pedagógiai Intézet igazgatói, az oktatók és kutatók képviseletében választott 

tagok, illetve a konduktorok képviseletében választott tagok alkotják, amennyiben 

utóbbiak oktató vagy kutató munkakörben vannak alkalmazva, tekintettel arra, hogy az 

érdekképviseletek, a közalkalmazotti tanács és a HÖK a Szenátusban önálló képviselettel 

rendelkezik, ahova önállóan delegál tagokat.1 

6.3. A választási testület határozatképes amennyiben a választásra jogosult tagok legalább 

60%-a jelen van.   

6.4. A 6.1. pont szerinti tanácsülést a Rektor vezeti (a továbbiakban: levezető elnök).  

6.5. A levezető elnök ismerteti a szavazás módját: 

a. A szavazás - személyi kérdéséről lévén szó – titkos. 

b. A szavazólapon a jelöltek nevét ABC-sorrendben kell feltüntetni. Minden jelölt 

neve mellett egy négyzet található. A jelöltre a neve melletti négyzetbe tett „X” 

bejegyzéssel lehet szavazni.  

c. Figyelemmel a megválasztandó kari szenátusi képviselők számára minden 

szavazó kategóriánként legfeljebb 1 jelöltre adhat le szavazatot.  

d. Érvénytelen az a szavazat, amelyen: 

− kategóriánként 1-nál több jelölt neve mellett szerepel bejegyzés, 

− olyan személy nevét tüntették fel rajta, aki nem volt jelölt, 

− bármilyen oknál fogva nem tűnik ki a szavazatot leadó kari tanácstag 

állásfoglalása.  

e. A kitöltött szavazólapokat a választásra jogosultaknak egy erre a célra szolgáló 

urnába kell belehelyezni, amelynek ürességét a szavazatok leadásának 

megkezdése előtt a Választási Bizottság ellenőrzi. 

f. A szavazólapokat tartalmazó urnát a Választási Bizottság elnöke bontja fel.  

g. A Választási Bizottság összeszámlálja az egyes jelöltekre leadott szavazatokat, és 

annak eredményét egy szavazatösszesítő íven rögzíti.  

h. A szavazatösszesítő ívet a választási bizottság elnöke és tagjai aláírják és átadják 

a levezető elnöknek. 

                                                           
1 Módosította az R/4/2017. (IX. 14.) számú rektori határozat. Hatályba lépés napja: 2017. IX. 14. 
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i. Az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, valamint az érvénytelen 

szavazatok számát a levezető elnök hirdeti ki.  

 

7. A választás érvényességének és eredményének megállapítása 

7.1. A választás érvényességét és eredményességét a levezető elnök állapítja meg. 

7.2. Érvényes a választás, amennyiben a Kari Tanács 6.2. pont szerint szavazati joggal 

rendelkező és a tanácsülésen jelen lévő tagjai számának 50%-a +1 fő érvényesen 

szavazott.  

7.3. A szenátusba delegált kari képviselői mandátumokat kategóriánként az első legtöbb 

szavazatot kapott jelölt szerzi meg.  

7.4. Amennyiben szavazategyenlőség miatt a 7.3. pont szerinti mandátumok elnyerése nem 

állapítható meg, az egyenlő számú szavazatot kapott jelöltekre nézve – amennyiben 

újbóli jelölésükhöz hozzájárulnak – ugyanazon ülésen új szavazást kell lefolytatni.  

7.5. Amennyiben a rendelkezésre álló kari szenátusi képviselői hely mindegyikének 

betöltésére a szavazás eredményeként nem került sor, az üresen maradt helyek betöltésére 

ugyanazon tanácsülésen új szavazást kell lefolytatni a mandátumot nem szerzett 

jelöltekről, amennyiben újbóli jelölésükhöz hozzájárulnak.  

 

8. A választást követő intézkedések 

8.1. A választás lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni: 

a. A választás helyét és időpontját, 

b. A jelöltek nevét, 

c. A választásban aktív szavazati joggal részt vevők nevét, 

d. A leadott összes, ezen belül az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát és 

azok százalékos arányát, 

e. Az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, 

f. A levezető elnök és a Választási Bizottság tagjainak aláírását.  

 

8.2. A választás eredményét határozatba kell foglalni. A határozat tartalmazza: 

a. Az érvényes és érvénytelen szavazatok számát.  

b. A Kar szenátusba delegált megválasztott képviselőinek nevét és a 

megválasztásukat támogató szavazatok számát.  
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8.3. A 8.2. pont szerint határozatot a választás tárgyában tartott kari tanácsülés időpontjától 

számított 5 napon belül a dékán megküldi a Szenátus elnökének.  

8.4. A választás eredményéről szóló határozatot 15 napon belül közzé kell tenni a Kar 

honlapján.  

 

 

MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kari Tanács tagjától arról, hogy a szenátusba delegált kari képviselők 

megválasztásában csak a Pető András Karon vesz részt 

2. sz. melléklet 

AJÁNLÓ LAP a Pető András Kar szenátusi képviselőjévé választásra jelölendő 

személy támogatására 

3/a. sz. melléklet 

NYILATKOZAT a Pető András Kar Szenátusba delegált képviselői jelöltség 

elfogadásáról/megválasztás esetén a kari képviselet vállalásáról 

3/b. sz. melléklet 

(LEMONDÓ)NYILATKOZAT a Pető András Kar Szenátusba delegált 

képviselői jelöltségtől való visszalépésről  

 

4. sz. melléklet 

SZAVAZÓLAP a Pető András Kar Szenátusba delegált képviselőinek 

megválasztásához 

 

5. sz. melléklet 

VÁLASZTÁSI KIÍRÁS a Pető András Kar Szenátusba delegált képviselőinek 

választásának kiírásáról 
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1. sz. melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

Alulírott  

név:………………………………………………………….………………………………….. 

beosztás:…………………………………………………………..…………………………….. 

munkahely:…………………………………………………….………………………………... 

a Pető András Kar Tanácsának tagja  

 

k i j e l e n t e m,  

 

hogy a Szenátusba delegált kari képviselők megválasztása során, mind az aktív, mind a 

passzív választójogommal  kizárólag a Pető András Karon kívánok élni. 

 

Budapest, 2017............ 

  

                                                                                           ………………………………… 
                aláírás 
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2. sz. melléklet 

AJÁNLÓ  LAP 
 

a Pető András Kar Szenátusba delegálandó  képviselőjének jelöléséhez 
 

A Pető András Kar Szenátusba delegálandó képviselőjének megválasztásához az alábbi 

személyek jelölését támogatom: 

 

„A” kategória   Név: ………………………………… 

   Beosztás: ……………………………. 

    

„B” kategória  Név: ………………………………… 

   Beosztás: ……………………………. 

   Munkahely (szervezeti egység): ………………………… 

   

„C” kategória  Név: ………………………………… 

   Munkahely (szervezeti egység): …………………………. 

 
 
 

 

JELÖLNI MINDHÁROM KATEGÓRIÁBAN MAXIMUM EGY-EGY FŐT LEHET A KÖVETKEZŐK 
FIGYELEMBE VÉTELÉVEL: 
 
„A” KATEGÓRIÁBAN CSAK A KARON DÉKÁNI MEGBÍZÁSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYT 
  
„B” KATEGÓRIÁBAN KIZÁRÓLAG A KARON VEZET ŐI MEGBÍZÁSSAL RENDELKEZŐ OKTATÓT 
VAGY KUTATÓT  
 
„C” KATEGÓRIÁBAN KIZÁRÓLAG VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL NEM RENDELKEZŐ OKTATÓT VAGY 
KUTATÓT  
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3/a. sz. melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. Intézet közalkalmazott oktatója/kutatója* / 

a .....................vezetője* kijelentem, hogy a 2017. évi Pető András kari szenátusi 

képviselőként való jelölésemet és megválasztásom esetén a kar képviseletét elfogadom és 

vállalom. 

 

*megfelelő rész aláhúzandó! 

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

 

      …………………………………………. 
                                                                                                             aláírás 
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3/b. sz. melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 Alulírott …………………………………………………….. kijelentem, 

hogy a Pető András Kar által - a ........................-ig terjedő ciklusra a - 

Szenátusba delegálandó képviselőinek megválasztása során passzív 

választójogommal nem kívánok élni, jelöltségemről lemondok. 

 

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

 

        ……………………………… 
                aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

S Z A V A Z Ó L A P 

a Pető András Kar Szenátusba delegált képviselőinek megválasztásához 

 

„A” kategória (a Kar dékánja):  _______________________________  � 

 

„B” kategória (vezető beosztású oktató vagy kutató): 

     _______________________________ � 

     _______________________________ � 

     _______________________________ � 

 

„C” kategória (nem vezető beosztású oktató vagy kutató): 

     _______________________________ � 

     _______________________________ � 

     _______________________________ � 

SZAVAZNI MINDHÁROM KATEGÓRIÁBAN MAXIMUM EGY-EGY F ŐRE 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 kategóriánként 1 főnél többre adtak le szavazatot.  

 

DÉKÁNI HIVATAL BÉLYEGZ ŐLENYOMATA: 
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5. számú melléklet 
 

VÁLASZTÁSI KIÍRÁS 
 

A Semmelweis Egyetem Rektora 
kitűzte Pető András Kar Szenátusi képviselőinek választását. 

 
A választás időpontja: 

 
[dátum]. 

 
 

Jelölés 
 

Jelöltet jelölni a Pető András Kar oktató és kutató munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottai jogosultak, az erre célra szolgáló jelölőszelvényen (ajánló lap).  
 
Jelölni a következő kategóriákban lehet: 
„A” kategóriában a Kar Dékánját 
„B” kategóriában a Kar vezető megbízású oktatóját vagy kutatóját  
„C” kategóriában a Kar nem vezető beosztású oktatóját vagy kutatóját 
 
Egy jelölésre jogosult kategóriánként egy jelöltet ajánlhat. 
 
A jelölés anonim, azt aláírni nem kell. 
 
A jogosultak [dátum]-ig adhatják le jelölésüket a választási bizottság elnökénél. 
 

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

 
 

Dr. Szél Ágoston 
rektor 

 


