
1 

 

 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

PETŐ ANDRÁS KAR 

KARI TANÁCS TAGOK VÁLASZTÁSI RENDJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST 

 2020. 



2 

 

 

PREAMBULUM 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. 

Könyv I.8. rész – Egyes speciális kari és oktatási igazgatással kapcsolatos rendelkezések – 

5. § (6) – (7) bekezdései alapján a Pető András Kar (a továbbiakban: PAK) Kari Tanácsának 

választott tagjai: 

 

1. intézetenként az intézet oktatói-kutatói-tanárai által választott 2-2 fő, azaz a 

Humántudományi Intézet szervezeti egységből 2 fő és a Konduktív Pedagógiai Intézet 

szervezeti egységből szintén 2 fő, összesen 4 fő, 

2. konduktorok által választott 2 fő, 

3. egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári vagy konduktori munkakörben foglalkoztatott – 

dolgozók által választott 1 fő. 

 

Az SZMSZ I. Könyv. I.1. Rész 114. § (2) bekezdés d) pontja szerint a karon foglalkoztatott, 

választott és vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagok létszáma 2 fő, amelyek közül 

1 fő egyetemi/főiskolai tanár vagy docens, 1 fő adjunktus vagy tanársegéd. Ennek alapján a 

fenti 1. pontban rögzített 4 fő közül az egyik nem vezető beosztású tanár vagy docens, a másik 

nem vezető beosztású adjunktus vagy tanársegéd kell, hogy legyen. 

 

A PAK Kari Tanács létszáma 19 fő (részletesen az SzMR 3.1.8. pontja), melyből a fentebb 

említett 7 fő kari tanács tag választási eljárására az alábbi szabályt alkotja. A szabályozás a 

PAK Szervezeti és Működési Rendjének mellékletét képezi és a Szenátus általi elfogadással 

lép hatályba. 

 

 

1.§ [Hatály] 

 

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

munkaidőben, határozott, vagy határozatlan időtartamban, a PAK szervezeti egységeiben a 

preambulumban meghatározottak szerinti munkakörben közalkalmazotti jogviszonnyal 

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

személyekre, ideértve a kari és a szervezeti egységszintű (továbbiakban: helyi választási 

bizottság) választási bizottság, és a kari Jogorvoslati Bizottság tagjait is. 

 

 

2. § [Általános szabályok és a választás kiírása] 

 

 

1. A választásokat a Dékán írja ki. (választási kiírás) 

 

2. A választási kiírást a kar honlapján közzé kell tenni.  

 

3. A választási rendet és a választási kiírást a szervezeti egység vezetője a helyben 

szokásos módon az érintettek részére hozzáférhető teszi. 
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4. A kari tanácsi választást úgy kell kiírni, hogy a kari tanácsot négyévente, az adott év 

június 30. napjáig meg lehessen választani.  

 

5. A kari tanács valamennyi választott tagját négy évre választják. 

 

6. A választást a kar bonyolítja le. 

 

7. A választási eljárásban valamennyi közreműködő (Kari Választási Bizottság tagjai, 

Jogorvoslati Bizottság, egyéb közreműködő személyek) titoktartási nyilatkozatot 

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

jutott személyes adatokat megőrzik. (1. számú melléklet)  

 

8. A választott kari tanács tag megbízatása a megválasztás időpontjában kezdődik. 

 

9. Megszűnik a megelőző kari tanács valamennyi választott tagjának megbízása az 

általános kari tanácsi választást követően az új kari tanács alakuló ülésének kezdetével. 

 

10. Jelölő/Választó és Választható: a választási kiírás szerinti kategóriához tartozó 

valamennyi szervezeti egységben a választás kiírásának időpontjában a választási 

kiírás szerinti munkakört betöltő, a névjegyzék alapján elkészített szavazólapon 

szereplő valamennyi személy.  

 

 

3.§ [A választási helyszínei] 

 

A választás két helyszínen, a PAK Kútvölgyi és Villányi úti épületében történik 

egységesen.  

 

4.§ [A választási névjegyzék] 

 

1. A választási névjegyzék- az adott kategóriához, a választási kiírás szerint 

meghatározott munkakörökhöz tartozó  választójoggal rendelkezők névsora,  mely 

tartalmazza mindazon személyek nevét és munkakörét, akik választásra jogosultak és 

választhatók.  

 

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

választási kiírás közzététel időpontjában fennálló állapotnak megfelelően.  

 

3. A választási névjegyzék a szavazólap alapja. 

 

4. A választási névjegyzékbe betekintésre jogosultak köre:  

a) a választási névjegyzékben szereplő személy 

b) a Kari Választási Bizottság tagjai 

c) jogorvoslat elbírálása körében a jogorvoslati bizottság tagjai 
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5. A választási névjegyzék kizárólag a kari tanácsi választáson való részvételi jogosultság 

megállapítása  céljából,  kizárólag a választás lebonyolításának időtartamáig 

alkalmazható lista.  

 

6. A kari Választási Bizottság a rendelkezésére álló választási névjegyzéket a kari tanács 

alakuló ülését követő 60 napon belül megsemmisíti, melyről jegyzőkönyvet készít. 

 

 

5.§ [A kari Választási Bizottság és a kari Jogorvoslati Bizottság] 

 

 

1. A Kari Választási Bizottság  

 

A kar Dékánja Kari Választási Bizottságot hoz létre a választási eljárás lebonyolításra a 

választás lebonyolításnak idejére a választással kapcsolatos döntések meghozatala 

céljából. 

 

1.1.Összetétele (3 fő): 

 

Elnök: A dékán bízza meg a PAK nagy tekintélyű polgárai közül, a foglalkoztatás jellege 

lehet közalkalmazotti vagy megbízási jogviszony is. 

 

Tagjai: a dékáni hivatalvezető és a kari HÖK által delegált személy   

 

 A bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki nem választó és nem választható, 

illetve lemond erről a lehetőségéről. 

 

1.2.Feladatai: 

 

a) elfogadja a választási névjegyzéket  

b) a választási névjegyzék alapján elkészíti kategóriánként  a szavazólap 1-1 példányát 

és választási bizottság elnöke aláírásával hitelesíti azt 

c) a szervezeti egység vezetőinek a választási kiírás közzétételét követően elektronikus 

úton megküldi: 

  -  a választási rendet 

           -  a választási névjegyzéket  

  -  a  szavazólap 1 példányát 

  - a titoktartási nyilatkozat mintát (1. számú melléklet) 

 

d) a választással összefüggő bármely kérdésben határozatot hoz 

e) figyelemmel kíséri és felügyeli a szavazás lebonyolítását 

f) a szavazással összefüggő bármely vitás kérdésben dönt 

g) megállapítja a választás eredményét 

h) bejelenti a kari tanács elnökének az eredmény alapján a kari tanács megválasztott 

tagjait 

i) közzé teszi a kar honlapján a választással összefüggő felhívást, nyilatkozatot, 
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döntést vagy egyéb az egyetemi polgárság számára jelentőséggel bíró 

dokumentumot  

 

1.3.A választási bizottságot az elnök képviseli.  

 

1.4.A választási bizottság szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A választási 

bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.  

 

1.5.A választási bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását (így 

különösen jegyzőkönyvek készítése, határozatok rögzítése, ülések szervezése, döntés 

közzététele) a dékán által az ajánlás, jelölés és választás időtartamára megbízott 

személyek végzik.  

 

1.6.A választási bizottság döntéseiről határozatot hoz. A választási bizottság a határozatait a 

kar belső honlapján, az Egyetem polgárai számára a döntést követő 24 órán belül 

közzéteszi.  

 

1.7.A választási bizottság határozatképes, ha ülésén a 3 főből 2 fő jelen van. A választási 

bizottság döntését a jelenlévő tagjainak szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén 

az elnök szavazata dönt. A választási bizottság elektronikus úton is szavazhat. Döntését 

ilyenkor is határozatba kell foglalni. 

 

1.8.A Kari Választási Bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek 

tartalmaznia kell kategóriánként: 

a) választáson részt vettek számát, az összes leadott szavazat számát,  

b) kategóriánként az összes érvényes, illetve érvénytelen szavazólap számát,  

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. 

 

  

2. A Kari Jogorvoslati Bizottság  

 

2.1. Jogorvoslati kérelem esetén a dékán 3 tagú jogorvoslati bizottságot jelöl ki. A 

jogorvoslati bizottság tagja nem lehet, a kari illetve helyi választási bizottság vagy a kari 

Jogorvoslati Bizottság tagja. A bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki 

nem választó és nem választható vagy lemond erről a lehetőségéről. 

 

2.2.A jogorvoslati bizottság eljárására, döntéseire a választási bizottságra vonatkozó 

szabályok az irányadók. 
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6.§ [A választás] 

 

1. A választ lebonyolítása a PAK Kútvölgyi és Villányi úti épületében történik egységesen. 

 

2. A választási eljárás szabályszerű lebonyolításáért a Kari Választási Bizottság felel. 

 

3. A szavazás titkos. A titkos szavazás feltételeit biztosítani kell (szavazófülke, vagy külön 

helyiség vagy paraván), azaz a szavazólapon a kitöltő személy nem lehet beazonosítható. 

 

4. A választást a választási kiírásban meghatározott időintervallumban kell lebonyolítani.  

 

5. A Kari Választási Bizottság gondoskodik a szavazólapnak a választásra jogosult 

személyek számának megfelelő példányszámban történő sokszorosításáról, melyet a 

Dékáni Hivatal bélyegzőjével hitelesít a hivatalvezető.  

 

6. Választó és Választható: a választási kiírás szerinti kategóriában a választás kiírásának 

időpontjában a választási kiírás szerinti munkakört betöltő, a névjegyzék alapján 

elkészített szavazólapon szereplő személy valamennyi személy. 

 

7. A választás helyszínein a választás tisztaságát a választási közreműködők garantálják, 

akiket kellő számban a dékán jelöl ki azok közül akik nem választók és választhatók, 

vagy lemondanak erről a lehetőségről. 

 

8.    A Jogorvoslatot a Kari Választási Bizottsághoz a Jogorvoslati Bizottságnak címezve 

lehet benyújtani a szavazást követő 2. munkanap végéig 

 

9. A szavazólapon szereplő választható személyek közül minden választásra jogosult 

személy kategóriánként a fentiekben meghatározott számú szavazatot adhat le, mely a 

név melletti kockában elhelyezett "X" vagy "+" jellel lehet. 

 

10. Érvénytelen a szavazólap: 

 ha nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás 

 ha egynél több főre szavaztak   

 ha egy főre sem adtak le szavazatot 

 ha olyan személyre érkezik szavazat, aki a szavazólapon nem szerepel 

 

7. § [szavazólap] 

 

1. A szavazólap a választási névjegyzék alapján készül. 

 

2. A szavazólapok 1-1 mintapéldányát kategóriánként a kari Választási Bizottság készíti 

el, melyet a Választási Bizottság elnöke aláírásával hitelesít.(3. számú melléklet) 

 

3. A szavazólapok sokszorosításáról a Kari Választási Bizottság a választási 
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közreműködők útján gondoskodik.   

 

8. § [A leadható szavazatok száma] 

 

A szavazólapon feltüntetett jelöltek kategóriánként a fentiekben meghatározott számú főre 

lehet szavazni. 

 

9.§ [A szavazás érvényessége] 

 

A szavazás érvényes, amennyiben választási kategóriánként a választásra jogosultak legalább 

25%-a a szavazáson részt vett.  

 

 

 

10.§ [A szavazás eredményessége és eredménye] 

 

Mandátumot szerez kategóriájában a választhatók közül az a személy, aki a legtöbb szavazatot 

kapta. Amennyiben a legtöbb szavazatot kapott személy a megbízást nem fogadja el, úgy a 

soron következő legtöbb szavazatot elnyert személy szerzi meg a mandátumot. 

 

Amennyiben valamely választási kategóriában a választás érvénytelen, illetve eredménytelen, 

valamint a választás eredményét befolyásoló szavazategyenlőség esetén – a betöltetlen helyek 

vonatkozásában – második szavazási fordulót kell tartani. A második szavazási fordulóban 

a) szavazategyenlőség esetén csak a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek, 

b) érvénytelenség esetén, 
ca) ha a részvétel a 10 %-ot elérte, a betölthető helyek kétszeresének megfelelő 

számú jelölt, 

cb) ha a részvétel a 10%-ot sem érte el, valamennyi jelölt 

szerepel  

a szavazólapon. 

A második szavazási fordulóra egyebekben az általános választás szabályait kell alkalmazni, 

azzal, hogy a részvétel arányától és a leadott szavazatok arányától függetlenül kell 

megállapítani a választás eredményét. 

 

 

11.§ [A szavazás eredményének megállapítása] 

 

1. A szavazás eredményét – kivéve a jelen § 5. pontban foglalt esetet - a kari Választási 

Bizottság állapítja meg, kétség, illetve szavazategyenlőség esetén a szavazólapok 

ismételt áttekintésével. 

 

2.  A választási bizottság megállapítja a mandátumot szerző jelöltek személyét, és erről 

értesíti a kari tanács elnökét, az eredményt közzéteszi a kar honlapján.  

 

3. A választás eredményét a dékán, aki egyben a kari tanács elnöke haladéktalanul 

bejelenteni a rektor részére. 
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4. A választás eredményének megállapításával szemben a közzétételt követő 3. napig 

jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye. Kérelem hiányában, illetve a 

kérelemmel nem érintett részek tekintetében a választás eredménye végleges. 

 

5. Jogorvoslati eljárás esetén – ha a Jogorvoslati Bizottság a kérelemnek részben vagy 

egészben helyt ad – e bizottság állapítja meg a választás végleges eredményét 

 

6. A megbízóleveleket a dékáni hivatalvezető a választás végleges eredménye alapján 

készíti elő. 

 

 

 12.§ [A választás dokumentumainak őrzése] 

A kari választás dokumentumai közül a választási kiírásnak, a jegyzőkönyveknek, és a 

választási bizottság határozatainak eredeti példányát a kar Dékáni Hivatalának irattárában  kell 

elhelyezni, nem selejtezhető dokumentumok. 

 

 

13.§  [Időközi kari tanácsi választás] 

 

Az időközi kari tanácsi választásra az általános kari választásra vonatkozó szabályokat kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

 

Az időközi kari tanácsi választáson elnyert mandátum legfeljebb a következő általános kari 

tanácsi választás alapján megválasztott kari tanácsi alakuló üléséig tarthat. 

 

 

14.§ [Egyéb rendelkezések] 

 

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

Amennyiben a határidő napi pontossággal kerül mégis meghatározásra, úgy a határidő 

az adott napon 15:00 órakor jár le. 

 

2. A jelölt a szavazás lezárultáig visszaléphet, a visszalépő jelölt kiesik. Kiesik az a jelölt 

is, akinek esetében a szavazás lezárultáig megszűnnek a választhatóság feltételei. A 

kieső jelölt mandátumot nem szerezhet, a kieső jelöltet a szavazólapon nem kell 

feltüntetni, arról le kell húzni vagy a szavazókat más alkalmas módon tájékoztatni kell 

a visszalépés tényéről. 

 

 

 

A Választási Szabályzat mellékletei: 

1. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
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2. számú melléklet: Jegyzőkönyv szavazólapok átvételéről  

3. számú melléklet: Szavazólap 

SE PAK kari tanács tag választási rendjéről szóló Szabályzat 

 1. számú melléklet 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott _____________________________(név) a ______________________________ 

____________________________________________________(szervezeti egység) 

közalkalmazottja/munkatársa kijelentem, hogy Semmelweis Egyetem Pető András Kar 

képviseletében megválasztásra kerülő kari tanácstagok választási eljárása során a kar dékánja 

illetve a szervezeti egység vezetője által közreműködésre adott megbízást és a rám háruló 

feladatok ellátását vállalom.  

Kijelentem, hogy a feladat ellátása során tudomásomra jutott titkokat, adatokat – különösen 

olyan információkat, mely alapján az ajánló/ választó személye és a leadott szavazat/ választás 

közötti kapcsolat ismertté válna – megőrzöm.   

Nyilatkozatom megszegése esetén a rám vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerint 

közalkalmazotti és kártérítési felelősséggel tartozom.  

A nyilatkozat 2 példányban készült, egymással teljesen megegyező tartalommal, melyből 1 

eredeti példány a közalkalmazottat, 1 eredeti példány a Dékáni Hivatalt illeti meg.  

 

Budapest, 20...... év........hó........nap 

 

 

____________________________ 

aláírás 
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SE PAK kari tanács tag választási rendjéről szóló Szabályzat 

2.számú melléklet 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

szavazólapokat is tartalmazó dokumentáció átvételéről 

 

 

 

 

 

Alulírott _____________________________________________________ kijelentem, hogy 

a  ___________________________________________________________ (szavazási 

helyszíne, időpontja) lezárt, szavazólapokat is tartalmazó jelöletlen sértetlen borítékot alulírott 

napon _______óra _______ perckor azok felbontásáig történő 

őrzésre_________________________________(név) választási közreműködőtől átvettem.  

 

Budapest, 2020. ……………………………. 

 

 

 

 

____________________________    ___________________________ 

 

átadó        átvevő 
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SE PAK kari tanács tag választási rendjéről szóló Szabályzat 

3.számú melléklet 

Szavazólap MINTA 

 

……………. kategória (1. oktató-kutató-tanári, 2. konduktor, 3. egyéb) 

 

 

…………. Jelölt neve 

 

 

 

 

Érvénytelen a szavazólap: 

 ha nem a hivatalos szavazólapon történt a szavazás 

 ha egynél több főre szavaztak   

 ha egy főre sem adtak le szavazatot 

 ha olyan személyre érkezik szavazat, aki a szavazólapon nem szerepel 

 

 

 

 

 

Budapest,……………………………… 

 

Dékáni Hivatal bélyegzőlenyomata 

 

 

 

 


