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I.

A Kari Tanács választásának általános alapelvei

1. Jelen szabályzat hatálya az SZTE Fogorvostudományi Kar Tanácsának megválasztására
terjed ki.
2. A választások megszervezése Kari feladat.
3. A Kar minden dolgozójának és hallgatójának alanyi joga a Kar ügyeiben egyénileg vagy
képviselő útján véleményt nyilvánítani.
4. A választással elnyerhető tisztségekre bárki, korlátozás nélkül újraválasztható, kivéve, ha
magasabb jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként rendelkezik.
5. A Kar minden közalkalmazottja és hallgatója, aki nem áll fegyelmi vagy közügyektől
eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható. A fogorvoskari oktatók és
kutatók az oktatói, a szakorvosképzésben résztvevők a szakképzési, a nem oktató-kutató
dolgozók a képviselőiket az egyéb önálló választási egységekben választják meg. A Kari
Tanács hallgatói tagjainak választásáról és delegálásáról az EHÖK gondoskodik. A Kari
Tanács doktori képzésben résztvevő hallgató tagjának megválasztásáról és delegálásáról
az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat gondoskodik.
6. A Kari Tanács összetétele (a Tanács szavazati jogú tagjai):
a) tisztség alapján:


dékán

1 fő



tanszékvezetők

6 fő

b) választás alapján:


fogorvoskari oktatók és kutatók képviselői



államilag támogatott képzésben résztvevő, az SZTE FOK-kal szakképzési



5 fő

megállapodást kötött rezidensek képviselője

1 fő

egyéb (nem oktatói) besorolású dolgozók képviselője

2 fő
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c) delegálás alapján:


alapképzés orvos oktatók képviselői

2 fő



Kari Hallgatói Önkormányzat hallgatói képviselők

5 fő



külföldi hallgatók képviselője

1 fő



PhD Hallgatók képviselője

1 fő

7. A megválasztott képviselők tájékoztatják választóikat a Kari Tanács működéséről.
8. A kari tanács tagjainak mandátuma a kari tanács választást követő alakuló Kari
Tanácsülés dátumától számított három évre, a hallgatók esetében egy évre szól, amely
megismételhető.
9. A tanácstagok választásával egyidejűleg a választók az általuk választott rendes tagok
számával megegyező póttagot is választanak. A póttag mandátuma a választott tag
mandátumával megegyező időpontban jár le. A póttag behívására (a választáson elért
sorrend szerint) a Kari Tanács tagjának előre bejelentett akadályoztatása esetén bármikor
sor kerülhet. A póttagot a tanácstagsági jogkör a rendes tag akadályoztatásának
megszűnéséig illeti meg. Amennyiben a választott tag megbízása bármilyen okból
megszűnik, helyébe a választási sorrend szerinti póttag lép, és megbízása hivatali elődje
megbízásának lejártáig szól.
10. A kari tanácsi tagság megszűnik:
 a mandátum lejártával,
 a Kari közalkalmazotti, hallgatói jogviszony megszűnésével,
 lemondással,
 betöltött tisztségen alapuló tagság esetén a vezetői megbízás megszűnésével,
 visszahívással,
 a képviselő halálával.
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II.

A Kari Tanács tagjainak megválasztása

1. A választás időpontját a dékán határozza meg. Ezt az időpontot a dékán köteles legalább
két héttel korábban nyilvánosságra hozni.
2. A választás lebonyolításáért a dékán felelős.
3. A Kari Tanács választás kétfordulós (jelölés – választás). Minden választásra jogosultnak
minden fordulóban egy szavazata van.
4. A szavazás mindkét fordulója – a szavazásban részt vevők számára tekintet nélkül –
érvényes.
5. A szavazás – minkét fordulóban – hivatalos jelölőlappal és szavazólappal, titkosan
történik.
6. Az első fordulóban a jelölés úgy történik, hogy a szavazásra jogosult a hivatalos
jelölőlapon megjelölt helyre olvashatóan leírja az általa alkalmasnak tartott annyi személy
nevét, amennyi az adott választási egységben kari tanácstagnak választható, s ezt a
jelölőlapot a megfelelő urnába helyezi.
7. Érvénytelen az a jelölés, amelyet nem a hivatalos jelölőlapon adtak le, amelyet nem a
megfelelő urnába dobtak, amelyből nem olvasható ki egyértelműen, hogy kire kívánták
leadni, valamint amelyen az adott választási egységben megválasztható kari tanácstagok
számánál több név szerepel.
8. A jelölés és a szavazás minden választási egységben három egymást követő munkanapon
át tart.
9. A választási eljárás során a dékán gondoskodik arról, hogy a jelölő lap, ill. a szavazólap
mindhárom napon munkaidőben, az általa meghatározott és közzétett időtartamban
átvehető és az urna a szavazó számára hozzáférhető legyen, gondoskodik az urna
őrzéséről és a pecsét sértetlenségéről.
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10. A dékán gondoskodik arról, hogy a jelölés, ill. a szavazás megkezdése előtt 3 nappal jól
látható és mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót helyezzenek el, amely
tartalmazza:
a) a jelölés, ill. a szavazás helyét, módját és időpontját,
b) azt a személyt és helyet, akitől és ahol a jelölő-, ill. a szavazólap átvehető,
c) az urna felbontásának idejét és helyét,
d) a szavazat számlálók, jegyzőkönyv hitelesítők nevét.
11. A jelölőlap ill. a szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni.
12. A jelölés, ill. a szavazás befejezését követően a dékán az urnát nyilvánosan bontja fel.
13. A második fordulóban a megválasztható tanácstagok számánál háromszor több fő indul, a
jelölésen kapott szavazatok számának csökkenő sorrendje alapján. Ha az induláshoz még
szükséges legalacsonyabb számú szavazatot többen is megkapták, valamennyien
jogosultak a második fordulóban való részvételre.
14. A második fordulóban indulni jogosult (és vissza nem lépett) személyek neveit tartalmazó
listát közzé kell tenni, feltüntetve a jelölési fordulóban kapott szavazatok számát is.
Amennyiben a jelölést követően valamely, a második fordulóban indulni jogosult jelölt
visszalép, helyére a következő legtöbb jelölést kapott, mint indulásra jogosult személy
lép.
15. A második fordulóba jutott személyek elfogadó nyilatkozatának beszerzése a választás
lebonyolításáért felelős személy feladata.
16. A második fordulót a jelölést követő héten, három egymást követő munkanapon kell
lebonyolítani.
17. Külön szavazólapra kell felvenni az egyes választási egységek jelöltjeinek nevét ABCsorrendben, melyek közül a választásra jogosult kihúzza azok nevét, akikre nem kíván
szavazni, s érintetlenül hagyja az általa kari tanácstagnak választott személyek nevét.
18. A szavazat akkor érvényes, ha a szavazó lapon annyi név marad áthúzás nélkül, amennyi
az adott egységben megválasztható kari tanácstagok száma.
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19. Érvénytelen az a szavazat, amelyet
 nem a hivatalos szavazólapon adtak le,
 nem a megfelelő urnába dobtak,
 nem a 23. pontban meghatározott, elfogadó nyilatkozattal rendelkező személyekre
adtak le.

20. A második fordulóban megválasztott kari tanácstagnak kell tekinteni azt, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
21. Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért szavazatok száma dönt. Amennyiben
az első fordulóban elért szavazatok is azonos számúak, az azonos szavazatot szerzett
személyek közül sorsolással kell dönteni.
22. A tanácstagok választásával egyidőben választási egységenként a tanácstagok mellé a
választási egység tanácstagjainak számával megegyező számú póttagot is választani kell.
Póttagként azokat a személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a megválasztott
rendes tagok után sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.
23. A dékán köteles minden fordulóról jegyzőkönyvet készíttetni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a szavazókör megnevezését, a szavazás időpontját, a választásra
jogosultak számát, a szavazáson részt vevők számát, a leadott érvényes és érvénytelen
szavazatok számát, az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát és a megválasztott
tanácstagok és póttagok nevét.

III.

A választás eredményének közzététele

1. A szavazás eredményéről a szavazást követő - két munkanapon belül - jól látható és
mindenki számára hozzáférhető helyen tájékoztatót kell közzétenni. A hirdetményben a
megválasztott rendes tag neve mellett, a póttagok nevét a leadott szavazatok csökkenő
sorrendjében kell feltüntetni szavazó körzetenként.
2. A választás eredményének kihirdetése után a dékán, mint a Kari Tanács elnöke, 30 napon
belül köteles az új Kari Tanács alakuló ülését összehívni.
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3. A jelölést és a választást dokumentáló jegyzőkönyv nem selejtezhető, az a Dokumentációs
Részlegen kerül megőrzésre.

IV.

Záró rendelkezések

1. Az SZTE Fogorvostudományi Kar Kari tanácsának választási szabályzatát a Kar tanácsa a
2019. február 7. napján megtartott rendes ülésén, a 2/2019 (2019. 02. 07.) sz. Kari Tanácsi
határozatával fogadata el.
2. A Kari Választási Szabályzat és annak módosításai a közzététel napján lépnek hatályba, a
szabályzat folyamatosan elérhető a www.stoma.u-szeged.hu/karunk/kari-szabalyzatok150409/fogorvostudomanyi-kar linken.

Kelt: Szeged, 2019. február 7.

Dr. Baráth Zoltán s.k.
dékán
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