Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Kedves Választópolgárok!

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának mandátuma 2016. december 04-én lejár. Dékán úr a HHK/91-105/2016. számú intézkedésében Kari Tanácsi választást rendelt el.
A KT választás időintervalluma: 2016. 10. 26. – 2016. 12. 06.
A választás három, jól elkülöníthető időszakból áll:
1. időszak: az előkészítés időszaka: 2016.10.26. – 2016.11.02.
Ebben a szakaszban adja ki a dékán az intézkedését, hozzuk létre a bizottságokat, készítjük el a választási névjegyzéket, adjuk ki a tájékoztatókat és a
felhívásokat.
2. időszak: a jelölés időszaka: 2016.11.03. – 2016.11.15.
A jelöltek kiválasztása a jelölőlistákról, nyilatkozat a jelölések elfogadásáról,
elutasításáról. Végleges jelöltlista összeállítása.
3. időszak: a választás (szavazás) időszaka: 2016.11.22. – 2016.11.30.
A választás időpontja: 2016. november 24. (csütörtök) 09.00-15.00 között.
Négy választási csoportot hozunk létre a Kari Tanács érvényben lévő ügyrendjének 5.§ (5) bekezdése alapján:
1. választási csoport: az egyetemi tanárok, egyetemi docensek csoportja.
Ebből a csoportból összesen 3 fő választható.
2. választási csoport: adjunktusok, tanársegédek, gyakorlati oktatók, mérnökök stb. csoportja.
Ebből a csoportból összesen 4 fő választható.
3. választási csoport: tanárok csoportja (nyelvtanár, testnevelő tanár).
Ebből a csoportból összesen 1 fő választható.
4. választási csoport: az egyéb munkakörben (admin.) foglalkoztatottak
csoportja.
Ebből a csoportból összesen 2 fő választható.
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Kérem szíves segítségét a választási csoportok névjegyzékének pontosítására.
Aki nem szerepel a névjegyzékben az:
2016. november 27. 08.00-tól 2016. november 28. 16.00-ig írásban, a Választási Bizottság részére küldött e-mailban vagy levélben kérheti a választási névjegyzékbe
történő felvételét, vagy ugyanebben az időpontban a névjegyzékből való törlését,
illetve nyilatkozhat arról, hogy nem kíván jelölt lenni a választások alatt.
Az a munkatársunk, aki lemond a jelölti státuszáról az választhat, de nem kerülhet fel
a jelöltek (választhatók) közé.
A kar minden főállású és határozatlan időre kinevezett tagja jogosult a Kari Tanács tagjait jelölni és választani, és maga is jelölhető, illetve választható. (KT
ügyrend 5.§ (3) bekezdés.) A szavazási procedúrában nem vehetnek részt és nem
jelölhetőek a részmunkaidős (4 órában foglalkoztatott) kollégák és a határozott időre
felvett munkatársak.
A honlapon is megtalálható a választásokról szóló információ: „HHK honlap, Karunkról, Szervezet, Kari Tanács” oldalon.
A választási bizottság folyamatosan tájékoztatja Önt a választás menetéről és az aktuális teendőkről. Kérem, segítse munkánkat és együtt érjük el azt, hogy a szavazás
érvényes és eredményes legyen.
Csatoltan megküldöm a dékán intézkedését, a választások időrendjét és a választási
csoportok névjegyzékét.
Köszönöm megtisztelő együttműködésüket!
Budapest, 2016. október 26-án.
Tisztelettel:

Visi Tibor ezredes s.k.
Választási Bizottság elnök
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