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Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

 

Kedves Választópolgárok! 

 

A Kari Tanácsi tagok választási eljárásrendjében eljutottunk a szavazás szakaszába. 

A jelölés megtörtént, a jelöltek névsorát a HHK honlapján megismerheti a Kedves 
Választópolgár. 

A kar minden főállású és határozatlan időre kinevezett tagja jogosult választa-

ni, szavazni. (KT ügyrend 5.§ (3) bekezdés.) A választási procedúrában nem vehet-

nek részt a részmunkaidős (4 órában foglalkoztatott) kollégák és a határozott 

időre felvett munkatársak.  

Mindenki, aki szavazásban részt kíván venni, kérjük személyesen jelenjen meg az 

„A” épület IV. emelet 401. tárgyalóban. 
 

A szavazás titkos. 
 

A szavazás menete: 

 a névjegyzéken - a saját neve mellett - aláírja a választási csoportjának meg-

felelő szavazólap átvételét; 

 A lebonyolításért felelős munkatársunk lepecsételi a szavazólapot;  

 A lepecsételt szavazólapon bejelöli - a lapon feltüntetett létszámnak megfe-

lelően – a jelöltje(i) nevét;  

A szavazólapon bejelölhető Kari Tanácsi tagjelöltek száma: 

1. választási csoport:  egyetemi tanárok, docensek  

 (választható kari tanácsi tagok száma: 3 fő); 

2. választási csoport:  adjunktusok, tanársegédek, gyakorlati oktatók, szakok-
tatók, tanszéki mérnökök, mérnök tanárok, kutatók  

 (választható kari tanácsi tagok száma: 4 fő); 

3. választási csoport:  nem oktatói munkakörben dolgozó tanárok  
 (nyelvtanár, testnevelő tanár)  

 (választható kari tanácsi tagok száma: 1 fő); 

4. választási csoport:  egyéb, admin. munkakörben foglalkoztatottak  

 (választható kari tanácsi tagok száma: 2 fő). 

 bedobja a szavazólapot a lezárt urnába. 
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A szavazatok leadására november 24. 09.00 – 15.00 között van lehetőség. Szol-

nokon - a dékáni intézkedésnek megfelelően - november 24-én 10.00-12.00 közötti 
időben. 
 

A november 24-én szolgálati okból akadályoztatott szavazóknak lehetősége van, 

a kari Választási Bizottság elnökének történő előzetes, 2016. november 21. 16.00-

ig beérkező, írásban benyújtott bejelentése esetén, november 23-án 08.00-10.00 

óra között szavazni a Hungária körúti Campus „1”-es épület 02-es irodájában. 

 
A jelöltekre leadott szavazatok összesítése november 24-én történik meg, a szava-
zás végeredménye 25-én olvasható lesz a Kar honlapján. 

A honlapon is megtalálható a szavazásról szóló információ: 

http://hhk.uni-nke.hu/karunkrol/szervezet/kari-tanacs 
 

A Választási Bizottság kéri Önt, segítse munkánkat, együtt érjük el azt, hogy a 

szavazás legyen érvényes és eredményes! 
 
Köszönöm megtisztelő együttműködésüket! 

Budapest, 2016. november 21-én. 

 Tisztelettel: 

 Visi Tibor ezredes s.k. 
 Választási Bizottság elnök 
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