
Tisztelt Kari Tanács! 

- A legutóbbi Kari Tanácsi és Szenátusi tagválasztás 2015. június 16-án volt. Az akkor 

érvényben lévő SZMSZ 10.§ (2) bekezdése szerint:  

„A Kari Tanács választott tagjainak megbízatása három évre szól, a hallgatói önkormányzat 

által delegált tagok megbízatása legalább egy, legfeljebb három évre szól.” 

- A Kari Tanács mandátuma 2018. augusztus 31-jével lejár. 

- A Kari Tanács oktató és kutató tagjaira, illetve a nem oktató tagjaira vonatkozóan is 

megváltoztak a szabályok: a tanári munkakörben foglalkoztatottak az oktatói-kutatói 

körhöz kerültek át, így a nem oktatók köre szűkült.  

- Szenátusi tagválasztás három alkalommal volt: 2014. június 16-án a dékán váltás miatt, 

2015. június 16-án Dr. Domokos Gábor Szenátusi mandátumának lejárta miatt, végül 2016. 

június 28-án az új Szenátus megalakulása előtt. Dr. Domokos Gábor és Molnár Csaba DLA 

mandátuma négy évre szól.  

- A tiszta helyzet érdekében Dr. Domokos Gábor és Molnár Csaba DLA 2018. július 31-jével a 

Szenátusi tagságáról lemond, ezért helyükre is új tagot kell választani. 

-  A Kari Tanácsi- és Szenátusi tagválasztást – az érvényben lévő SZMSZ 16., 17. § illetve 21.§ 

rendelkezéseinek figyelembe vételével – 2018. június 13-ra tűzöm ki, az alábbi ütemterv 

szerint: 

Május 14-ig Kari Választási Bizottság 
felkérése - dékán 

SZMSZ 16.§ (3): Minimum 3 fő: 1 
fő elnök és 2 fő tag,  

Május 16. 
 

Tanszékvezetői értekezlet 
 

KT és Szenátusi tagválasztás 
ütemezése és feladatok 
ismertetése 

Május 17.-28.  Tanszéki értekezletek Tanszéki oktató-kutató és nem 
oktató tagok, valamint Szenátusi 
tagok jelölése SZMSZ 16.§ (3), 
17.§ (2), 21.§ (3) 

Május 28.  Tanszékvezetők Tanszéki jelölőlisták megküldése 
Dékáni Hivatalnak 

Május 28. Dékáni Hivatal és Kari 
választási Bizottság 

Kari oktató-kutatók és nem 
oktatók jelölőlistáinak, illetve a 
Szenátusi jelölőlista összeállítása 
és nyilvánosságra hozása SZMSZ 
16.§ (3), 17.§ (2), 21.§ (3) 

Május 13-ig Dékáni Hivatal Nem oktató tagok választása 
külön eljárásban SZMSZ 17.§ (2) 

Május 13. szerda, 15:00- Kari Értekezlet és Kari 
választási Bizottság 

KT és Szenátusi tagválasztás 
SZMSZ 16.§ (4)-(8), 21.§ (4)-(6) 


