
1/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács a Menedzserképző Központ beadványát, mint új szabadon 

választható tantárgy bevezetése, egyhangú szavazati aránnyal támogatja. 

 

Az új szabadon választható tantárgy:   „Egészségügyi menedzsment” 

Bevezetése: 2016. szeptember 

 

 

Budapest, 2016. március 18. 

 

 

Felelős: Dékán 

 

Határidő: 2016. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgatói 

pályázatára érkezett pályázatot véleményezte és az alábbi szavazati 

aránnyal,  

  

Dr. Németh Zsolt egyetemi docens 

 19 igen  0 nem 0 tartózkodás 

 

a kinevezést javasolja: 

 

 

Budapest, 2016. március 18. 

 

 

Felelős: Dékán 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács az Orábiológiai Tanszék által kiírt egyetemi docensi 

pályázatára érkezett pályázatot véleményezte és az alábbi szavazati 

aránnyal,   

 

Dr. Kerémi Beáta egyetemi adjunktus 

 19 igen  0 nem 0 tartózkodás 

 

a kinevezést javasolja. 

 

 

Budapest, 2016. március 18. 

 

 

Felelős: Dékán 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

 

A Kari Tanács a Professor Emeritus címre történő 3 felterjesztés közül 

kettő tárgyalását (Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár és Dr. Divinyi Tamás 

egyetemi tanár) a májusi Kari Tanácsülésre halasztott, azzal, hogy a 4/2013. 

sz. Kari Tanács határozat újragondolást/módosítást igényel 

 

A jelenleg hatályos kari szabályzat alapján, a Professor Emeritus címre 

történő felterjesztést az alábbi szavazati aránnyal, egyhangúlag támogatta 

 

Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

 

 

 

Budapest, 2016. március 21. 

 

Felelős: Dékán 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 

 



5/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács az egyetemi szintű kitüntetésekre érkezett felterjesztések 

kapcsán a „Kiváló dolgozó” kitüntetésekre történő felterjesztések későbbi 

időpontban történő tárgyalása mellett döntött.  Az alábbi kitüntetésekre 

történő felterjesztéseket az alábbi szavazati aránnyal felterjesztésre 

javasolja: 
 

Pro Universitate Díj 

 

Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

 

Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója 

 

Dr. Dombi Csaba egyetemi docens (Orális Diagnosztikai Tanszék) 

 10 igen  4 nem  tartózkodás 

 

Rektori Dicséret: 

 

Dr. Kivovics Márton egyetemi tanársegéd (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

Szedlákné Mátyás Beatrix ügyintéző (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 

 16   igen  1 nem  1  tartózkodás 

 

Dékáni Dicséret: 

 

Sáfrány Mária intézetvezető asszisztens (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

Pintérné Várszegi Ágnes fogorvos szakasszisztens (Konzerváló Fogászati Klinika) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

Tokár Anikó vezető asszisztens (Orális Diagnosztikai Tanszék) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

Siklósi Rita klinikai fogászati higiénikus (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

Mérei Ágnes fogászati szakasszisztens (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

Szikes Katalin klinikai fogászati higiénikus (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) 

 18   igen  0 nem  0  tartózkodás 

 

 

 



 

6/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzat által aktualizált kari Térítési és 

Juttatási Rend szabályzatot megtárgyalta és azt  

 

egyhangú 

szavazati aránnyal elfogadta 

 

 

Budapest, 2016. március 21. 

 

 

Felelős: Dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács a a karon működő bizottságok személyi összetételére érkezett 

módosító javaslatokat megtárgyalta és az alábbi személyi változtatásokat 

szavazta meg: 

SZENÁTUSI BIZOTTSÁG 

 

Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság: 

 

Elnök:  Dr. Fábián Gábor egyetemi docens (Gyermekfogászati és Fogszabályozási  

  Klinika) 

 

  16 igen  0 nem   2 tartózkodás 

mellett a Szenátusnak elfogadásra javasolja. 

 

KARI BIZOTTSÁG 

 

Szak és Továbbképzési Bizottság: 

 

 

Elnök:   Dr. Gerle János klinikai főorvos  (Fogpótlástani Klinika) 

 

 

  17 igen  0 nem  1 tartózkodás 

mellett megváltoztatta 

 

 

Budapest, 2016. március 21. 

 

Felelős: Dékán 

 

Határidő: Azonnal 

 



 

 

8/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

A Kari Tanács a 2016. évi Záróvizsga Bizottságok összetételére érkezett 

javaslatot megtárgyalta és azt egyhangú szavazati aránnyal elfogadta 

 

1. Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens 

Dr. Gábris Katalin egyetemi docens 

Dr. Gera István egyetemi tanár 

Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs egyetemi docens 

Dr. Kádár László főorvos 

Dr. Kuhajda István főorvos 

 

2. Dr. Barabás József egyetemi tanár 

Dr. Dombi Csaba egyetemi docens 

Dr. Kaán Miklós ifj. egyetemi adjunktus 

Dr. Márton Krisztina egyetemi docens 

Dr. Vág János egyetemi docens 

Dr. Margitay-Becht András főorvos 

 

3. Dr. Hermann Péter egyetemi tanár 

Dr. Herczegh Anna egyetemi adjunktus 

Dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus 

Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens 

Dr. Madléna Melinda egyetemi docens 

Dr. Végh András egyetemi magántanár  

 

4. Dr. Fábián Gábor egyetemi docens 

Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens 

Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár 

Dr. Nemes Júlia főorvos 

Dr. Németh Zsolt egyetemi docens 

Dr. Farkas Péter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dr. Windisch Péter egyetemi tanár 

Dr. Bartha Károly egyetemi docens 

Dr. Balaton Gergely egyetemi adjunktus 

Dr. Orosz Mihály c. egyetemi tanár 

Dr. Somogyi Endre főorvos 

Dr. Németh Ágnes főorvos 

 

6. Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár  

Dr. Borbély Judit egyetemi docens 

Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens 

Dr. Horváth János főorvos 

Dr. Ujpál Márta egyetemi docens 

Dr. Nyárasdy Ida egyetemi tanár 

 

7. Dr. Kivovics Péter egyetemi docens  

Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens 

Dr. Molnár Bálint egyetemi adjunktus 

Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens 

Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  

Dr. Bartha Ferenc főorvos 

 

Póttagok 

Dr. Huszár Tamás egyetemi tanársegéd 

Dr. Károlyházy Katalin egyetemi adjunktus 

Dr. Németh Orsolya egyetemi adjunktus 

Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár 

Vasziné Dr.Szabó Enikő egyetemi adjunktus 
 



9/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

Kari Tanács az alábbi,  nyári gyakorlatok rendjéről szóló előterjesztést egyhangú szavazati 

aránnyal elfogadta 

 

 

I. A Kar hallgatói az alábbi kötelező nyári gyakorlatokat teljesítik tanulmányaik során: 

 

I. évfolyam 

Ápolástani nyári gyakorlat: A két hetes (60 óra) Ápolástani nyári gyakorlatot a hallgatók 

elsősorban az Egyetem Klinikáin végezhetik, esetleg más hazai egyetemen, akkreditált 

oktató kórházakban illetve külföldön.  

Odontotechnológiai nyári gyakorlat: A két hetes (60 óra) Odontotechnológiai nyári 

gyakorlat elsősorban a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikáján (Propedeutikai 

Tanszék laborjában) teljesítendő. Az angol/német nyelvű képzésben résztvevő hallgatók 

külföldi kórházban/egészségügyi intézményben is teljesíthetik.  

Azon hallgatók, akik tematikával és teljesítési igazolással alá tudják támasztani, hogy 

rendelkeznek Fogtechnikusi végzettséggel, kérvényezhetik a tantárgy befogadását, melyhez 

minden esetben csatolni kell a tantárgy oktatójának írásos véleményezését is.  

 

III. évfolyam 

Extractiós nyári gyakorlat: Az egy hetes (30 óra) Extractiós nyári gyakorlatot a hallgatók 

elsősorban a Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján, Fogászati és 

Szájsebészeti Oktató Intézetében és az Orális Diagnosztikai Tanszéken található Dento-

alveoláris Sebészeti Osztályon végezhetik. Csak megfelelő indokkal kérvényezhető a 

gyakorlat teljesítése a fenti intézményeken kívül, itthon egy akkreditált oktató 

kórházban/rendelőben illetve külföldön. 

 

IV. évfolyam 

Általános fogászati nyári gyakorlat: A négy hetes (120 óra) Általános fogászati nyári 

gyakorlatot a hallgatók elsősorban a Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében, 

Fogpótlástani Klinikáján, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáján, Konzerváló 

Fogászati Klinikáján, Orális Diagnosztikai Tanszéken és Parodontológiai Klinikáján 

végezhetik. A Karon a hallgatók napi hat órában a négykezes kezelés elvei szerint dolgoznak 

úgy, hogy az előírt időtartam felében a fogorvosi, felében szék melletti asszisztensi 

feladatokat látnak el. Csak megfelelő indokkal kérvényezhető a gyakorlat teljesítése a fenti 

intézményeken kívül, itthon egy akkreditált oktató kórházban/rendelőben illetve külföldön. 

 

I. A gyakorlatok meghirdetése, jelentkezés, a teljesítés leckekönyvbe történő bejegyzése. 

 

1. A nyári szakmai gyakorlatok meghirdetett létszáma az adott évfolyam teljes (magyar, 

angol, német) létszámánál nem lehet kevesebb. Az eddig követett gyakorlatnak 

megfelelően mindegyik Klinika/Tanszék megad egy számára elfogadható létszámot, 

melynek új határideje november 1. 

2. Ha a leadott létszámok összesítve kevesebbek a szükségesnél, akkor a Dékáni Hivatal 

egyeztet velük a bővítésről. A végleges számú férőhelyet (külön-külön az egyes oktatott 



nyelveken) a Klinikáknak/Tanszékeknek november 15-ig kell a Neptun rendszerben 

meghirdetniük. 

3. A hallgatók a nyári gyakorlati kurzusok megnyitásának időpontjáról előzetesen 

értesítést kapnak. A meghirdetett nyári gyakorlatokra jelentkezni mindenki a szokásos 

módon, a tavaszi félév többi tárgyával együtt, a Neptun rendszerben köteles legkésőbb a 

pótbeiratkozási időszak végéig. 

4. Amennyiben külső helyen kívánja valaki a nyári gyakorlatot végezni, a beiratkozáskor 

(legkésőbb a pótbeiratkozási időszak végéig) kell a Befogadó nyilatkozatot és a kérvényt 

leadni a Dékáni Hivatalban illetve a Külföldi Hallgatók Titkárságán. Ha kérelmük 

elfogadásra kerül, akkor a hallgatónak legkésőbb február 28-ig minden esetben át kell 

jelentkeznie az adott nyári gyakorlathoz tartozó „külső hely” kurzusra. Ennek 

következtében előfordulhat, hogy egyes meghirdetett kurzusokban betöltetlen helyek 

keletkeznek, ezért a gyakorlatok az így kialakult végleges létszámok alapján 

szervezendőek meg. 

5. A határidőn túl beadott kérelmek elutasításra kerülnek abból az okból, hogy a 

Klinikák/Tanszékek számára a nyári gyakorlatok lebonyolítása tervezhető, 

megszervezhető legyen. 

 

II. A gyakorlatok Karon, illetve az Egyetem Klinikáin kívüli teljesítése  

 

1. A nyári gyakorlatok más helyen történő teljesítésére irányuló kérelmeket a Kar Dékánja 

bírálja el a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslata alapján. Csak akkor kérvényezhető 

és engedélyezhető, ha a hallgató a megadott határidőig a kérvényével együtt az adott 

intézményben aláírt Befogadó nyilatkozatot is beadja. 

2. Amennyiben a kérelem jóváhagyásra került, beiratkozáskor a gyakorlat sikeres 

teljesítéséről kiállított (aláírt, lepecsételt, a honlapról letölthető) Teljesítési igazolást le 

kell adni a Dékáni Hivatalban/Külföldi Hallgatók Titkárságán, ahol ezen igazolás 

alapján kerül be a leckekönyvbe, illetve a Neptun rendszerbe az aláírás. 

3. Előzőleg nem engedélyezett helyen végzett, illetve nem a megadott nyomtatványon 

igazolt gyakorlat esetén az aláírást meg kell tagadni, mert nem állapítható meg, hogy a 

gyakorlatot a hallgató az előírt időtartamban és -tematika szerint végezte-e el. 

 

A nyári gyakorlatokhoz szükséges igazolások/formanyomtatványok a Kar honlapján 

találhatóak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács az elmúlt vizsgaidőszak eredményeiről szóló tájékoztatást 

egyhangú szavazati aránnyal elfogadta. 

 

 

 

Budapest, 2016. március 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. március 18-án megtartott ülésén 

 

A Kari Tanács a  fertőző betegek fogászati ellátásával  és a betegellátás 

kapcsán szerzett sérülésekkel kapcsolatosan az alábbi határozatot, 

egyhangú szavazati aránnyal támogatta 

 

 

 

Az Országos Epidemiológiai Központ és a Szakmai Kollégium Fog- és 

Szájbetegségek tagozatának legutóbbi közös ajánlása alapján a Kar 

Tanácsa a következőket határozza el: 

 

 Az ajánlás 2.2.5. pontja alapján ismert kórokozó-hordozók esetén a 

páciens kezelését fogorvostan-hallgató nem végezheti 

 A páciens kezelésének különös körülményeit ezen ajánlás 

tartalmazza, melynek betartása a FOK-hoz tartozó betegellátó 

intézményekben kötelező érvényű 

 A balesetek kapcsán felveendő baleseti jegyzőkönyv szabályszerű 

elkészítése és a megfelelő helyre történő haladéktalan továbbítása az 

adott szervezeti egység feladata és felelőssége.  

 A betegellátás kapcsán szerzett bármely sérülés, a hámrétegen 

áthatoló testváladékkal történő szennyeződés esetében a sérülés 

tudomásra jutását követően a sérülttől azonnali vérvételre van 

szükség, melyet a vonatkozó OEK ajánlás figyelembe vételével az 

Arc- Állcsont- és Szájsebészeti és Fogászati Klinika bonyolít le.     

 

 

 

Budapest, 2016. március 21. 

 

Felelős: Dékán 

 

Határidő: Azonnal 

 

 

 



12/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. (április 18.) elektronikus szavazásáról 

 

A Kari Tanács a 2016=2017 évi tanévbeosztás-tervezetet  

 

    17 igen  

szavazattal elfogadta 

 

 

5614-4/FOFTO/2016 

 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 2016/2017. tanév beosztása 

 

1. félév 

Tanévnyitó ünnepség      2016. szeptember 3. (szombat) 

Első tanítási nap      2016. szeptember 5. (hétfő) 

Beiratkozási időszak  I. évfolyam   2016. augusztus 29. (hétfő) 

Tanulmányok folytatásának bejelentése 

II-V. évfolyam 2016. augusztus 29-től szeptember 

2-ig (hétfő-péntek) 

Pótbejelentkezés      2016. szeptember 5-6-ig (hétfő, 

kedd) 

Szorgalmi időszak  I-V. évfolyam   2016. szeptember 5-től december 

9-ig 

Vizsgaidőszak   I-V. évfolyam   2016. december 12-től 2017. 

január 27-ig 

 

2. félév 

Tanulmányok folytatásának bejelentése 

    I-V. évfolyam   2017. január 23-tól január 27-ig 

Pótbejelentkezés  I-V. évfolyam   2017. január 30-tól 31-ig (hétfő, 

kedd) 

Szorgalmi időszak   I-IV. évfolyam  2017. január 30-tól május 12-ig 

(15 hét) 

    V. évfolyam   2017. január 30-tól április 28-ig 

(13 hét) 

Vizsgaidőszak   I-IV. évfolyam  2017. május 15-tól június 30-ig 

    V. évfolyam   2017. május 2-től június 9-ig 

(május 1. hétfő) 

Szakdolgozat leadási határideje    2017. február 15. (szerda) 

Záróvizsga   V. évfolyam 

    írásbeli (teszt)   2017. június 12. hétfő 

    szóbeli    2017. június 14-16. szerda-

péntek 



Orvossá avatás      2017. július 1. (szombat) 

Szakmai (famulusi) gyakorlat 

    I-III-IV. évfolyam   2017. július 3-tól szeptember 1.-

ig 
Oktatási szünetek       

     

 

TDK konferencia  2017. február  

Tanítási szünet a II. évfolyamtól 

felfelé az első napon. Második 

naptól szünet elrendelése kari 

hatáskörben kerül szabályozásra – 

Rektori 

 

        2017. március 15. (szerda) 

     

Tavaszi szünet  2017. március 

 

PHD Tudományos  2017. április 6-7. 

Napok 

 

Húsvét   2017. április 16-17. 

 

    Pünkösd   2017. június 4-5. 

 

 

Egyetemi nap   2017. április 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

A Kari Tanács a Professor Emeritus/Emerita cím odaítélésének általános 

szabályaihoz kapcsolódó, a kari specialitásokat figyelembe vevő kiegészítő 

javaslatot megtárgyalta és azt  

 

  egyhangú szavazati aránnyal elfogadta 

 
 

 

A „Professor Emeritus” cím adományozásának feltételei a Fogorvostudományi Karon. 

A cím adományozásához az alábbi bekezdések egyenkénti megléte szükséges; 

 

- Sikeres egyetemi vezetői tevékenység (rektor, rektorhelyettes, dékán, az Egyetem 

Doktori Iskolájának vezetője), valamint professzorként eltöltött legalább  5 év a 

Semmelweis Egyetemen, illetve jogelődjénél. 

 

- Sikeres kari vezetői tevékenység (legalább egy cikluson át dékánhelyettes, 

tanszékvezető a Kar doktori képzésének vezetője), valamint professzorként eltöltött 

legalább 5 év a Semmelweis Egyetemen, illetve jogelődjénél. 

 

- A Semmelweis Egyetemen, illetve jogelődjénél, professzorként eltöltött legalább 10 

év kiemelkedő oktatói-, tudományos-, klinikai, betegellátó munkásság 

 

Kivételes esetben a Fogorvostudományi Kar előterjesztéssel élhet a Szenátushoz  Professor 

Emeritus cím megadásáért olyan egyetemi tanárok számára, akik a Kar oktatási és 

tudományos tevékenységében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, de szervezetileg nem 

tartoztak a Kar állományába. A kiemelkedő teljesítmények körébe tartozik: a Karon viselt 

magas szintű vezetői tisztség; egy alaptantárgy több évtizedes, kari megbízott előadóként való 

oktatása; tudományos tevékenysége meghatározó részének a fogorvostudományok körébe 

tartozása; MTA Doktora fokozat. 

 

Dr. Gerber Gábor s.k. 

          dékán 

Budapest, 2016. május 13. 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

Dr. Szél Ágoston    Dr. Szász Károly 

      rektor     egyetemi kancellár 

 



 

 

14/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

A Kari Tanács a „Professzor Emeritus” címre történő felterjesztéseket az 

alábbi szavazati aránnyal felterjesztésre javasolja 

 

 

Juttatással járó címre: 

 

 

Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) 

 

   16 igen 0 nem   0 tartózkodás 

 

Juttatással nem járó címre: 

 

Dr. Divinyi Tamás egyetemi tanár (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 

 

   16 igen 0 nem   0 tartózkodás 

 

 

 

Budapest, 2016. május 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács a „Kiváló Dolgozó” kitüntetésekre történő felterjesztéseket 

az alábbi szavazati aránnyal felterjesztésre javasolja 

 

Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója: 

 

 

 

Dr. Borbély Judit egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika) 

 16 igen           0 nem  1 tartózkodás 

Dr. Károlyházi Katalin egyetemi adjunktus (Fogpótlástani Klinika) 

 15 igen           0 nem  1 tartózkodás 

Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika) 

 15 igen           0 nem  1 tartózkodás 

Dr. Németh Orsolya egyetemi adjunktus (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet) 

 15 igen           0 nem  1 tartózkodás 

Dr. Simonffy László szakorvos (Orális Diagnosztikai Tanszék) 

 17 igen           0 nem  0 tartózkodás 

Dr. Herczeg Anna egyetemi adjunktus (Konzerváló Fogászati Klinika) 

 14 igen           0 nem  2 tartózkodás 

Fábián Katalin műtős szakasszisztens (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 

 16 igen           0 nem  0 tartózkodás 

 

 

Budapest, 2016. május 13. 

 

 

 



 

16/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 18-án megtartott elektronikus szavazásáról 

 

A Kari Tanács a Professor Emeritus/Emerita cím odaítélésének általános 

szabályaihoz kapcsolódó, a kari specialitásokat figyelembe vevő kiegészítő 

javaslatot megtárgyalta és azt  

 

  egyhangú szavazati aránnyal elfogadta 

 
 

 

A „Professor Emeritus” cím adományozásának feltételei a Fogorvostudományi Karon. 

A cím adományozásához az alábbi bekezdések egyikének megléte szükséges; 

 

- Sikeres egyetemi vezetői tevékenység (rektor, rektorhelyettes, dékán, az Egyetem 

Doktori Iskolájának vezetője), valamint professzorként eltöltött legalább  5 év a 

Semmelweis Egyetemen, illetve jogelődjénél. 

 

- Sikeres kari vezetői tevékenység (legalább egy cikluson át dékánhelyettes, 

tanszékvezető a Kar doktori képzésének vezetője), valamint professzorként eltöltött 

legalább 5 év a Semmelweis Egyetemen, illetve jogelődjénél. 

 

- A Semmelweis Egyetemen, illetve jogelődjénél, professzorként eltöltött legalább 10 

év kiemelkedő oktatói-, tudományos-, klinikai, betegellátó munkásság 

 

Kivételes esetben a Fogorvostudományi Kar előterjesztéssel élhet a Szenátushoz  Professor 

Emeritus cím megadásáért olyan egyetemi tanárok számára, akik a Kar oktatási és 

tudományos tevékenységében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, de szervezetileg nem 

tartoztak a Kar állományába. A kiemelkedő teljesítmények körébe tartozik: a Karon viselt 

magas szintű vezetői tisztség; egy alaptantárgy több évtizedes, kari megbízott előadóként való 

oktatása; tudományos tevékenysége meghatározó részének a fogorvostudományok körébe 

tartozása; MTA Doktora fokozat. 

 

Dr. Gerber Gábor s.k. 

          dékán 

Budapest, 2016. május 18. 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

Dr. Szél Ágoston    Dr. Szász Károly 

      rektor     egyetemi kancellár 



17/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács ülése a kurrikulum módosításra beérkezett javaslatokat 

megtárgyalva az alábbi döntés született: 

Biokémia tantárgy vonatkozásában a felterjesztés lekerült a napirendről, 

egy későbbi időpontban lesz tárgyalva. 

egyhangú szavazati aránnyal elfogadva 

Gyógyszertan tantárgy esetében a Kari Tanács  egyhangúlag támogatja az 

OKB javaslatát (1,5,-1,5 óra elméleti előadás lenne mind a két szemeszterben.  

Gyógyszertan I 1,5 E 1Gy, Gyógyszertan II 1,5 E 2 Gy összesen:  6K. ). 

 A módosítás bevezetésének időpontját (azonnali vagy felmenő rendszerben) 

illetően a dékán a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság véleményét kéri 

 „Az arc plasztikai sebészete és esztétikai beavatkozásai” szabadon 

választható tantárgy bevezetése: 2016. szeptembertől 

egyhangú szavazati aránnyal támogatva 

„Anatómiai propedeutika” szabadon választható tantárgy bevezetése: 2016. 

szeptembertől 

egyhangú szavazati aránnyal támogatva 

„A szisztémás betegségek szájnyálkahártyára gyakorolt hatásai” szabadon 

választható tantárgy jelen formájában nem tárgyalható. A felterjesztés 

elutasítása 14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal 

 

 

Budapest, 2016. május 13. 

Felelős: Dékán 

 

 



 

 

18/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

A Kari Tanács támogatja a dékán felkérését, hogy az „Elsősegélynyújtás” 

tantárgyat az ETK Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszéke oktassa, 2016. 

szeptemberétől. 

 

 

 

Budapest, 2016. május 13. 

 

 

Felelős: Dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

 

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzat által aktualizált kari Térítési és 

Juttatási Rend szabályzatot megtárgyalta és azt  

 

egyhangú 

szavazati aránnyal elfogadta 

 

 

Budapest, 2016. május 13. 

 

 

Felelős: Dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. május 13-án megtartott ülésén 

 

A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendjének módosítását 

egyhangúlag elfogadta. 

 
A Semmelweis  Egyetem Fogorvostudományi Kar 

Tanulmányi és Vizsgabizottság  
ügyrendje 

 1. 

- A Tanulmányi és Vizsgabizottság a Semmelweis Egyetem Szenátusa által létrehozott, a 

Fogorvostudományi Karon működő állandó bizottsága. Oktató tagjait, és a Bizottság 

elnökét a Kari Tanács választja meg, hallgató tagjait a HÖK delegálja, a bizottság 

szavazati jogú tagjainak 50%-a hallgató.  
- A Bizottság ügyrendjét Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat 24.§ 7. pont 

alapján a Bizottság készíti el és a Kari Tanács hagyja jóvá. 

- A dékán és helyettesei sem tagnak, sem elnöknek nem választhatók, de tanácskozási  

joggal a dékán által kijelölt megbízott (pl.: oktatási dékán-helyettes) rendszeres 

meghívást kap az ülésekre. 

2.   

- A Tanulmányi és Vizsgabizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak többsége 

    (50%+1 fő) jelen van.  

3. A Bizottság feladata: 

- A hallgatók tanulmányi és vizsga-ügyeiben első fokon eljárni. 
    A Bizottság hatásköre: 

- Tanulmányi és vizsgakérdésekben a dékánhoz, vagy a Bizottsághoz érkező, a  

  Dékáni Hivatal munkatársai által összekészített kérelmekről. 

- Minden olyan kérdésről, amely a Kari Tanács, ill. az Egyetem Szervezeti és  

   Működési Szabályzata szerint a Bizottság hatáskörébe tartozik. 

- A Bizottság a beadott kérvényekkel kapcsolatban csak az adott ügyet érintő  

   kreditek kérdésekben jogosult dönteni, adott esetben kikérheti az Oktatási és  

   Kreditátviteli Bizottság állásfoglalását.  

- A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése.  

- A megkezdett félév utólagosan passzív félévvé nyilvánítása.  

- Párhuzamos és vendéghallgatói jogviszony engedélyezése.  

- Vizsga engedélyezése, valamint vizsga engedélyezése vizsgaidőszakon kívüli  

  időpontokban különösen indokolt esetekben.  

- Méltányossági kérelmek elbírálása.  

- Karok, intézmények közötti átvétel.  

- Egyéb tanulmányi ügyek.  



Hatásköre kiterjed továbbá: 

- Egyéb jogszabályban, egyetemi, kari szabályzatban nevesített feladatkörökre. 

4.  Döntések meghozatalában a hatályos Felsőoktatási törvény, a Semmelweis Egyetem  

Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, és a Kar Tanácsának határozatai az  

iránymutatóak. 

5. A tanulmányi és vizsgaügyekben benyújtott kérelmét a hallgató a kérelem jellegétől 

függően köteles indokolni, a kérelemben felhozottakat köteles megfelelően alátámasztani 

és igazolni. A Tanulmányi és Vizsgabizottság az ügyrendnek ezt a részét a hallgatók 

számára nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. 

6. Az elnök feladata: 

- Összehívja és vezeti a Bizottság üléseit. A Bizottság tagjait és a meghívottakat lehetőség 

szerint két héttel az ülés előtt értesíti, de a Bizottság működésének jellegéből fakadóan 

ettől eltérően, sürgősséggel is elrendelheti az ülés összehívását. 

 - A Bizottság munkájának segítéséhez szakértőket kérhet fel, képviseli a Bizottság  

állásfoglalásait. A Kari Tanácsülésen - a dékán felkérésére - beszámol a Bizottság 

munkájáról. 

- Az elnök jogosult az operatív feladatok ellátása érdekében döntést hozni - a bizottsági 

tagok akadályoztatása esetén -, melyről később a Bizottság tagjait a következő ülésen 

tájékoztatja. 

 7. A Bizottság munkamódszere: 

- A meghívóban jelezni kell az ülés tervezett időpontját és helyszínét, és amennyiben az 

ügyrendtől eltérő napirendi pontot kíván a Bizottság tárgyalni, akkor annak tartalmát. 

- A Tanulmányi és Vizsgabizottság határozatait, javaslatait szavazás útján alakítja ki.     

- A Bizottság ülését az elnök kezdeményezi szükség szerint, de legalább 3 hónaponként 

ülésezik. 

- A Bizottság ülésein a Bizottsági tagok, illetve az elnök által meghívottak vesznek részt. 

- Az egyes kiemelkedő fontosságú kérdések, feladatok operatív intézésére a  

Bizottság saját tagjai közül felelőst bízhat meg, aki munkájáról a bizottság egészének 

tartozik beszámolni. 

 

- A Bizottság ülésein részt vesz a Dékáni Hivatal munkatársa, aki segít az ülés 

jegyzőkönyvének vezetésében és a határozatok végleges formába öntésében. A végleges 

határozatot a Bizottság nevében az elnök látja el kézjegyével. 

- A Tanulmányi Bizottság döntése jogerős, ha a jogszabályban meghatározott  

határidőn belül nem nyújtottak be felülbírálati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról 

lemondtak.  
 

Budapest, 2016. május 13. 

 

                                                  Dr. Bartha Károly 

                                                  a Bizottság elnöke 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

21/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. augusztus hónapban megtartott elektronikus 

szavazásáról 

 

A Kari Tanács a Fogorvostudományi Karon működő bizottságok 

ügyrendjeit 

 

13 igen szavazattal 

elfogadta, és a Szenátus elé elfogadásra javasolja. 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

Felelős: Dékán 

Határidő: 2016.szeptember 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22/2016. sz. Határozat 

A Kari Tanács 2016. augusztus hónapban megtartott elektronikus 

szavazásáról 

 

 

A Kari Tanács a 2016. évi Jubileumi Díszoklevél átvételére jelentkező 

fogorvosok jelentkezését (melléklet szerint) 

 

14 igen szavazattal elfogadta 

 

azzal, hogy a  Kari Tanács döntését követően beérkező jelentkezések 

esetében (amennyiben a nyilvántartásban szerepelnek és az ünnepségig a 

diplomájuk elkészíthető) a dékán dönt. 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

Felelős: Dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

2016/17. tanév 

23/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Tanácsülés napirendjének elfogadásáról 

 

A Kari Tanács nyílt  szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának napirendjét  

 

    19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Bejelentések 

2. Köztársasági Ösztöndíjasok okleveleinek átadása (Dékán) 

3. Egyetemi docensi pályázat (Dékán, Dr. Windisch Péter) 

4. Javaslat Pro Universitate Díjra (Dékán) 

5. Dr. Balogh Károly Emlékérem Szabályzatának módosítása (Dékán) 

6. Tájékoztató új szabadon választható tárgyak bevezetéséről (Dr. Gera István) 

7. Papír alapú leckekönyv megszüntetése (Dékán) 

8. Bizottságok személyi összetételének elfogadása (HÖK) 

9. Tájékoztató a 2015/2016 tanév II. félév vizsgaidőszak eredményeiről (Dr. Bartha 

Károly) 

10. Tájékoztató a 2016. évi záróvizsgák tapasztalatairól (Dr. Bartha Károly) 

11. Tájékoztató a 2016. évi felvételi eljárásról (Dr. Bartha Károly) 

12. Egyebek 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

 

2016/17. tanév 

24/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Tanácsülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

 

 

A Kari Tanács nyílt  szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának jegyzőkönyv hitelesítőit  

 

    19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens 

Dr. Varga Gábor egyetemi tanár 

 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

2016/17. tanév 

25/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Tanácsülés Szavazatszámláló Bizottság tagjairól 

 

 

 

A Kari Tanács nyílt  szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának Szavazatszámláló Bizottság tagjait  

 

    19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Dr. Gerle János igazgató 

Ferenczi Szabolcs HÖK részönkormányzat elnöke 

 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

26/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

Az egyetemi docensi álláspályázat véleményezéséről 

 

 

 

A Kari Tanács titkos szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Arc-

Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika által kiírt egyetemi docensi pályázatára az alábbi 

véleményt alakította ki: 

 

Dr. Bogdán Sándor    19 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, kinevezését javasolja.  

 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. október havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

 

2016/17. tanév 

27/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a Pro Universitate Díj  

adományozásának véleményezéséről 

 

 

 

 

A Kari Tanács titkos szavazással  a Pro Universitate Díj adományozását 2016. évben 

 

Dr. Gábris Katalin egyetemi docens, igazgatóhelyettes asszony részére 

 

             18    igen   0 nem   1 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal javasolja -  nyugdíjba vonulása alkalmából. 

 

  

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. november havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semmelweis Egyetem       

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

 

2016/17. tanév 

28/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a Pro Universitate Díj  

adományozásának véleményezéséről 

 

 

 

 

A Kari Tanács titkos szavazással  a Pro Universitate Díj adományozását 2016. évben 

 

Dr. Kóbor András egyetemi docens, hivatalvezető úr részére 

 

            19    igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal javasolja -  nyugdíjba vonulása alkalmából. 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. november havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Semmelweis Egyetem       

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

2016/17. tanév 

29/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj Szabályzat  

módosításáról 

 

A Kari Tanács a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj Szabályzatot 

(továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. A 2. pont 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2.1. Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának feltétele: 

 

a.) A Pályázó a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatói 

jogviszonyával rendelkezik, és 

b.) oklevelének minősítése: „Summa cum laude” és  

c.) a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő 

színvonalú pályamunka készítésében részt vett, mint  

- a rektori pályázatok, vagy 

-  a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadások írásbeli formában 

pályamunka, vagy  

- a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett 

pályázatra készített, önálló (önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó) 

alkotómunkák. 

 

2. A Szabályzat 2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2.2. Az Emlékérem és Jutalomdíj benyújtásának helye és határideje: 

2.2.1. A pályamunkák beérkezésének határideje: évente június 15. 

2.2.2. A pályamunkák benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal 

 

3. A Szabályzat 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2.3. Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozására javaslattevők köre: 

A kitüntetett személyére - a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - a Kar dékánja tesz 

javaslatot. 

 

4. A Szabályzat a következő 2.4 ponttal egészül ki 

2.4. Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának odaítélése 

2.4.1. A kitüntetés rangsorolását a Dékán által delegált ad hoc bizottság állítja fel.  

2.4.2. A kitüntetést a Kari Tanács ítéli oda. 

 

5. A Szabályzat 2.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.5. A Jutalomdíj összegének megállapítása: 



Az összegszerűséget a Kari Tanács – a HÖK egyetértésével - határozza meg. 

 

6. A Szabályzat a következő 2.6 ponttal egészül ki: 

2.6. Az Emlékérem és Jutalomdíjra vonatkozó egyéb rendelkezések: 

2.6.1. Évenként 1 db Emlékérem adományozható.  

2.6.2. Társszerzők esetében mindkét szerző Emlékérem adományozásában részesül, azonban a 

Jutalomdíj megosztásra kerül. 

 

7. A Szabályzat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj átadására a Semmelweis Egyetem 

Szenátusának Ünnepélyes Doktorrá Avató Ülésén kerül sor. 

 

8. A Szabályzat módosítása a 2016/2017. tanévben lép hatályba 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara 

Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj  

adományozásának rendjéről szóló 

szabályzata 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

1. Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj alapításának célja: 

 

1.1. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szenátusa 60/1992-93. (III. 31.) sz. határozatával a 

fogorvostanhallgatók tudományos érdeklődésének ösztönzésére, és kiemelkedő tudományos 

munkájának elismerésére Emlékérem és Jutalomdíj alapítását határozta el. 

1.2. Az Emlékérmet Dr. Balogh Károly egyetemi tanárról, a Fogorvostudományi Kar 

megalapítójáról, a Kar első dékánjáról nevezte el. 

 

2. Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának rendje: 

 

2.1. Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának feltétele: 

 

a.) A Pályázó a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatói 

jogviszonyával rendelkezik, és 

b.) oklevelének minősítése: „Summa cum laude” és  

 

c.) a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő 

színvonalú pályamunka készítésében részt vett, mint  

- a rektori pályázatok, vagy 

-  a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadások írásbeli formában 

pályamunka, vagy  



- a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett 

pályázatra készített, önálló (önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó) 

alkotómunkák. 

 

2.2. Az Emlékérem és Jutalomdíj benyújtásának helye és határideje: 

2.2.1. A pályamunkák beérkezésének határideje: évente június 15. 

2.2.2. A pályamunkák benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal  

 

2.3. Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozására javaslattevők köre: 

A kitüntetett személyére - a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - a Kar dékánja tesz 

javaslatot. 

 

2.4. Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának odaítélése 

2.4.1. A kitüntetés rangsorolását a Dékán által delegált ad hoc bizottság állítja fel. 

2.4.2. A kitüntetést a Kari Tanács ítéli oda. 

 

2.5. A Jutalomdíj összegének megállapítása: 

Az összegszerűséget a Kari Tanács – a HÖK egyetértésével - határozza meg. 

 

2.6. Az Emlékérem és Jutalomdíjra vonatkozó egyéb rendelkezések: 

2.6.1. Évenként 1 db Emlékérem adományozható.  

2.6.2. Társszerzők esetében mindkét szerző Emlékérem adományozásában részesül, 

azonban a Jutalomdíj megosztásra kerül. 

 

3. Az Emlékérem és Jutalomdíj átadása: 

 

A Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj átadására a Semmelweis Egyetem 

Szenátusának Ünnepélyes Doktorrá Avató Ülésén kerül sor. 

 

4. A Dr. Balogh Károly Emlékérem leírása 

 

- Az érem bronzból készül, kerek, 55 mm átmérőjű, előlapján Dr. Balogh Károly 

arcmásával.  

- Az érem előlap körfelirat szövege:  

„Dr. Balogh Károly 1895-1973.” 

- Az érem hátlap körfelirat szövege: 

„A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Emlékérme, a kitüntetett neve és a dátum” 

 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

 

 

A szabályzatot módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta: 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa …….. sz. határozatával 

Hatályba lép: 2016/2017-es tanévtől 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

30/2016.(X.7.) sz. 

kari tanács határozata 

Tájékoztató új szabadon választható tárgyak bevezetéséről 

 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Fogorvostudományi Karon a 2016/17. tanévben 

meghirdetett  

1. „Bevezetés az R-környezet használatába” c. új szabadon választható tárgy bevezetéséről 

szóló és 

2. „Matematikai fejezetek az orvosi és gyógyszerkutatáshoz” c. új szabadon választható tárgy 

bevezetéséről szóló és 

3. „Humánökológia – UNESCO szakkollégium a globális együttélésről” c. új szabadon 

választható tárgy bevezetéséről szóló tájékoztatást 

 

 

19    igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadja.  

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

31/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a Papír alapú leckekönyvek megszűntetéséről 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Fogorvostudományi Karon a 2017/18. tanévtől felmenő 

rendszerben  

 

19  igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal papír alapú leckekönyvek használatát megszünteti.  

 

Megállapítja, hogy a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. egyes rendelkezései 

végrehajtásáról szóló 87/2015.(VI.9.) Korm.rendelet 41. § (1),(2) bekezdésében foglalt 

feltételek a papír alapú leckekönyvek kiváltására rendelkezésre állnak.  

Felkéri a Dékánt, hogy a papír alapú leckekönyveket felváltó, az elektronikus tanulmányi 

rendszerben tárolt adatok szerinti (NEPTUN) eljárási rendhez a SE SZMSZ ÁOK-FOK-

GYTK TVSZ módosítását kezdeményezze a Szenátusnál. 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2017. január havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

32/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a  Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Karán 

Bizottságok személyi összetételének elfogadása  
 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán a Kari 

Bizottságok személyi összetételét 

 

18 igen   0 nem   1 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal az alábbiak szerint  elfogadta. 

 

SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK 

 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGA BIZOTTSÁG:  

 

Elnök:  Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)

  

Tagok: Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és 

Fogászati Klinika) 

Dr. Csala Miklós egyetemi docens (Orvosi Vegytani, Molekuláris 

Biológiai Intézet) 

Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens  (Fogpótlástani Klinika) 

   HÖK 3 fő 

   Czumbel László Márk 

   Komarek Edit 

   Ferenczi Szabolcs 

   

SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Dr. Fábián Gábor egyetemi docens (Gyermekfogászati és 

Fogszabályozási Klinika    

Tagok:   Dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és  

Fogászati Klinika 

HÖK 1 fő 

Nagy Lilien 

 

FEGYELMI BIZOTTSÁG: 

 

Elnök:  Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens (Biofizikai és Sugárbiológiai 

Intézet) 

Tagok:  Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd (Fogpótlástani Klinika) 

   Dr. Nemes Júlia egyetemi adjunktus  (Konzerváló Fogászati Klinika 

   HÖK 2 fő  



   Kiss Botond László 

   Heinrich Kevin 

   

OKTATÁSI-,  KREDIT- ÉS KREDITÁTVITELI  BIZOTTSÁG: 

 

Elnök:  Dr. Gera István  egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)   

Tagok: Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti 

és Fogászati Klinika 

    Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens  (Parodontológiai Klinika) 

    HÖK 2 fő 

   Dr. Szanyi Szilárd 

   Némethy Anna 

 

KARI BIZOTTSÁGOK 

 

KUTATÁSI, TUDOMÁNYOS, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, UTAZÁSI 

BIZOTTSÁG 
ELNÖK  Dr. Varga Gábor egyetemi tanár (Orálbiológiai Tanszék) 

TAGOK  Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika) 

   Dr. Károlyházy Katalin egyetemi adjunktus (Fogpótlástani Klinika) 

   Dr. Kerémi Beáta egyetemi adjunktus (Orálbiológiai Tanszék) 

   Dr. Windisch Péter egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika) 

   Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Tanszék) 

   Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi adjunktus (Gyermekfogászati és 

                           Fogszabályozási Klinika) 

   HÖK 1 fő 

Komarek Edit 

 

KLINIKAI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
 

ELNÖK Dr. Barabás József egyetemi tanár (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és 

Fogászati Klinika) 

TAGOK Dr. Gábris Katalin egyetemi docens (Gyermekfogászati és 

Fogszabályozási Klinika) 

Dr. Gerle János egyetemi adjunktus, igazgató (Oktatási Centrum 

Igazgatóság)  

Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens (Arc-Állcsont-Szájsebészeti 

és Fogászati Klinika) 

Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs egyetemi docens (Orális Diagnosztikai 

Tanszék) 

Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár (Fogászati és Szájsebészeti Oktató 

Intézet) 

Tanszékvezetők 

Kosztáné Kovács Marianna gazdasági igazgató (Dékáni Hivatal) 

gazdasági vezető (Oktatási Centrum Igazgatóság)  

gazdasági vezető (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 

 

SZAK-  ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG 
 

ELNÖK Dr. Gerle János egyetemi adjunktus, igazgató (Oktatási Centrum 



Igazgatóság) 

TAGOK  Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató (Arc-Állcsont-

Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 

Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Tanszék) 

Dr. Gábris Katalin egyetemi docens (Gyermekfogászati és 

Fogszabályozási Klinika) 

Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató (Parodontológiai Klinika 

Dr. Kivovics Péter egy. docens, igazgató (Fogászati és Szájseb. Oktató 

Intézet) 

Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató (Konzerváló Fogászati 

Klinika) 

Dr. Fábián Gábor egyetemi docens, igazgató (Gyermekfogászati és  

Fogszabályozási Klinika) 

 

KÉPZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÖNÉRTÉKELÉSI) BIZOTTSÁG 

 

Elnök:  Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika) 

Tagok: Dr. Barabás József egyetemi tanár (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és 

Fogászati Klinika) 

   Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, (Fogpótlástani Klinika) 

Dr. Madléna Melinda egyetemi docens (Gyermekfogászati és 

Fogszabályozási Klinika) 

   Dr. Gera István egyetemi tanár, (Parodontológiai Klinika) 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

33/2016.(X.7.) sz. 

kari tanács határozata 

a  Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Karán 

 a 2015/2016. tanév II. félévi vizsgaidőszak eredményeiről 

 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán a 

2015/2016. tanév II. félévi vizsgaidőszak eredményeiről szóló tájékoztatót 

 

19 igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadta. 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

34/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a  Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Karán 

2016. évi záróvizsga tapasztalatairól szóló tájékoztató  
 

 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2016. évi 

záróvizsga tapasztalatairól szóló tájékoztatót 

 

19 igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadta. 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

35/2016.(X.7.) sz. 

Kari Tanács határozata 

a  Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Karán 

2016. évi felvételi eljárás tapasztalatairól szóló tájékoztató  
 

 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2016. évi 

felvételi eljárás tapasztalatairól szóló tájékoztatót 

 

19 igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadta. 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

 

2016/17. tanév 

36/2016.(XI. 08.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Szenátusi Tagok Választási  Rendjéről Szóló Szabályzat elfogadása 

(elektronikus szavazás) 

 

 

 

 

 

A Kari Tanács a  Kari Szenátusi Tagok Választási  Rendjéről Szóló Szabályzatot  

 

 

   19 igen szavazattal 

 

elfogadta. 

 

 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

36/A/2016.(XI. 17.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Szenátusi Tagok Választási  Rendjéről Szóló Szabályzat elfogadása 

(elektronikus szavazás) 

 

 

 

 

A Kari Tanács a  Kari Szenátusi Tagok Választási  Rendjéről Szóló, (mellékelt, javított) 

Szabályzatot  

 

 

   13 igen szavazattal 

 

elfogadta. 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

36/2016.(XI.8) sz. 

Kari Tanácsi határozat 

A Kari Szenátusi Tagok Választási  Rendjéről Szóló Szabályzatról 

 

2016. 

Tartalomjegyzék 

 

Oldalszám: 

I. Fejezet            

1. A választási szabályzat tárgyi hatálya       3. 

2. Alapelvek          3. 

 

II. Fejezet 

3. A Kari szenátusi képviselők megválasztására vonatkozó szabályok   3.

  A választás kiírása         3. 

 

III. Fejezet 

4. A Választási Bizottság         4. 

A Választási Bizottság jogállása       

 4. 



A Választási Bizottság feladatai       

 4. 

 

IV. Fejezet 

5. A jelölés          5. 

A jelölőgyűlés         

 6. 

A jelöltállítás szabályai        

 6. 

A jelöltállítás menete a jelölőgyűlésen      

 7. 

Szavazás a jelöltekről        

 7. 

A jelöltállítás eredménye        

 8. 

 

V. Fejezet 

6. A Kari szenátusi képviselő-választás       8. 

A választásra jogosultak        

 8. 

A választás helye, ideje, levezető személye     

 9. 

A szavazás módja        

 9. 

A szavazat érvényessége/érvénytelensége      

 9. 

A szenátusi képviselő választás eredménye     

 10. 

 

VI. Fejezet 

7. A jogorvoslat          10. 

 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések         10. 

Hatályba léptető rendelkezések       

 A11. 

 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Hirdetmény        12. 

2. sz. melléklet: Nyilatkozat választójog gyakorlásáról     13. 

3. sz. melléklet: Jelölőgyűlés Jelenléti ív/Névjegyzék/Átvételi elismervény   14. 

4. sz. melléklet: Jelölő lista (szavazólap)       15. 

5. sz. melléklet: Szenátusi képviselőválasztás szavazólap     16. 

6. sz. melléklet: Kari Tanácsi névjegyzék       17. 

7. sz. melléklet: Nyilatkozat szenátusi mandátum vállalásáról    18. 

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SE SZMSZ) 46. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa az 

alábbi Választási Szabályzatot alkotja:  

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 

1. A választási szabályzat tárgyi hatálya 
 
1. § (1) A választási szabályzat hatálya az Semmelweis Egyetem Szenátusi képviselői, Fogorvostudományi Kar 

általi delegálásával kapcsolatos választásra terjed ki. 

(2) A Kari Tanács által Szenátusba delegált képviselők száma: 3 fő. 



(3) A megválasztott képviselők a Fogorvostudományi Kart képviselik a Szenátusban. 

 

2. Alapelvek 

 

2. §  (1) A szavazás titkos és közvetlen. 
(2) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban résztvevőknek 

érvényre kell juttatniuk a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, 
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 
c) esélyegyenlőség a jelöltek között, 
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása, 
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása, 
g) választási eredmények nyilvánossága. 

 

II. Fejezet 

3. A Kari szenátusi képviselők megválasztására vonatkozó szabályok 

A választás kiírása  

 

3. § (1) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő vezető oktatók és kutatók választását a Dékán által 

előkészített választási kiírás alapján a Rektor írja ki. A Hirdetmény szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

(2) A választási kiírásban meg kell határozni: 

a) a választás tárgyát,  

b) a jelölés időtartamát, amely nem lehet rövidebb, mint tíz nap, 
c) a jelölés feltételeit,   
d) a választás időpontját -  amely a Kari Tanács ülésének napja, 
e) a választás lebonyolításával kapcsolatos egyéb adminisztratív információkat. 

 

III. Fejezet 

4. A Választási Bizottság  

A Választási Bizottság jogállása 

  

4. § (1) A jelölés és választás lebonyolítását a Dékán által (a Kari szenátusi képviselő- választáson szavazati 

joggal nem rendelkező közalkalmazottjai köréből) delegált 1+2 fős Választási Bizottság látja el.  

(2) A Választási Bizottság 1 fő elnökből és 2 fő tagból és egy póttagból áll.  

(3) A Választási Bizottság működésének időtartama adott szenátusi képviselő választásra szól.   

(4) A Választási Bizottság elnöke, tagjai és póttagja nem jelölhetők képviselőnek.  

 

A Választási Bizottság feladatai 

 

5. § A Választási Bizottság: 

a) tájékoztatja a jelöltállításra és a választásra jogosultakat a szavazással kapcsolatos kérdésekről, az eljárás 

lebonyolításáról, 

b) elfogadja és elkészíti a választás hiteles dokumentumait - (3-6. mellékletek), 

c) közreműködik a Jelölőgyűlésen és a választáson (ülésvezetés, tájékoztatás, jegyzőkönyvezés stb.), 

d) beszerzi a képviselő-jelöltek nyilatkozatát a szenátusi mandátum vállalásáról (7. sz. melléklet), 

e) ellenőrzi a képviselő-jelölés megfelelőségét, érvényességét, és nyilvántartásba veszi a képviselő-jelölteket, 

f) összeállítja a jelölteket tartalmazó szavazólapot, valamint a kari szenátori képviselő-választási szavazólapot, 

g) figyelemmel kíséri és felügyeli a jelöltekről szóló szavazás és a választás lebonyolítását,  

h) dönt a szavazással összefüggő vitás kérdésekben,   

i) összesíti a szavazatokat, 

j) jegyzőkönyvet vesz fel a Jelölőgyűlés és kari szenátori képviselő-választás lebonyolításával kapcsolatosan az 

alábbi tartalommal: 

ja) Jegyzőkönyvre vonatkozó adatok  

- készítésének helye, ideje,  

- a jelölők, választók névsora (jelenléti ív/névjegyzék mellékletként csatolva, 3., 6. sz. melléklet) 

- a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírása 

jb) A jelölőgyűlés, kari szenátori képviselő-választás eredményeire vonatkozó adatok: 

- a jelölésre, választásra jogosultak létszáma 

- a jelenlévők száma 



- az összes leadott szavazat száma, 

- az összes érvényes és érvénytelen szavazat száma,  

- a jelölés, választás eredménye 

jc) Jogorvoslatról szóló tájékoztatás: 

A választással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet a Dékán által delegált Kari Jogorvoslati Bizottsághoz 

kell benyújtani a választás napjától számított 2 munkanapon belül. A Kari Jogorvoslati Bizottság a 

jogorvoslati kérelmet 2 munkanapon belül bírálja el.  

 

IV. Fejezet 

5. A jelölés 

 

6. § (1) A Kar oktatói és kutatói a jelöltek kiválasztására irányuló jelöltajánlásokkal vesznek részt a választási 

eljárásban. 

(2) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő szenátusi képviselő-választásra jelöltet, a Kari Össz-oktatói 

Értekezlet keretében összehívott Jelölőgyűlésen, a szervezeti egységek közalkalmazotti jogviszonyban álló 

oktatói, kutatói állíthatnak (a jelöltállításra jogosultak névsorát az EGFI által megküldött dokumentum rögzíti). 

A jelöltállítás a Jelölőgyűlésen nyíltan történik.  

(3) A jelölés két kategóriában történik: 

a) „A” kategória: Dékán 1 fő 

b) „B” kategória: Fogorvostudományi Karon vezetői megbízással rendelkező oktató/kutató 2 fő 

 

 

A jelölőgyűlés 

 

7. § (1) A Jelölőgyűlést a Dékán hívja össze az időpont és a helyszín megjelölésével.  

(2) A Jelölőgyűlés elnöki feladatait a Kari Választási Bizottság elnöke látja el. 

(3) A Jelölőgyűlés határozatképes, ha azon a jelölésre jogosultak legalább 50 %-a jelen van. 

(4) Határozatképtelenség esetén ismételt Jelölőgyűlés megtartására kerül sor, mely jelenléttől függetlenül 

határozatképes. 

(5) A Jelölőgyűlésen a Választási Bizottság feladatai:  

- aláíratják a jelölésre jogosultakkal a jelenléti ívet mely névjegyzékként és jelölő lista átvételi 

elismervényként is használatos (3. sz. melléklet) 

- a jelölőgyűlésen elhangzott jelöltek neve jelölő listára (hitelesített szavazólap) felvezetése alfabetikus 

sorrendben (4. sz. melléklet) 

- jelölő lista (szavazólap) átadása a helyszínen a jelölésre jogosultaknak,   

- a jelölő lista átvételének igazolására a jelölésre jogosulttal a jelenléti ív/névjegyzék/jelölő lista átvételi 

elismervény aláíratása, (3. sz. melléklet)  

- szavazatszámlálás.  

(6) A jelölőgyűlésről jegyzőkönyv készül az 5. § j) pont szerinti tartalommal.  

(7) A Dékán a Kari Választási Szabályzatot  a helyben szokásos módon az érintettek részére hozzáférhetővé 

teszi. 

A jelöltállítás szabályai 

 

8. § (1) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő képviselő választáson jelöltek lehetnek (passzív 

választójoggal rendelkeznek):  

a) „A” kategóriában a Kar Dékánja,  

b) „B” kategóriában  a  Kar vezető beosztású oktatói, kutatói – ide értve a Kari Tanács más Karról 

delegált vezető beosztású oktatóját, kutatóját, feltéve, hogy (nyilatkozatával) választójogát kizárólag a 

Fogorvostudományi Karon kívánja gyakorolni.  

(2) A Kar képviseletében megválasztásra kerülő képviselő választáson nem lehetnek jelöltek (nem rendelkeznek 

passzív választójoggal): 

a) a nem vezető beosztású oktatók, kutatók, 

b) a nem oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, 

c) a Hallgatói Részönkormányzat tagjai,  

d) a Választási Bizottság elnöke, tagjai és póttagja.  

 

A jelöltállítás menete a Jelölőgyűlésen 

 

9. § (1) Jelölt „A” kategóriában: 1 fő - mely személy kizárólag a Dékán személye lehet,  

(2) „B” kategóriában: 2 fő a Kari tanács vezetői megbízással rendelkező oktatói, kutatói közül.  



 

10. § A jelölés érvénytelen:  

a) ha olyan személyre érkezik jelölés, aki a 6. § (2) bekezdése alapján a jelölő-listára nem vehető fel  

b) ha a jelölés nem a 4. § (2) bekezdésében megjelölt személytől érkezik.  

 

Szavazás a jelöltekről 

 

11. § (1) A jelöltállítás szavazásán egy aktív választójoggal rendelkező személy „A” kategóriában 1 főre, „B” 

kategóriában 2 fő jelöltre szavazhat.  

(2) A jelöltekre a jelölő-listán, titkosan történik. 

(3) Minden aktív választójoggal rendelkező személy egy jelölő-listát kap, mely egyéni szavazólapként 

funkcionál. (4. sz. melléklet) 

 

12. § (1) Érvényes a szavazat, amennyiben a jelöltek neve mellett szereplő négyzetben a jelölő egyértelmű 

módon kinyilvánítja jelölési szándékát: „A” kategóriában szereplő 1 főre, „B” kategóriában szereplő 2 főre.  

(2) A jelöltállítás szavazásakor az egyéni szavazólap (jelölő lista) érvénytelen: 

a) ha a jelölőlistán/szavazólapon „A” kategóriában egynél több, „B” kategóriában 2 főnél több jelölt mellé 

kerül a jelölés. 

b) ha a jelölőlistán/szavazólapon nem állapítható meg egyértelműen a jelöltre szavazó akarata,  

c) ha nem a jelen szabályzat melléklet mintájára és/vagy hitelesítés nélküli jelölőlistán/szavazólapon tették 

meg (4. sz. melléklet).  

 

A jelöltállítás eredménye 

 

13. § Kari szenátusi képviselő-jelöltté válik: 

a) az „A” kategóriában jelölt  az érvényes szavazatok legalább 30%-ával rendelkezik, 

b) a „B” kategóriában az érvényes szavazatok legalább 30%-ával rendelkező jelöltek.   

 

V. Fejezet  

6. A Kari szenátusi képviselő-választás  

A választásra jogosultak 

 

14. § (1) A Kari szenátusi képviselőket a Kari Tanács, mint választásra jogosult szerv választja meg.  

(2) A Kari szenátusi képviselők választásán a Kari Tanácsban nem rendelkeznek választójoggal: 

a) a Hallgatói Részönkormányzat képviselői, 

b) más Karok nem vezető beosztású oktatói, kutatói, 

c) azon Kari Tanács tagok, akik választójogukat más Kar Kari Tanácsában kívánják gyakorolni, és az 

erről szóló nyilatkozatot határidőben a Kari Választási Bizottság rendelkezésére bocsátották. (2. sz. 

melléklet) 

(3) A Kari szenátusi képviselők választásán a Kari Tanácsban, mint választásra jogosult szervben az alábbi Kari 

Tanácsi szavazati joggal rendelkező tagjai rendelkeznek választójoggal:   

a) Dékán 

b) Dékánhelyettesek 

c) Kari szervezeti egységek vezetői (kivéve a vezető-helyetteseket) 

d) más Kar azon vezető beosztású oktató, kutató Kari Tanács tagjai, akik választójogukat a 

Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsában kívánják gyakorolni, és az erről szóló nyilatkozatot határidőben 

a Választási Bizottság rendelkezésére bocsátották. (2. sz. melléklet) 

(4) Amennyiben a 14. § (3) bekezdésében felsorolt személy más Kari Tanácsnak is tagja, a Fogorvostudományi 

Kar képviseletében megtartásra kerülő képviselőválasztáson az aktív és a passzív választójogát kizárólag egy, az 

általa tett nyilatkozat szerint megjelölt kar tanácsában gyakorolhatja. Döntéséről a Kari Választási Bizottságot a 

jelölésre nyitva álló határidőben - mely a Jelölőgyűlés időpontjával zárul - köteles nyilatkozatának átadásával 

értesíteni. (2. sz. melléklet). 

 

 

 

A választás helye, ideje, levezető személye 

 

15. § (1) A választás helye: Kari Tanácsülés 

(2) A választás időpontja: A Rektor által kiírt időpont. 

(3) A választást levezető személy: a Kari Választási Bizottság elnöke. 



  

A szavazás módja 

 

16. § (1) A választás listán történik, két kategóriában az alábbiak szerint: 

a) „A” kategória: Dékán 1 fő 

b) „B” kategória: Kari vezető oktató/kutató 2 fő  

(2) A szavazólapon az összes jelölt neve kategóriánként felsorolásra kerül, „B” kategóriában (a Jelölőgyűlésen 

elnyert szavazatok száma szerinti)  rangsorolás értelmében, csökkenő sorrendben.  

(3) A listán jelöltekre 

a) „A” kategória: Dékán 1 főre 

b) „B” kategória: Kari vezetői beosztású oktató/kutató 2 főre,  

összesen három főre lehet szavazni.  

(4) A Kari Tanács a Kari szenátusi képviselő-jelöltet titkos szavazással választja meg. 

 

A szavazat érvényessége/érvénytelensége 

 

17. § (1) A szavazat érvényes, amennyiben a szavazatot leadó a jelölt neve mellett szereplő négyzetben 

egyértelmű módon kinyilvánítja választási akaratát. 

(2) A 0 szavazatot, illetve 3-nál több szavazatot tartalmazó szavazólap érvénytelennek minősül.  

(3) Amennyiben „B” kategóriában a 2 fő delegáltnál több jelölt esetében szavazategyenlőség áll fenn, a 

szavazategyenlőséggel érintett jelöltek között a szavazást meg kell ismételni.  

 

 

18. § Amennyiben a mandátumot szerzett személy Szenátusi tagsága bármilyen okból megszűnik, a megüresedő 

mandátum a következő, legtöbb szavazatot kapott jelölt részére kerül kiosztásra, vagy új választás kiírására kerül 

sor.  

 

 

A szenátusi képviselő választás eredménye 

 

19. § (1) A szavazás érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint 50%-a jelen van, és eredményes, ha az 

érvényes szavazatok száma eléri a jelenlévők több mint felét. 

(2) Határozatképtelenség esetén ismételt Kari Tanácsülés megtartására kerül sor, mely jelenléttől függetlenül 

határozatképes. 

 

20. § (1) A Szenátusban mandátumot 

a)  az „A” kategóriában  legalább 50%+1 szavazattal rendelkező jelölt, 

b) a „B” kategóriában az első 2 fő legtöbb szavazattal rendelkező jelöltek  szereznek.  

(2) Amennyiben a 20. § (1) bek. a) pontban a képviselő-jelölt nem rendelkezik a szavazatok legalább 50%+1 

szavazattal, a 20. § (1) bek. b) pont 3 fő legtöbb szavazatot elért jelöltre módosul.  

 

21. § (1) A szavazás eredményéről a Kari Tanács határozatot hoz, melyet a Kar honlapján a választási eljárás 

jogerőre emelkedése után közzé tesz.  

(2) A Kari Tanács a szavazás eredményéről a Szenátus elnökét a határozat jogerőre emelkedése után azonnal, a 

helyben szokásos módon tájékoztatja.  

 

VI. Fejezet 

7. A jogorvoslat 

 

22. § (1) A Kari Választási Bizottság döntésével szemben a Kari szenátusi képviselő-választással összefüggő 

jogorvoslattal a választást követő 2 munkanapon belül a Kari Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fordulni.  

(2) A Kari Jogorvoslati Bizottság tagjai: Dékán által (a Karnak a választásokon szavazati joggal nem rendelkező 

közalkalmazottjai köréből) delegált 2 fő, és a Dékáni Hivatal vezetője.  

(3) A Kari Jogorvoslati Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki tagja a Kari Választási Bizottságnak.  

(4) A Kari Jogorvoslati Bizottság a benyújtott jogorvoslati kérelmet 2 munkanapon belül bírálja el.  

(5) A Kari Jogorvoslati Bizottság döntésével szemben jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat 

kérhető.  

 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 



Hatályba léptető rendelkezések 

 

23. § A Fogorvostudományi Kar Választási Szabályzata az elfogadását követő napon lép hatályba és először a 

2016. évi Szenátusi képviselőválasztáson kell alkalmazni.  

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

H I R D E T M É N Y 

Semmelweis Egyetem Rektora  

Szenátusi képviselő választást tűzött ki 

a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 

 

Időpontja: 

………..év ……………… hó ….. nap ……..óra 

 

A választás helyszíne: 

Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsülés 

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 103. 

Szenátusi Tanácsterem 

 
  

A listán szereplő képviselő-jelöltek közül a Kari Tanács - mint választási szerv - kari szenátusi képviselő 
választáson szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással választják meg a Szenátus 3 fő 

Fogorvostudományi Kari képviselőjét. 
 

A JELÖLÉS feltételei 
A Fogorvostudományi Kar Jelölőgyűlésén, a jelölésre jogosultak köre adhat jelölést a Kari szervezeti egységek 

vezető beosztású oktatójára, kutatójára. Egy jelölésre jogosult személy „A” kategóriában 1 fő jelöltre, „B” 
kategóriában 2 fő jelöltre  tehet javaslatot 

 
(A választási eljárásról a Kari Tanács … sz. határozatával elfogadott Kari Választási Szabályzat rendelkezik, 

amely megtekinthető a Kari Honlapon és a Dékáni Hivatalban) 
 

A jelölésre nyitva álló határidő: a Jelölőgyűlés időpontja előtti 10 nap 
A jelölőgyűlés időpontja: ……….. 

 
Részletes tájékoztatásért a Fogorvostudományi Kar Választási Bizottságához lehet fordulni a ………  e-mail 

címen, illetve a ……. telefonszámon  
 

2. sz. melléklet 

 
 
 

Nyilatkozat* 
 

 

Alulírott ………………………………… (Szül. hely, idő: …………………………….………. lakcím: 

……….………………………………………..), mint a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának tagja ezennel kijelentem, hogy a 20…..  évi szenátusi képviselő választások során – tekintettel arra, 

hogy a Semmelweis Egyetem másik Kari Tanácsának is tagja vagyok – mind az aktív, mind a passzív 

választójogomat a ………………………………...…………………………………. Karon kívánom 

gyakorolni.  

 

Budapest, 20….  …………………. 

 

  

------------------------------------------------  



aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

*A nyilatkozat visszaküldési határideje: 20….      ……..  

 

Amennyiben fenti határidőig a nyilatkozat nem érkezik vissza a Kari Választási Bizottsághoz, úgy tekintjük, 

hogy mind aktív, mind passzív választójogával nem a Fogorvostudományi Karon kíván élni. 

 

3.sz. melléklet 

Jelölőgyűlés 

 

 

Jelenléti ív/Névjegyzék/átvételi igazolás 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR  

 Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 

 

Sorsz.   Név  Jelenléti ív aláírás  Jelölő lista átvétel igazolás 

 

1. ______________________ ………………………….. …………………………… 

2. ______________________ ………………………….. …………………………… 

3. ______________________ ………………………….. …………………………… 

4. ______________________ ………………………….. …………………………… 

5. ______________________ ………………………….. …………………………… 

6. ______________________ ………………………….. …………………………… 

7. ______________________ ………………………….. …………………………… 

8. ______________________ ………………………….. …………………………… 

9. ______________________ ………………………….. …………………………… 

10. ______________________ ………………………….. …………………………… 

11. ______________________ ………………………….. …………………………… 

12. ______________________ ………………………….. …………………………… 

13. ______________________ ………………………….. …………………………… 

14. ______________________ ………………………….. …………………………… 

15. ______________________ ………………………….. …………………………… 

16. ______________________ ………………………….. …………………………… 

17. ______________________ ………………………….. …………………………… 

18. ______________________ ………………………….. …………………………… 

19. ______________________ ………………………….. …………………………… 

20. ______________________ ………………………….. …………………………… 

21. ______________________ ………………………….. …………………………… 

22. ______________________ ………………………….. …………………………… 

23. ______________________ ………………………….. …………………………… 

24. ______________________ ………………………….. …………………………… 

25. ______________________ ………………………….. …………………………… 

Szükség szerint új lapon folytatható! 

Dátum: ……………………………. 

4.sz. melléklet 

Jelölőgyűlés 

 

Jelölő lista/szavazólap 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR  

 Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 

„A” Kategória 



Dékán jelölése 

 

Javasolt személy neve   Szervezeti egység    Szavazat 

1. ______________________  _______________________  
 

„B” Kategória 

Vezető beosztású oktató/kutató jelölése 

 

Javasolt személy neve   Szervezeti egység    Szavazat 
 

1. ______________________  _______________________  
 

2. ______________________  _______________________    

 

3. ______________________  _______________________  
 

4. ______________________  _______________________  
 

5. ______________________  _______________________  
 

6. ______________________  _______________________  
 

 

Felsorolni a jelölőgyűlésen jelölést kapott vezető beosztású oktatókat/kutatókat szükséges alfabetikus 

sorrendben /a számsor szükség esetén bővíthető/ 

 

JELÖLNI A KÍVÁNT NÉV MELLETT LÉVŐ NÉGYZETBEN ELHELYEZETT EGYÉRTELMŰ 

AKARATNYILVÁNÍTÁSSAL LEHET. „A” KATEGÓRIÁBAN LEGFELEJEBB 1 FŐ, „B” KATEGÓRIÁBAN 

LEGFELJEBB 2 FŐ MEGJELÖLÉSÉVEL. 
 

Dátum: ……………………………………………………. 
 
SZERVEZETI EGYSÉG BÉLYEGZŐLENYOMATA: 

 

5.sz. melléklet 

Szavazólap 

 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCS 

mint választásra jogosult szerv 

 Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 

„A” Kategória 

Dékán  

 

Képviselő-jelölt neve   Szervezeti egység    Szavazat 
 

1. ______________________  _______________________  
 

 

„B” Kategória 

Vezető oktató/kutató 

 

 

Képviselő-jelölt neve  Szervezeti egység    Szavazat 
 

1. ______________________  _______________________  
 

2. ______________________  _______________________    

 



3. ______________________  _______________________  
 

4. ______________________  _______________________  
 

5. ______________________  _______________________  
 

6. ______________________  _______________________  
 

 

SZAVAZNI „A” KATEGÓRIÁBAN MAXIMUM 1 FŐ, „B” KATEGÓRIÁBAN MINIMUM 1,  

MAXIMUM 2 FŐRE,  A NÉV MELLETT LÉVŐ NÉGYZETBEN ELHELYEZETT EGYÉRTELMŰ 

AKARATNYILVÁNÍTÁSSAL LEHET 

 

A szavazat érvénytelen: 

- ha nem az arra hitelesített szavazólapon adták le, 

- ha a szavazólap nincs ellátva a hitelesítő bélyegzővel, 

- ha a szavazólapon a szavazó egyértelmű akarata nem állapítható meg, 

- ha a szavazólapon 0 fő képviselőjelöltre adtak le szavazatot, 

- ha a szavazólapon „A” kategóriában 1 főnél többre, „B” kategóriában 2 főnél többre adtak le 

szavazatot.  

 

DÉKÁNI HIVATAL BÉLYEGZŐLENYOMATA: 
 

 

 

6. sz. melléklet 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCS 

 

 

 

Névjegyzék 

Semmelweis Egyetem szenátusi képviselő választás 

 

 

 

Sorsz.   Név  Jelenléti ív aláírás  Szavazólapátvétel igazolás 

 

 

1. ______________________ ………………………….. …………………………… 

2. ______________________ ………………………….. …………………………… 

3. ______________________ ………………………….. …………………………… 

4. ______________________ ………………………….. …………………………… 

5. ______________________ ………………………….. …………………………… 

6. ______________________ ………………………….. …………………………… 

7. ______________________ ………………………….. …………………………… 

8. ______________________ ………………………….. …………………………… 

9. ______________________ ………………………….. …………………………… 

10. ______________________ ………………………….. …………………………… 

11. ______________________ ………………………….. …………………………… 

12. ______________________ ………………………….. …………………………… 

13. ______________________ ………………………….. …………………………… 

14. ______________________ ………………………….. …………………………… 

15. ______________________ ………………………….. …………………………… 

 

Dátum: ……………………………. 

 

Dékáni Hivatal körbélyegzője: 

 

 

 



7. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

 

 

Alulírott ……………………………… (Szül. hely, idő:…………………………….………. lakcím: 

……….………………………………………..), mint a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 

…………………………………. Intézet/Klinika közalkalmazott vezető oktatója/kutatója kijelentem, hogy a  

Fogorvostudományi Kar 20….. évi szenátusi képviselők választásán kari szenátusi képviselőként való 

jelölésemet és megválasztásom esetén a Kar képviseletét a Szenátusban vállalom és elfogadom.  

 

Budapest, 20…. ……………………  

 

 

------------------------------------------------  

aláírás 

 

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

37/2016.(XII.2.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Tanácsülés napirendjének elfogadásáról 

 

A Kari Tanács nyílt  szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának napirendjét  

 

    18 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Bejelentések 

2. Címzetes Egyetemi Docensi cím adományozásának véleményezése (Dékán) 

3. Szenátorválasztás (Dékán) 

4. Dékánhelyettesi pályázat véleményezése (Dékán) 

5. Javaslat kurrikulum módosításra  (Dr. Gera István)  

6. Javaslat Kari Bizottságok összetételének megváltoztatására (Dékán) 

7. Dékáni Hivatalvezetői pályázat véleményezése (Dékán) 

8. Javaslat Egyetemi kitüntetésekre (Dékán) 

9. Egyebek 

 



Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

 

2016/17. tanév 

28/2016.(XII.2.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Tanácsülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

 

 

A Kari Tanács nyílt  szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának jegyzőkönyv hitelesítőit  

 

    18 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens 

Dr. Márton Krisztina egyetemi docens 

 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

39/2016.(XII.2.) sz. 

Kari Tanács határozata 

A Kari Tanácsülés Szavazatszámláló Bizottság tagjairól 

 

 

 

A Kari Tanács nyílt  szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari 

Tanácsának Szavazatszámláló Bizottság tagjait  

 

    18 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Dr. Gerle János igazgató 

Dr. Kivovics Péter egyetemi docens 

Ferenczi Szabolcs HÖK részönkormányzat elnöke 

 

 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

 

2016/17. tanév 

40/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

Javaslat „Címzetes egyetemi docensi” cím adományozásáról 

 

 

 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a  Címzetes egyetemi docensi cím adományozását 

 

Dr. Cserháti Péter főigazgató úr részére         18    igen  0 nem  0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal javasolja a Szenátus felé elfogadásra.  

 

  

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

41/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

a Fogorvostudományi Kar Szenátusi képviselő választás eredményéről 

 

 

 

A Kari Tanács Szenátusi képviselő választásra jogosult tagjai  titkos szavazással a 

Semmelweis Egyetem Rektora által a Fogorvostudományi Karon kiírt Szenátusi képviselő 

választáson  

 

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékánt 15 igen   0 nem 0 tartózkodás 

Dr. Bartha Károly egyetemi docenst  15 igen   0 nem 0 tartózkodás 

Dr. Dobó-Nagy Csaba egyetemi tanárt  15 igen   0 nem  0 tartózkodás 
 

szavazati aránnyal Szenátusi képviselőnek javasolja elfogadni a Szenátus felé.  

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. december havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

42/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

dékán-helyettesi pályázat véleményezéséről 

 

 

 

A Kari Tanács titkos szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán kiírt 

dékán-helyettesi pályázatra az alábbi véleményt alakította ki: 

 

Dr. Németh Zsolt egyetemi docens  18 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal, dékán-helyettesi kinevezését javasolja.  

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. december havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

 

2016/17. tanév 

43/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

Kurrikulum módosítás 

Fogorvosi biokémia, Molekuláris sejtbiológia kötelező tárgyak  

 

 

A Kari Tanács nyílt szavazással a Fogorvostudományi Karon a 2017/18. tanévtől felmenő 

rendszerben a Fogorvosi biokémia, Molekuláris sejtbiológia kötelező tárgyakról szóló 

kurrikulum módosítást   

 

18 igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadja.  

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         Bevezetésre: 2017/18-as tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

44/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

a  Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Karán 

Bizottságok személyi összetételének módosítása 

 

 

A Kari Tanács titkos szavazással a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán a 

SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG elnökeként 

 

Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens, (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 

 

18  igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadta. 

 

SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG tagjaként 

 

Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens, (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) 

személyét 

 

18 igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal elfogadta. 

 

A bizottság összetétele:  

 

SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG: 

Elnök:   Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és  

Fogászati Klinika) 

Tagok:   Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens (Gyermekfogászati és  

Fogszabályozási Klinika) 

HÖK 1 fő 

Nagy Lilien 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

 

2016/17. tanév 

45/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

a  Semmelweis Egyetem  

Fogorvostudományi Karán 

Bizottságok személyi összetételének módosítása 

 

 

 

 

A Kari Tanács titkos szavazással a Semmelweis Egyetem  FELÜBÍRÁLATI BIZOTTSÁGA 

Fogorvostudományi Kara által delegált tagjaként a Szociális és Esélyegyenlőségi bizottság 

elnökét Dr. Bogdán Sándor egyetemi docenst 

 

18  igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

szavazati aránnyal a Szenátus felé elfogadásra javasolja. 

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

 

2016/17. tanév 

46/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

Dékáni Hivatal hivatalvezetői pályázat véleményezéséről 

 

 

 

A Kari Tanács a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán kiírt Dékáni Hivatal 

hivatalvezetői pályázatokat véleményezte, titkos szavazással 

 

18 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 

szavazati aránnyal az alábbi rangsort alakította ki: 

 

1. dr. Jambrik Anna 

2. dr. Szoboszlai Csilla Katalin  

 

A Kari Tanács hivatalvezetői kinevezésre dr. Jambrik Annát javasolja a Szenátus felé 

elfogadásra.  

 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. december havi Szenátusi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semmelweis Egyetem 

Fogorvostudományi Kar 

Kari Tanácsának 

2016/17. tanév 

47/2016.(XII.2.) sz. 

kari tanács határozata 

Javaslat Egyetemi  díjak adományozásáról 

 

A Kari Tanács titkos szavazással a 2017. évi Egyetemi Díjak adományozásáról  szóló 

Fogorvostudományi Kar szervezeti egységei által összeállított kitüntetési javaslatok alapján – 

az alábbi lista szerint javasolja a Szenátus felé elfogadásra.  

Sorszám Rangsor 
Kitüntetésre javasolt közalkalmazott 

neve 
Kitüntetésre javasolt közalkalmazott 

beosztása 

Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója 
 1 fő 

1  1. Dr.Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens 

2  2. Dr. Kerémi Beáta egyetemi docens 

Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója 
3 fő 

3 1.  Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens 

4 2. Dr. Gerle János klinikai főorvos 

5  3. Dr. Földes Anna tudományos munkatárs 

6 4  Dr. Gresz Veronika egyetemi docens 

7 5  Dr. Nagy Zsolt András klinikai szakorvos 

8 5.  Képes Zoltánné intézetvezető asszisztens 

Rektori Dicséret 
 4 fő 

9 1. Dr. Szűcs Attila egyetemi docens 

10 2. Gecse Veronika Éva titkárnő 

11 3. Dr. Büchler János klinikai főorvos 

12 4. Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd 

Dékáni Dicséret 
10 fő 

13 1. Bartók Mária oktató fogtechnikus 

14 2. Zelles Magdolna oktató fogtechnikus 

15 3. Dr. Katona István Zoltán fogszakorvos 

16 4. Gergácz Judit  adminisztrátor  

17 5. Licska István ruharaktáros 

18 6. Csaplár Annamária fogászati szakasszisztens 

19 7. Lőrincz Katalin sterilizáló asszisztens 

20 8. Csapó Sándor műtőssegéd 

21 9. Ruzsa Antalné fogászati asszisztens 

22 10. Dr. Nemes Bálint egyetemi tanársegéd 

23 11. Szlivka Ágnes tanulmányi asszisztens 

24 12. Földényi Orsolya fogászati higiénikus 

 

Felelős: Dr. Gerber Gábor  egyetemi docens,  dékán 

Határidő:         2016. december 15. 


