
A Semmelweis Egyetem Szenátusának 

58/2012. (V. 31.) számú  

H A T Á R O Z A T A  

a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika létrehozásáról és ezzel összefüggésben a 
Semmelweis Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. § (12) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításáról a következıket rendeli el: 

1. § 
 

(1) Az Érsebészeti Klinika, a Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék, valamint a 
Szívsebészeti Klinika helyébe az alábbi szervezeti egység lép: Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika.  
 
(2) A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika az alábbi szervezeti egységekkel 
rendelkezik: Érsebészeti Tanszék, Szívsebészeti Tanszék, Kardiológiai Tanszék, Vaszkuláris 
Neurológiai Tanszéki Csoport, Mellkassebészeti Tanszéki Csoport. 
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakra tekintettel a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) 1. számú mellékletét képezı szervezeti ábra ennek 
megfelelıen módosul. 

 
2. § 

 
(1) Az SzMSz II. Részének (Foglalkoztatási követelményrendszer) I. fejezete (A 
munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje) 9. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„9. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a Klinika igazgatója: 
a) munkáltatói jogkört gyakorol a betegellátási feladatokat ellátó klinikai fıorvosi, klinikai 
szakorvosi, klinikai orvosi, klinikai gyógyszerészi, klinikai szakgyógyszerészi, szakdolgozói 
és fizikai munkakörökben alkalmazott munkatársak, 
b) a betegellátási feladatokhoz kapcsolódó szakmai irányítást és közvetett munkáltatói 
jogkört gyakorol az adjunktus, a tanársegéd, a tanársegéd cím nélkül és a klinikai 
fıgyógyszerész munkakörökben alkalmazott munkatársak, valamint 
c) munkáltatói jogkört gyakorol a klinikai vezetı fınıvérek 
tekintetében.” 
 
(2) Az SzMSz II. Részének (Foglalkoztatási követelményrendszer) I. fejezete (A b  
munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje) 13. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„13. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Központi Mőtı mőtımenedzsere és 
helyettese felett a munkáltatói jogokat a Klinika igazgatója gyakorolja a központi mőtı 
mőködési rendjében meghatározottak szerint. 



A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a fımőtısnıt és annak helyettesét, valamint a 
központi sterilizáló és a vérellátó vezetıjét a mőtımenedzser javaslata alapján a Klinika 
igazgatója nevezi ki.  
A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a központi mőtı dolgozói vonatkozásában a 
kinevezés, kinevezés-módosítás, felmentés, fegyelmi tekintetében a munkáltatói jogokat a 
Klinika igazgatója gyakorolja, a közvetlen munkavégzéssel kapcsolatos valamennyi 
munkáltatói jogokat a mőtımenedzser gyakorolja.” 
 

3.  
 
Jelen módosítás a Szenátus által történı elfogadás napján lép hatályba azzal, hogy a 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika a szükséges engedélyek megszerzését követıen 
kezdheti meg mőködését, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlását érintı – a jelen 
módosításban foglalt - rendelkezéseket ezt követıen kell alkalmazni. 
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