
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SEMMELWEIS EGYETEM 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

I. KÖNYV 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 

 

I.8. RÉSZ 

EGYES SPECIÁLIS KARI ÉS OKTATÁSI IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST 

 

2019. 

  



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és 

Működési Rend – I.8. RÉSZ Egyes speciális kari és oktatási igazgatással kapcsolatos 

rendelkezések 

 

2 

Hatályos szöveg: 2019. november 5. 
 

Tartalom 
I.8. RÉSZ ............................................................................................................................................. 3 

EGYES KÜLÖNÖS KARI ÉS OKTATÁSI IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................................... 3 

1. § [Az egyetem karainak speciális feladatai] ........................................................................ 3 

2. § [Az Általános Orvostudományi Karra vonatkozó egyes speciális kari rendelkezések] ... 3 

3.§ [A Pető András Karra vonatkozó egyes speciális kari rendelkezések].............................. 3 

4. § [Az Egészségtudományi Karra vonatkozó egyes speciális kari rendelkezések] .............. 4 

5. § [A kari tanács összetételének átmeneti különös szabályai] .............................................. 4 

 

  



Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és 

Működési Rend – I.8. RÉSZ Egyes speciális kari és oktatási igazgatással kapcsolatos 

rendelkezések 

 

3 

Hatályos szöveg: 2019. november 5. 
 

I.8. RÉSZ
1
 

EGYES KÜLÖNÖS KARI ÉS OKTATÁSI IGAZGATÁSSAL 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § [Az egyetem karainak speciális feladatai] 

 

(1) Az egészségtudományi kar az egyetem részére engedélyezett, továbbá a vonatkozó 

engedélyben, alapdokumentumban a kar felelősségi körébe utalt képzést, így 

különösen, de nem kizárólagosan az egészségtudományi képzési ágban alap-, és 

mesterképzést, felsőoktatási szakképzést, felsőfokú szakképzést, szakirányú- és 

kötelező szakmai továbbképzést, egészségügyi szakdolgozói továbbképzést, OKJ-s 

szakképzést, felnőttképzést, kötelező szakmacsoportos képzést, bölcsészettudományi 

képzést, továbbá pedagógusképzést végez. 

 

(2) Az egyetem folytathat iskolarendszerű szakképzést, felkészítést szakmai vizsgára, 

továbbá szakmai vizsgát lebonyolíthat. Erre a tevékenységre a szakképzésre 

vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. E képzésben részt vevők jogállása és e 

képzés finanszírozása megegyezik a szakképző iskola tanulóinak jogállásával és 

képzésfinanszírozásával. Az egyetem ezen túlmenően költségtérítéses formában, 

illetőleg vállalkozói tevékenységként iskolarendszeren kívüli szakképzést is folytathat. 

 

(3) Az egészségügyi ellátás országos rendjéhez kapcsolódóan az egyetem és egyes karai – 

autonómiájukkal összhangban – progresszív megelőző, gyógyító és rehabilitációs, 

valamint testkulturális és pedagógiai tevékenységet végeznek. 

 

 

2. § [Az Általános Orvostudományi Karra vonatkozó egyes speciális kari rendelkezések] 

 

Az általános orvostudományi karon a dékán közvetlenül irányítja a Humán Agyszövet Bank 

és Laboratóriumot. 

 

3.§ [A Pető András Karra vonatkozó egyes speciális kari rendelkezések] 

 

(1) A Pető András Kar jelen bekezdésben meghatározott szervezeti egységeinek 

feladataihoz kapcsolódóan egyes központi szervezeti egységek szakmai felügyeletet 

látnak el a következők szerint: 

a) a kar nemzetközi kapcsolatainak szervezését ellátó szervezeti egységek feladatai 

tekintetében a nemzetközi kapcsolatok igazgatósága, 

b) a hallgatók részére a karrierrel összefüggő szolgáltatások szervezése tekintetében az 

Alumni Igazgatóság, 

c) a kari könyvtár feladatainak ellátásához kapcsolódóan a központi könyvtár. 

 

                                                      
1
 Megállapította a 110/2019. (X.24) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 7. §. Hatályos: 2019.11.05-től 
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(2) A Pető András Kar dékáni hivatala ellátja a nemzetközi konduktív fejlesztési 

projektszervezeti egységen keresztül a következő feladatokat: 

a) nemzetközi konduktív nevelési projektek kidolgozása, szervezése, a konduktív nevelés 

elveinek érvényesítését elősegítő szakmai programok és az ezzel összefüggő 

nemzetközi kapcsolatok folyamatos bővítése, a partnerségi kapcsolatok erősítése és új 

kapcsolatok létesítésének kezdeményezése, 

b) olyan szolgáltatási környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a konduktív pedagógiai 

szolgáltatások bővítését, a piaci lehetőségek szélesítését és ezen szolgáltatásokat 

igénybe vevők körének kiterjesztését, 

c) nemzetközi gyakorlóterület biztosítása, 

d) az a)-c) pontokban megjelölt feladatok megvalósítása érdekében hazai és nemzetközi 

partnerekkel 2018. február 1-ét megelőzően valamint azt követően kötött, a Pető 

András kar számára bevételi forrást termelő szolgáltatási szerződések teljesítése, 

amely a konduktor alapképzés, a kari nemzetközi kurzusok és intézménylátogatások 

bázisául szolgál. 

 

(3) Az SZMSZ I.1 rész 139/J. § (6) bekezdés tekintetében intézetigazgató alatt a dékánt 

kell érteni. 

 

4. § [Az Egészségtudományi Karra vonatkozó egyes speciális kari rendelkezések] 

 

(1) A dékán az illetékes intézetigazgató vagy tanszékvezető meghallgatását követően 

megbízza azon tárgyak tárgyfelelőseit, amelyek nem a karhoz tartozó oktatási-kutatási 

szervezeti egységekben oktatnak. 

 

(2) Az SZMSZ I.1 rész 139/G. § (4) bekezdés tekintetében intézetigazgató és 

tanszékvezető alatt, a 139/J. § (1) bekezdés e)-f) pontja, valamint (6) bekezdése, 

továbbá a 139/J. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében intézetigazgató alatt a dékánt 

kell érteni. 

 

5. § [A kari tanács összetételének átmeneti különös szabályai] 
 

(1) Az ÁOK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 141/C. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel,  

a) tisztségénél fogva  

aa) a rektor,  

ab) a dékán, 

ac) a dékánhelyettes, 

ad) a kar klinikájának, intézetének igazgatója, illetve a tanszék vezetője, 

ae) az Arc-, Állcsont-, -Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgatója, 

af) a hamburgi székhelyen kívüli képzéssel kapcsolatos feladatokkal megbízott 

rektori biztos, ennek hiányában a rektor által e feladatokkal összefüggésben 

delegált más személy, 

b) delegált tagként 
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ba) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 12 fő, 

bb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

bc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(2) Az ETK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 141/C. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar azon intézetének, tanszékének vezetője, amely tanévenként legalább egy 

féléven keresztül részt vesz a kar alapképzésében vagy mesterképzésében 

kreditértékkel rendelkező, kötelező tantárgy oktatásában, azzal, hogy ha egy 

tantárgyat, illetve közös vizsgával lezárt tantárgycsoportot – függetlenül attól, 

hogy a tantárgy hány féléven keresztül kerül oktatásra – kettőnél több intézet 

vagy tanszék oktat, akkor az e tantárgy vagy tantárgycsoport oktatás alapján két 

fő lehet a kari tanács tagja, akiknek tanévenkénti rotáció alapján megállapított 

személyét az érintett személyek megállapodása, ennek hiányában a kari tanács 

egyedi döntése jelöli ki; 

b) delegált tagként 

ba) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 6 fő, 

bb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

bc) a szakszervezet által delegált 1 fő 

 

(3) Az EKK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 141/C. § (1) meghatározott 

feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar intézetének intézetigazgatója, 

b) választott tagként, az intézetenként választott további 2-2 fő, 

c) delegált tagként 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 3 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(4) A FOK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 141/C. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar intézetének intézetigazgatója, 

b) választott tagként, a fogorvos mesterszak ÁOK-hoz tartozó intézetek által gondozott 

tantárgyfelelősei által maguk közül választott 5 fő, akiknek személyét választás helyett 

tanévenkénti rotáció alapján az érintett személyek megállapodása is meghatározhatja, 
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c) delegált tagként 

ba) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 5 fő, 

bb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

bc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(5) A GYTK Kari Tanács tagja, ha az az SZMSZ I.1. rész 141/C. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar intézetének intézetigazgatója, 

ad) a Klinikai Központ főgyógyszerésze, 

ae) az Általános és szervetlen kémia, az Analitikai kémia, a Biofizika, a Biológia, az 

Élettan, a Gyógyszerészi gondozás, a Gyógyszerészi növénytan, a Kolloidika, a 

Matematika tantárgyak tantárgyfelelőse (előadója), 

b) delegált tagként 

ba) a Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője által delegált egy tag, 

bb) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 5 fő, 

bc) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

bd) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(6) A PAK Kari Tanács létszáma 21 fő, tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 141/C. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettesek, 

ac) a kar intézeteinek igazgatói, 

b) választott tagok 

ba) intézetenként az intézet oktatói-kutatói-tanárai által választott 2-2 fő, 

bb) a konduktorok által választott 2 fő, 

bc) az egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári vagy konduktori munkakörben 

foglalkoztatott – dolgozók által választott 1 fő, 

c) delegált tagok 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 4 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(7) Az e szakaszban meghatározott kari tanácsi összetételére vonatkozó szabályozást 

2020. január 31-ig a Szenátus felülvizsgálja, hogy megfeleljen a SZMSZ I.1. rész 

141/C.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak. A kar e felülvizsgálat alapján 

elfogadásra kerülő – az új kari tanács összetételének megállapítását tartalmazó - 

szervezeti és működési rendjének elfogadásáról első alkalommal a Szenátus dönt. A 

kari tanács megbízatása a felülvizsgálat eredményeképpen megválasztott kari tanács 

alakuló üléséig tart. 
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(8) Amennyiben az 5.§ szerinti átmeneti összetételre vonatkozó rendelkezések 

alkalmazása során a Kari Tanács tagja nem felel meg a 110/2019. (X.24.) sz. szenátusi 

határozattal elfogadott SZMSZ I.1. Rész „Általános Szervezeti és Működési 

Rendelkezések” III. fejezetének 14. alcíme „Az egyetem további döntéshozó és 

döntéselőkészítő testületei” 141/C.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feltételnek, a 110/2019. (X.24.) sz. szenátusi határozat hatálybalépésével a kari tanácsi 

tagság megszűnik. 
 


