
 
 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 
73/2012. (VI. 28.) számú  

H A T Á R O Z A T A  
 

a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint ezzel 
összefüggésben a Rector Emeritus cím viselésérıl szóló szabályzat módosításáról 

 
A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. § (12) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának, valamint ezzel összefüggésben a Rector Emeritus cím 
viselésérıl szóló szabályzat módosításáról a következıket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
(1) A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának I. Része Szervezeti és 
Mőködési Rend (a továbbiakban: SzMR) 15. § (22) bekezdésének felvezetı szövege helyébe 
a következı rendelkezés lép: 
„A rektor irányítja, koordinálja és összehangolja az egyetemi klinikák és betegellátásban részt 
vevı intézetek részvételével mőködı Klinikai Központ gyógyító-megelızı tevékenységét, 
ennek keretében„ 
 
(2) Az SzMR 18. § (8) bekezdésének elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép:  
„A Semmelweis Egyetemen az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelıs magasabb 
vezetıi megbízással rendelkezı vezetı a rektor, aki irányítja és vezeti a Klinikai Központot.” 
 
(3) Hatályát veszti az SzMR 15. § (22) bekezdésének k) pontját követı, számozatlan 
bekezdés, valamint a SzMR 18. § (8) bekezdését követı számozatlan bekezdés. 
 

2. § 
 
(1) Az SzMR 15. § (27) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(27) Az, akinek rektori megbízása az Egyetem integrációját - 2000. január 1-ét - követıen 
nem visszahívással szőnt meg, a rektori megbízás megszőnését követıen jogosult a „Rector 
Emeritus” cím használatára. Jogállásáról külön szabályzat rendelkezik.” 
 
(2) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat II. Része Foglalkoztatási követelményrendszer II. 
fejezete - A Semmelweis Egyetem oktatóinak és kutatóinak, továbbá más dolgozóinak 
jogállásáról, a foglalkoztatási követelményrendszer részletes szabályairól - , VI. alfejezetében 
- Az Egyetem által adományozható munkakörhöz nem kapcsolódó címek - , a Rector 
Emeritus alcím alatti elsı számozatlan bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
„Az, akinek rektori megbízása az Egyetem integrációját - 2000. január 1-ét - követıen nem 
visszahívással szőnt meg, a rektori megbízás megszőnését követıen jogosult a „Rector 
Emeritus” cím használatára.” 

 
 
 
 



3. § 
 
A Professor Emeritus cím adományozásának és viselésének feltételeirıl és a Rector Emeritus 
cím viselésérıl szóló, 75/2003. (VII. 3.) ET. számú határozattal kiadott szabályzat Sz 11. 
szakasza helyébe a következı rendelkezés lép: 
„Az, akinek rektori megbízása az Egyetem integrációját - 2000. január 1-ét - követıen nem 
visszahívással szőnt meg, a rektori megbízás megszőnését követıen jogosult a „Rector 
Emeritus” cím használatára.” 
 
 

4. § 
 
A jelen módosítás 2012. július 1-jén lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. június 28. 
  

 
Dr. Szél Ágoston 

megválasztott rektor 
 


