1/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Fogpótlástani Klinikára egy fő egyetemi tanári
álláshely
valamint a
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikára egy fő egyetemi docensi
álláshely kiírását
Egyhangú szavazati aránnyal támogatja!

Budapest, 2010. március 19.

2/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Fogorvostudományi Karhoz kiírt dékáni pályázatra,
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár által benyújtott pályázatot elbírálta és
azt

18 igen

0 nem

0 tartózkodás

szavazati aránnyal egyhangúlag támogatja

Budapest, 2010. március 19.

3/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Fogpótlástani Klinikára kiírt igazgatói pályázatra, Dr.
Hermann Péter egyetemi docens által beadott pályázatot elbírálta, és azt

18 igen

0 nem

0 tartózkodás

szavazati aránnyal egyhangúlag támogatja!

Budapest, 2010. március 19.

4/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Fogorvostudományi Karra kiírt egyetemi docensi
pályázatokat elbírálta és azokat az alábbi szavazati aránnyal
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi adjunktus
18 igen

0 nem

0 tartózkodás

Orálbiológiai Tanszék
Dr. Blazsek József egyetemi adjunktus
16 igen

0 nem

2 tartózkodás

Parodontológiai Klinika
Dr. Dőri Ferenc egyetemi adjunktus
18 igen
támogatja!
Budapest, 2010. március 19.

0 nem

0 tartózkodás

5/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2010. évi kari költségvetést
egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta!

Budapest, 2010. március 19.

6/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
felterjesztését a „Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója” kitüntető
címre;
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
15 igen

0 nem

2 tartózkodás

szavazati aránnyal támogatja!
Budapest, 2010. március 19.

7/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács a Tanulmányi Bizottság alábbi javaslatait;
Javaslat; A Kari Tanács javasolja a Szenátusnak, hogy a CV és FM vizsgák
elnevezését egységesítse. Ugyanakkor a CV – FM vizsgák nyújtotta
kedvezményt ( az előadások és gyakorlatok látogatása alóli mentesség )
csupán a tantárgy második felvétele (első CV – FM ) kapcsán biztosítsák az
intézetek, a tantárgy harmadik felvételekor ( másodszori CV és FM) már
ne legyen lehetséges
Indoklás
A két év kihagyás ( előadások és gyakorlatok látogatása alóli mentesség) oly
fokú ismeretcsökkenést eredményez, ami lehetetlenné teszi a sikeres vizsga
letételét.
Egyhangúlag elfogadva!
Javaslat; Az ÁOK-n szereplő „Demonstrátori munka” c. tárgyat a FOK-os
hallgatók is (kreditponttal együtt) szabadon választható tárgyként
felvehessék. 1 ill. 2 kredit adható a hallgatónak annak megfelelően, hogy
oktató mellé van beosztva, vagy önállóan vezet gyakorlatot
Egyhangúlag elfogadva!
Azon költségtérítéses hallgatók esetében, akik a tárgyak „FM” vagy „CV”
kurzusban veszik fel, az aktuális félév költségtérítési díjának 50 %-át, mint
rendelkezésre állási díjat kötelesek befizetni.
Egyhangúlag elfogadva!
T. V. SZ. 21, §. 5. pontja értelmében: „A befogadásról szóló döntést az (1) és
(4) bekezdések figyelembevételével a Kari Oktatási-, Kredit- és

Kreditátviteli Bizottság hozza.” Az ERASMUS keretében külföldön történt
tantárgy teljesítését az alábbiak szerint fogadja el a Kar
1. hallgató beszerzi a külföldi egyetem kurrikulumát, melyet a
Tanulmányi Bizottsághoz benyújt, melyet a TB továbbít az Oktatási,
Kredit és Kreditátviteli Bizottság felé véleményezésre.
2. A Tanulmányi Bizottság döntését az Oktatási Kredit, és Kreditátviteli
Bizottság véleménye alapján hozza meg.
a tantárgyi előadók a Tanulmányi Bizottság engedélye hiányában nem
írhatják alá a félévet.
Egyhangúlag elfogadva!

A maxillofaciális rezidensek azon kérését, mely szerint ők a fogorvosi
tanulmányaik idején az ÁOK-án elfogadott költségtérítési díjat fizethessék,
a Kari Tanács elutasította. A Fogorvostudományi Karon, az aktuális félévre
előírt teljes összegű költségtérítési díjat kötelesek fizetni.
Egyhangúlag elfogadva!
Dr. Pozsonyi Teréz egyetemi docens javaslatát hogy a Belgyógyászat
tantárgy esetében az alábbi módosítások bevezetésre kerüljenek,
a belgyógyászat II. heti 2 óra előadásához a belgyógyászat III.-ból egy óra
gyakorlat áthelyezése. A belgyógyászat II. a szemeszter végén +1 kredittel
kollokviummal zárul.
- A belgyógyászat III. esetében a belgyógyászat II-höz áthelyezett heti 1
óra gyakorlat miatt; mínusz 1 kredittel, szigorlattal zárul
A változtatások bevezetése: 2010/2011 tanév!
egyhangúlag elfogadva!

Budapest, 2010. március 19.
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A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács az alábbi kurrikulum-módosítási javaslatokat a jelölt
szavazati eredményekkel elfogadta.
1. ) TVSZ-ben rögzíteni, hogy a CV vizsgára jelentkezés feltétele, hogy a
hallgató a CV előtt legalább egy sikertelen vizsgán legyen túl!
Egyhangúlag elfogadta
2.) FM vizsga; Javaslat a Szenátus felé e vizsgaforma eltörlésére!
Egyhangúlag elfogadta
3.) Alapozó blokkban az alábbi tantárgyak esetében (orvosi etika,
szociológia, és pszichológia ) lehessen későbbi szemeszterekben is felvenni a
tárgyat, legkésőbb a IV. évfolyamon.
Egyhangúlag elfogadta
4.) Biológia tárgy oktatását változatlanul vigye tovább a Kar.
Egyhangúlag elfogadta
5.) A belgyógyászat II. heti 2 óra előadásához a belgyógyászat III.-ból egy
óra gyakorlat áthelyezése. A belgyógyászat II. a szemeszter végén +1
kredittel kollokviummal zárul.

A belgyógyászat III. esetében a belgyógyászat II-höz áthelyezett heti 1 óra
gyakorlat miatt; mínusz 1 kredittel, szigorlattal zárul
A változtatások bevezetése: 2010/2011 tanév!
Egyhangúlag elfogadva!
6.) Az orális medicina amely jelenleg két félévben egy-egy óra
előadással szerepel, összesen két kredittel, csökkenjen le heti egy óra
előadásra, úgy, hogy a IX-ik szemeszterben lévő „Orális medicina
I.” megszűnik. Ugyanakkor az elvett egy órát a 7-ik szemeszterben a
Parodontológia I jelenlegi 1,5 órás óraszámát heti 2 órára és a 10-ik
szemeszter Parodontológia IV. heti egy óra előadását heti 1,5 órára
emeljük. Az Orális medicina gyakorlat a Parodontológiai gyakorlat
keretében folyik, a vizsgaforma: szigorlat a 10-ik szemeszter végén.
Tehát a fentiek szerint;
7-ik szemeszterben: „Parodontológia I. : 2 óra elmélet, 0 gyakorlat, 2
kredit lett.
IX. szemeszterben az „Orális medicina” megszűnik
10-ik szemeszterben: „Parodontológia IV: 1,5 elmélet, 2 gyakorlat, 3
kredit lett.
Egyhangúlag elfogadta

Budapest, 2010. március 19.
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A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács az elmúlt vizsgaidőszak eredményeiről szóló beszámolót
Egyhangúlag elfogadta!

Budapest, 2010. március 19.

10/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. március 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács a 2010. évi záróvizsgákhoz a Zárvizsga Bizottságok
összetételére vonatkozó javaslatot
Egyhangúlag elfogadta!

Budapest, 2010. március 19.

11/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar Tanács Dr. Gera István egyetemi tanár, dékán
beszámolóját az elmúlt dékáni ciklusról
egyhangú szavazati aránnyal

elfogadta.

Budapest, 2010. május 19.
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A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács beterjesztett kitüntetési javaslatokat az alábbi szavazati
aránnyal javasolja a Szenátus felé felterjesztésre.
Trefort Ágoston-Díj
Gál Péter ügyvivő szakértő (Fogpótlástani Klinika) dékáni felterjesztés
alapján
19 igen

0 tartózkodás

0 nem

Pro Sanitate Díj
Dr. Martonffy Katalin szaktanácsadó (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és
Fogászati Klinika)
17 igen

2 tartózkodás

0 nem

Egészségügyi Miniszteri Dicséret
Képes

Zoltánné

intézetvezető

asszisztens

(Gyermekfogászati

Fogszabályozási Klinika )
17 igen

2 nem

0 tartózkodás

és

13/2010. sz. Határozat
A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács a nyári szakmai gyakorlatok rendjének az alábbiak szerinti
változtatását egyhangú szavazati aránnyal támogatja;
A Neptun rendszerben létrehoz + 1 kötelező kritérium követelményt
I. évfolyamon:
„nyári szakmai gyakorlat / odontotechnológia nyári gyakorlat”- Fogpótlástani
Klinika
„nyári szakmai gyakorlat /Ápolástani nyári gyakorlat” / SE ÁOK Klinikái
III. évfolyam:
„nyári szakmai gyakorlat /Extractiós gyakorlat” / Arc-Állcsont-Szájsebészeti
és Fogászati Klinika, Oktatási Centrum Szájsebészeti Ambulancia
IV. évfolyam;
„Nyári szakmai gyakorlat/ Általános fogorvosi gyakorlat”/ Fogpótlástani
Klinika, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Konzerváló Fogászati
Klinika, Orális Diagnosztikai Részleg, Parodontológiai Klinika
A hallgatók a Neptun rendszerben kötelesek jelentkezni a klinikák által
meghirdetett nyári gyakorlatra a szokott jelentkezési gyakorlatnak
megfelelően. Amennyiben a klinikákon meghirdetett férőhelyek betelnek, a
hallgatók egyéb, akkreditált helyeken is tölthetik gyakorlatukat, melyről
igazolást hozva, a Tanulmányi Bizottsággal elfogadtatják. Az elfogadott
igazolások alapján a Dékáni Hivatal munkatársai rögzítik a Neptun
rendszerben a nyári gyakorlatok teljesítését.
Budapest, 2010. május 19.
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A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács a 2010/2011 évi tanévbeosztás-tervezetet
egyhangú szavazati aránnyal

elfogadta.
Budapest, 2010. május 19.

15/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén
A Kari Tanács a Fogorvostudományi Karon az eddigi költségtérítési díj
összegét változatlanul hagyva a 2010/2011-es tanévre is elfogadta.
Budapest, 2010. május 19.

16/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Fogorvostudományi Kar „Gazdasági ügyrendjét”
egyhangú szavazati aránnyal

elfogadta
Budapest, 2010. május 19.

17/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

Az alábbi három felterjesztést, vendégprofesszori cím odaítélésére a Kari
Tanács egyhangú szavazati aránnyal támogatta.

Prof. Dr. iur. Heinrich Hanika Hochschulrates und Steinbeis-University
Berlin
Prof. Csizmadia G. Imre, a Torontói Egyetem,
Prof. Gregory A. Chasse, a Walesi Egyetem

Budapest, 2010. május 19

18/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. május 19-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács az Önálló Radiológiai Részleghez, 2011 évre, 1 fő
részmunkaidős egyetemi tanári álláshely meghirdetését
egyhangú szavazati aránnyal
támogatja.

Budapest, 2010. május 19.

19/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács határozatban foglalja köszönetét az előző két ciklusban dékáni
funkciót betöltött dékánok; Dr. Zelles Tivadar egyetemi tanár és Dr. Gera István
egyetemi tanár kitűnő munkásságáért, amelyet a Kar érdekében kifejtett.
Különösképpen kiemelve Zelles professzor úr Oktatási Centrum építési
munkálataiért kifejtett tevékenységét, valamint Gera professzor úrnak az
Oktatási Centrum felépítésében és a Kar átköltöztetésében kifejtett kimagasló
munkáját.

Budapest, 2010. szeptember 24.
Felelős: Dékán

20/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a meghirdetett dékánhelyettesi pályázatokat elbírálta és azokat az
alábbi szavazati aránnyal elfogadta.
Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens

21 igen

0 nem

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens

21 igen

0 nem

Budapest, 2010. szeptember 24.
Felelős: dékán

21/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács az ÁOK-ás kari képviselők személyére beérkezett javaslatot az
alábbi szavazati aránnyal támogatja.
Dr. Hunyady László egyetemi tanár

21 igen

nem

tartózkodás

Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár

20 igen

1 nem

tartózkodás

Dr. Pozsonyi Teréz egyetemi docens

21 igen

nem

tartózkodás

Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

20 igen

1 nem

tartózkodás

Dr. Kecskeméti Valéria egyetemi tanár

21 igen

nem

tartózkodás

A tagok mandátuma három évre szól; 2010. szeptember 24-től 2013. augusztus
31-ig.
Kivételt képeznek;
Biofizika-Patológia
tanévenkénti rotációban (2010/11-ben a Biofizika)
Gyógyszertan-Biológia tanévenkénti rotációban (2010/11-ben a Gyógyszertan)
Rögzítésre kerül a határozatban, hogy az anatómia tárgy prioritást élvezzen a
későbbi szavazások alkalmával!
Budapest, 2010. szeptember 24.
Felelős: Dr. Gerber Gábor dékánhelyettes

22/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a szenátusi és kari bizottságok összetételét az alábbi szavazati
aránnyal a szenátus elé, elfogadásra javasolja, azzal, hogy a bizottságok
hallgatói képviselete ügyében a tisztújításig (2010. október) az eddigi hallgatók
mandátuma megmarad. A tisztújítást követően a HÖK megküldi a Kar
vezetésének a javasolt tagok névsorát, amelyet a Kar megtárgyal, és továbbít a
Szenátus felé elfogadásra.
SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK
TANULMÁNYI ÉS VIZSGA BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Hermann Péter egyetemi docens
Dr. Szűcs Attila egyetemi adjunktus
Dr. Hably Csilla egyetemi docens
Dr. Pozsonyi Teréz egyetemi docens
Dr. Fábián Tibor Károly egyetemi adjunktus
Horváth Tibor
Juhász Kornélia
Vági Piroska
Slezák Sára
Tiba Gabriella

20 alkalmas
20 alkalmas
20 alkalmas
20 alkalmas
20 alkalmas
HÖK
HÖK
HÖK
HÖK
HÖK

0
0
0
0
0

nem alkalmas
nem alkalmas
nem alkalmas
nem alkalmas
nem alkalmas

20 alkalmas
20 alkalmas
HÖK

0 nem alkalmas
0 nem alkalmas

SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár
Dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus
Al-Katib Kamil
Szabó Bence Tamás
HÖK

OKTATÁSI-, KREDIT- ÉS KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG:

Elnök:
Tagok:

Dr. Gera István egyetemi tanár
Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi tanár
Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens
Dr. Fábián Gábor egyetemi docens
Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár,
Dr. Kivovics Péter egyetemi docens
Trimmel Bálint
HÖK
Slezák Sára Mária HÖK

19 alkalmas
1 nem alkalmas
19 alkalmas
1 nem alkalmas
20 alkalmas
0 nem alkalmas
19 alkalmas
1 nem alkalmas
20 alkalmas
0 nem alkalmas
20 alkalmas
0 nem alkalmas

FEGYELMI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens
Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd
Dr. Nemes Júlia egyetemi adjunktus
Kovács Béla
HÖK
Radó Ágoston HÖK

20 alkalmas
20 alkalmas
20 alkalmas

0 nem alkalmas
0 nem alkalmas
0 nem alkalmas

KARI BIZOTTSÁGOK:

KUTATÁSI, TUDOMÁNYOS, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, UTAZÁSI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Varga Gábor egyetemi tanár
Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus
Dr. Suba Zsuzsanna egyetemi tanár
Dr. Károlyházy Katalin egyetemi docens
Dr. Kerémi Beáta egyetemi tanársegéd
Dr. Windisch Péter egyetemi docens
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár
Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi adjunktus
Radó Ágoston
HÖK

20
20
20
19
19
20
19
20

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

0
0
0
1
1
0
1
0

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

20
19
19
20
20
20
20
20
19
19
19
19

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

KLINIKAI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Barabás József egyetemi tanár
Dr. Gábris Katalin egyetemi docens
Dr. Gerle János főorvos
Dr. Györfi Adrienne egyetemi docens
Dr. Joób-Fancsali Árpád egyetemi docens
Dr.Gyulai-Gaál Szabolcs egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár
Tanszékvezetők
Oktatási Centrum igazgatója
Kosztáné Kovács Marianna gazdasági vezető
Dr. Mészáros Józsefné OC gazdasági vezető
Szabó Gyuláné gazdasági vezető

Budapest, 2010. szeptember 24
Felelős: Dékán

23/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában történt változtatást egyhangúan tudomásul vette.

Budapest, 2010. szeptember 24.

24/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2010. évi záróvizsgákról szóló tájékoztatót egyhangú szavazati
aránnyal elfogadta.

Budapest, 2010. szeptember 24.

25/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2010 évi felvételi vizsgákról szóló tájékoztatást egyhangú
szavazati aránnyal elfogadta.
Határozatban kéri foglaltatni Dr. Hermann Péter dékánhelyettes úr köszönetét a
Dékáni Hivatal munkatársainak áldozatkész munkájáért.

Budapest, 2010. szeptember 24.

26/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. szeptember 24-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a 2009/2010.

II. félévének vizsgaeredményeiről szóló

tájékoztatást egyhangú szavazati aránnyal elfogadta.

Budapest, 2010. szeptember 24.

27/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a szenátusi és kari bizottságok személyi összetételében történt
változtatásokat;
Egyhangú szavazati aránnyal ( 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás )

elfogadta.

Budapest, 2010. december 10.
Felelős: Dékán

SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK
TANULMÁNYI ÉS VIZSGA BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Hermann Péter egyetemi docens
Dr. Szűcs Attila egyetemi adjunktus
Dr. Hably Csilla egyetemi docens
Dr. Pozsonyi Teréz egyetemi docens
Dr. Fábián Tibor Károly egyetemi docens
Hegedűs Orsolya
Koncz Szilvia
Slezák Sára
Tiba Gabriella
Vass Réka

SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár
Dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus
Trimmel Bálint
Oszlánszky Judit

OKTATÁSI-, KREDIT- ÉS KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Gera István egyetemi tanár
Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi docens
Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens
Dr. Fábián Gábor egyetemi docens
Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár,
Dr. Kivovics Péter egyetemi docens
Al-Katib Kamil
HÖK
Slezák Sára
HÖK

FEGYELMI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens
Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd
Dr. Nemes Júlia egyetemi adjunktus
Kovács Béla HÖK
Juhász Kornélia HÖK

KARI BIZOTTSÁGOK:

KUTATÁSI, TUDOMÁNYOS, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, UTAZÁSI
BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Varga Gábor egyetemi tanár
Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus
Dr. Suba Zsuzsanna egyetemi tanár
Dr. Károlyházy Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kerémi Beáta egyetemi tanársegéd
Dr. Windisch Péter egyetemi docens
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár
Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi adjunktus
El-Hage Jade Bence
HÖK

KLINIKAI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG:
Elnök:
Tagok:

Dr. Barabás József egyetemi tanár
Dr. Gábris Katalin egyetemi docens
Dr. Gerle János egyetemi adjunktus
Dr. Györfi Adrienne egyetemi docens
Dr. Joób-Fancsali Árpád egyetemi docens
Dr.Gyulai-Gaál Szabolcs egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár
Szervezeti egységek vezetői
Oktatási Centrum igazgatója
Kosztáné Kovács Marianna gazdasági vezető
Dr. Mészáros Józsefné OC gazdasági vezető
Szabó Gyuláné gazdasági vezető

28/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Fogorvostudományi Kar tanácsa az „Árkövy Emlékérem és Jutalomdíj”-ra
történő dékáni felterjesztés alapján
Dr. Gera István egyetemi tanár
részére a díj odaítélését

16 igen

0 nem

szavazati aránnyal támogatja.

Budapest, 2010. december 10.
Felelős: dékán
Határidő: folyamatos

1 tartózkodás

29/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a mellékelt, Fogorvostudományi Kar ügyrendjét
egyhangú szavazati aránnyal elfogadta

Budapest, 2010. december 14.
Felelős: Dr. Kóbor András
Határidő: Azonnal

A SE. Fogorvostudományi Kara Kari Tanácsának ügyrendje

I. A Kari Tanács összetétele (SzMSz 21.§. alapján)

1. Tisztségük alapján a Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) a dékán,
b) dékánhelyettesek,
c) a Karhoz tartozó oktatási egységek vezetői
d) a Kar alapképzéséhez tartozó kötelező tárgy oktatásában tanévenként legalább hat
kredittel részt vevő, szervezetileg nem az adott Karhoz tartozó oktatási és tudományos
kutatási szervezeti egységek esetén a tárgy oktatásával megbízott vezető oktató.
2. Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános szabályokhoz képest a Kari Tanács
szavazati joggal rendelkező tagja a Fogorvostudományi Karon az (1) bekezdés d) pontja
szerint kari tanácsi tagságra jogosultak közül az általuk delegált legfeljebb öt fő,
amennyiben a jogosultak száma az általános szabály alapján meghaladná az öt főt.
3. A Hallgatói Önkormányzat Kari Választmányának elnöke, elnökhelyettese és a Hallgatói
Önkormányzat Kari Választmánya által delegált hallgatók, akiknek össz-létszáma nem
haladhatja meg a Kari Tanács összlétszámának 10 %-át. A Kari Tanács tagja nem lehet
olyan hallgató, akinek hallgatói jogviszonya szünetel.
4. Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:
a.) azoknak az oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységek vezetői - saját
szakterületük (tantárgyuk) vonatkozásában - akik az (1-2) bekezdés értelmében nem
tagjai a Kari Tanácsnak,
b.) az Egyetem rektora,
c.) a gazdasági főigazgató
d.) a stratégiai, működésfejlesztési és igazgatásszervezési főigazgató,
e.) a humánerőforrás igazgató,
f.) az Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója,
g.) a Doktori Tanács elnöke, vagy az, akit a Doktori Tanács tagjai közül helyettesítésével
megbíz
h.) az Oktatási Centrum igazgatója,
i.) a Dékáni Hivatal vezetője,
j.) az Egyetemen reprezentativ szakszervezet(ek) képviselője (SzMSz. 55.§.),
j.) a Kar dékánja által meghívott más személy.

II. A Kari Tanács feladatai és hatásköre (SzMSZ. 22.§.)
1. A Kari Tanács dönt:
a) működésének rendjéről,
b) a dékán személyéről,
c) a dékánhelyettesek számáról,
d) a kari állandó bizottságok vezetőinek és tagjainak személyéről, működéséről,
e) a tantervek meghatározásáról, illetve jóváhagyásáról,
f) a tantárgyi programok jóváhagyásáról, továbbá a kötelezően, valamint szabadon
választott tantárgyak köréről és az oktatás szerkezetéről,
g) a kari oktató-nevelőmunka elvi kérdéseiről,
h) a záróvizsga-bizottság elnökeinek megválasztásáról,
i) a Szenátusba delegált személyekről,
j) a Kar nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatairól,
k) az Egyetem hallgatói részére alapított kitüntetések, díjak odaítéléséről,
l) az oktatással kapcsolatos térítési díjakról
m) azokban a kérdésekben, melyeket az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
hatáskörébe utal.

2. A Kari Tanács véleményt nyilvánít:
a) a Kar hallgatóit érintő, a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban
meghatározott tanulmányi ügyekben,
b) a Kar munkájáról, a Szenátusnak küldendő beszámolókról és jelentésekről,
c) az igazgatói, tanszékvezetői és tanszéki csoportvezetői megbízásokról, azok
meghosszabbításáról,
d) a Szenátus által visszautalt ügyek újratárgyalásáról,
e) oktatási szervezeti egységek létesítéséről, összevonásáról, megszűnéséről,
f) tudományos programok meghatározásáról, a kutatási eredmények értékeléséről,
g) az egyetemi tanárok/docensek kinevezéséről,
f) mindazokban az ügyekben, amelyeket a dékán a Tanács elé terjeszt, valamint azokban,
amelyekkel kapcsolatban az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat elrendeli a
Kari Tanács véleményének kikérését.
2. A Kari Tanács javaslattételi joga:
a) a Kari Tanács a Kar és az Egyetem életét érintő bármely kérdésben javaslattal,
kezdeményezéssel fordulhat a Szenátushoz, a rektorhoz,
b) javaslatot tesz a Szenátus döntéséhez
ba) egyetemi tanári/docensi álláshelyek meghirdetésére, valamint az egyetemi tanárok
kinevezésének és felmentésének előterjesztésére,
bb) egyetemi magántanári és címzetes egyetemi tanári és címzetes egyetemi docensi cím
adományozására,
bc) az Egyetem oktatói részére alapított kitüntetések, díjak odaítélésére,

bd) a Szenátus által az Egyetem oktatói-, közalkalmazottai- és hallgatói részére alapított
kitüntetések, díjak odaítélésére,
be) alapképzési, illetve mesterképzési, szakirányú továbbképzési, felsőfokú szakképzési
szakok alapítására, indítására,
bf) a Kar képzési programjára.
3. A Kari Tanács a Kart érintő kérdésben a Szenátustól és a rektortól tájékoztatást kérhet.
4. A Kari Tanács határozatait két formában hozza
a.) normatív szabályzatot alkot, vagy
b.) egyedi határozatot hoz
5. A Kari Tanács határozata alapján a Kari Tanács titkára a rektorhoz fordul abban az
esetben, ha a dékán döntése jogszabálysértő, vagy az Egyetem szabályzatába ütközik. A
Kari Tanács előterjesztésének a dékán döntésének végrehajtására halasztó hatálya van.

III. A Kari Tanács működési rendje (SzMSz. 23.§.)
1. A Kari Tanács üléseit – a tanév során legalább kéthavonta – a dékán hívja össze és vezeti.
A rendes ülés napirendjére a dékán tesz javaslatot.
2. A dékán felkérheti a Bizottságokat, a Kari Tanács tagjait, valamint szakértőként bárkit az
egyes napirendi pontok előkészítésére illetve ismertetésére. A Bizottságok véleményét,
javaslatát, állásfoglalását azok elnökei terjesztik elő. Ha az előterjesztést tevő Bizottság(ok) tagjának (tagjainak) az előterjesztéstől eltérő véleménye van azt a Bizottság
állásfoglalását követően szintén ismerteti.
3. A Kari Tanács napirendjére kerülő előterjesztések írásos anyagát az ülés előtt legalább 5
munkanappal a Kari Tanács tagjainak írásban vagy elektronikus úton meg kell küldeni.
4. A Kari Tanács rendkívüli összehívását kezdeményezheti és napirendi javaslattal élhet
a) a Szenátus,
b) a rektor,
c) a Kari Tanács tagjainak egyharmada,
d) a HÖK Kari Választmánya,
e) a reprezentatív szakszervezet(ek) az őket érintő ügyekben
f) a Karhoz tartozó közalkalmazottak részéről 30 fő írásbeli kérése alapján
5. A rendkívüli Kari Tanács ülést 10 munkanapon belül össze kell hívni
6. A Kari Tanács ünnepélyes alkalmakkor tartott ülésein a vezető tisztségviselők tisztségük
Jelvényeit viselik
7. A Kari Tanács határozatképes, ha azon tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van.

8. A Kari Tanács üléseit a dékán vagy helyettese vezeti (elnököl)
9. A Kari Tanács feladatait és hatásköreit ülésein gyakorolja. A Kari Tanács ülése az
Egyetem polgárai és a Gazdasági Tanács tagjai számára nyilvánosak. A Kari Tanács
jelenlévő tagjai több, mint ötven százalékának kérésére zárt ülést kell tartani.
10. Az ülés napirendjét a Kari Tanács szavazással elfogadhatja, módosíthatja vagy a
javaslattól eltérő napirendi pont(ok) felvételéről dönthet
11. Napirend előtti felszólalást kérhetnek a Kari Tanács tagjai. Kérelmüket írásban (tárgy,
téma megjelölésével) a Kari Tanács ülése előtt, az ülést vezető elnöknek nyújtják be, aki
ezt a Kari Tanáccsal megszavaztatja. A napirend előtti felszólalásokkal kapcsolatban vita
nem nyitható.
12. Ha a felszólalás közérdekű és a napirend előtt érdemben nem tárgyalható, napirendre
tűzését kell javasolni.
13. Ha kérdés fogalmazódik meg, az illetékes szóban vagy írásban ( 30 napon belül)
köteles megválaszolni.
14. A Kari Tanács tagjai a Kari Tanács ülésén élhetnek hozzászólási, javaslattételi jogukkal.
Első hozzászólásuk után a további hozzászólásuk időtartama (pl: viszontválasz) a
levezető elnök által korlátozott. Amennyiben az elnök az érdemi tárgyalás szempontjából a további hozzászólást szükségtelennek tartja, a hozzászólás jogát megvonhatja.
Amennyiben a hozzászóló nem áll el szándékától, úgy a szó megvonásáról a Kari Tanács
szavazással dönt.
15. A Kari Tanács tagjai személyesen vesznek részt a testület munkájában. A Kar
tisztségviselőihez kérdéseket intézhetnek, amelyre közvetlenül szóban, vagy 30 napon
belül írásban választ kell kapniuk.
16. A Kari Tanács határozatait jelenlévő tagjai egynemű szavazatának egyszerű többségével
hozza; amennyiben a nyílt szavazásnál szavazategyenlőség van, a Kar dékánjának
szavazata dönt.
17. A Kari Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozatba kell
foglalni és a Karon megszokott módon nyilvánosságra kell hozni, továbbá 15 napon belül
meg kell küldeni a rektornak. A Dékáni Hivatal a Kari Tanács határozatairól nyilvántartást vezet.
18. A Kari Tanács titkára a Dékáni Hivatal vezetője, akinek megbízása a Kari Tanács
ciklusának végéig tart.

IV. A szavazások rendje
1. A szavazás elrendelése előtt a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező Kari Tanács-tagok
számát a határozatképesség szempontjából meg kell állapítani. Szavazást elrendelni csak
határozatképesség megállapítása esetén lehet.
2. A szavazati jogú Kari Tanács-tagok vélemény-nyílvánítási jogukat csak személyesen
gyakorolhatják. A Kari Tanács ülésén résztvevő megbízottjaik szavazati joggal nem
rendelkeznek.
3. Szavazást elrendelni (kivételes esetektől eltekintve) csak az előzetesen kiküldött és a Kari
Tanács által elfogadott napirendben szereplő kérdésekben lehet.
2. Titkos szavazást kell elrendelni:
a) személyi ügyekkel kapcsolatos döntések, állásfoglalások, javaslatok és
b) ha a titkos szavazást a Kari Tanács jelen lévő tagjainak legalább 50% +1 fő kéri
c) személyi kérdést nem érintő és nem ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást kell
tartani, ha az ülésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagok több mint ötven
százaléka kéri.
3. Nyílt szavazásra kerül sor a 2. pontban fel nem sorolt esetekben.
4. A Kari Tanács határozatait jelenlévő, szavazati jogú tagjai egynemű szavazatának egyszerű
többségével hozza; amennyiben a nyílt szavazásnál szavazategyenlőség van, a Kar
dékánjának szavazata dönt.
5. A titkos szavazásokat igénylő, többjelöltes személyi kérdések esetén (pl: álláspályázat)
amennyiben az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg az egyszerű többséget, úgy
többfordulós szavazást kell elrendelni. Ennek kapcsán a legkevesebb szavazatot kapott
jelölt elveszíti a jelölés lehetőségét a további szavazási fordulókból. Az utolsó forduló
(szétszavazás) eredménye akkor válik érvényessé, ha a többségi igenlő szavazatok száma
meghaladja a szavazásra jogosultak által leadott szavazatok 50%-át (egyszerű többség)
6. Amennyiben az állásfoglalás (szavazás) a Kari Tanács vélemény-nyilvánítási illetve
javaslattételi jogkörébe tartozó ügyben történik, a szavazás eredményének továbbítása
kapcsán (pl: Szenátus felé) a szavazati arányokat fel kell tüntetni.
7. A Kari Tanács javaslattételi illetve vélemény-nyilvánítási jogkörébe tartozó kérdésekben a
Tanács összehívása nélkül, elektronikusan is szavazhat. Az elektronikus szavazás
feltételeinek megteremtése kapcsán fokozott figyelmet kell fordítani a személyiségi jogok
védelmére. Az ilyen vélemény-nyílvánításra azonban csak kivételes esetekben kerülhet
sor.

30/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a szenátusi és kari bizottságok elnökei által benyújtott bizottsági
ügyrendeket
egyhangú szavazati aránnyal

elfogadta.

Budapest, 2010. december 10.
Felelős:
Határidő: azonnal

31/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Fogpótlástani Klinikára 2011. évre meghirdetett egyetemi
tanári álláspályázatra beérkezett, Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, a
Fogpótlástani Klinika igazgatója által benyújtott pályázatot megvitatta és azt

15 igen

0 nem

2 tartózkodás

szavazati aránnyal a Szenátus felé felterjesztésre javasolja!

Budapest, 2010. december 10.

Felelős: Dékán
Határidő: Azonnal

32/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzat által benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatukat
egyhangúlag
tudomásul vette.

Budapest, 2010. december 10.
Felelős: Hallgatói Önkormányzat
Határidő: Azonnal

33/2010. sz. Határozat

A Fogorvostudományi Kar 2010. december 10-én megtartott Kari
Tanácsülésén

A Kari Tanács a Dr. Varga Gábor egyetemi tanár és Trimmel Bálint Hallgatói
Önkormányzat elnöke által előkészített és benyújtott
Tehetséggondozás a Fogorvostudományi Karon
témakörben összeállított javaslatot;
egyhangú szavazati aránnyal
támogatja.

Budapest, 2010. december 10.
Felelős: Dr. Varga Gábor + HÖK elnök
Határidő: Folyamatos

