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SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KARÁN 

MŰKÖDŐ FEGYELMI BIZOTTSÁG  

MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

1. A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) 11.§ és 24.§-

okban leírtak szerint: 

a) A Bizottság összetételét, feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja 

meg. 

b) A Bizottság elnöke csak a Kari Tanács tagja lehet. 

c) A Bizottság tagja egyetemi közalkalmazott és hallgató lehet. 

d) A Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma három évre szól. 

e) A Bizottság elnökét és egyetemi közalkalmazott tagjait a Kari Tanács, hallgató tagjait 

a Hallgatói Önkormányzat Kari Választmánya választja meg, illetőleg hívja vissza a 

dékán javaslata alapján. 

f) A bizottság ügyrendjét a bizottság készíti el és a Kari Tanács hagyja jóvá. 

2. A Bizottság a Kar fegyelmi ügyeiben első fokon illetékes testület. A Kar hallgatói 

vonatkozásában a Bizottság az egyetemi SzMSz Fegyelmi Szabályzata szerint jár el. 

3. A Bizottság feladata a Kar fegyelmi ügyeiben az eljárás lefolytatása és az elsőfokú 

fegyelmi határozat meghozatala. A határozat elleni esetleges fellebbezést az Egyetem 

Fegyelmi Bizottságához kell benyújtani. 

4. A Bizottság munkáját az elnök irányítja. 

5. A Bizottság ülését az elnök hívja össze az ülés előtt legalább 5 nappal kiküldött 

elektronikus levélben. 

6. A Bizottság napirendjére kerülő írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 munkanappal 

meg kell küldeni a Bizottság tagjainak. 

7. A fegyelmi alá vont személyt vagy jogi képviselőjét a Bizottság ülésén meg kell 

hallgatni. 

8. Az elnök a Bizottság ülésére – a napirend tárgyára tekintettel – a testület tagjain kívül 

másokat is meghívhat. 

9. Az ülés napirendjére írásban javaslatot tehet: 

a) a Kar dékánja,  

b) a Kari Tanács tagjai, 

c) a Bizottság elnöke, valamint tagjai, 

d) a Hallgatói Önkormányzat. 

10. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagjainak több, 

mint a fele jelen van. 

11. A Bizottság határozatait többségi igen szavazattal hozza. 

12. A Bizottság tagjaiból valamint külső szakértőkből albizottságot hozhat létre. 

13. Az Elnök a Bizottság munkájáról köteles évente a Kar Dékánjának beszámolni. 

 

Budapest, 2016. 06. 

 


