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SZABÁLYZAT  
 

a Semmelweis  Egyetem  területén tartható politikai rendezvényekről  
 
 

Az Egyetemi Tanács az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata 14. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján a Semmelweis Egyetem területén tartható 
politikai rendezvényekről szóló szabályzatot az 
alábbiak szerint alkotta meg. 

 
 

1. § 
 
(1) A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem valamennyi 

szervezeti egységére. 
 
(2) A jelen szabályzat alkalmazásában 

a) politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési 
képviselői, megyei, fővárosi, vagy helyi önkormányzati választásra jelölt 
állítása; 

b) választási kampány: választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölő 
szervezet népszerűsítése, választási gyűjtés szervezése, plakát elhelyezése, 
önkéntesek igénybevétele. 

 
2.§ 

 
(1) A Semmelweis Egyetem helyiségeiben, területén  

a) párt, 
b) politikai célú mozgalom, vagy 
c) párthoz kötődő szervezet nem működhet. 
 

(2) A Semmelweis Egyetemen párt, vagy párthoz köthető szervezettel kapcsolatba 
hozható politikai célú tevékenység olyan időpontban, amikor az Egyetemen 
oktatási tevékenység folyik, nem folytatható. 
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3. § 

 
(1) A Semmelweis Egyetemen választási kampány nem folytatható olyan 

időpontban, amikor az Egyetemen oktatási tevékenység folyik. 
 
(2) A választási kampány időszakában az oktatási időn kívül a Semmelweis 

Egyetem szervezeti egysége az illetékes dékán vagy főiskolai főigazgató 
tudomásával a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel 
helyiséget és/vagy területet és egyéb szükséges berendezéseket bocsáthat 
rendelkezésre. A helyiség és/vagy terület bérbeadása írásban megkötött 
szerződés alapján, bérleti díj ellenében történhet. A bérleti díjat – az azonos 
feltételek biztosítása érdekében – a Gazdasági Főigazgatóság határozza meg. 

 
(3) Nem adható bérbe választási rendezvény céljára 

a) olyan helyiség, ahol betegellátó tevékenységet folytatnak, vagy 
b) olyan helyiség/terület, amely a betegellátó tevékenység végzését szolgáló 

helyiséghez közvetlenül kapcsolódik, vagy annak megközelítésére 
szolgál. 

 
(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti bérbeadásról szóló szerződésben ki kell 

kötni, hogy 
a) a választási rendezvényre résztvevőket sem nyilvános felhívás útján, sem 

pedig egyéb módon az egyetem polgárai közül toborozni nem lehet, 
b) a jelölt vagy jelölő szervezet által bérelt helyiségen kívül plakát nem 

helyezhető el, a helyiségben elhelyezett plakátot pedig a választási 
rendezvény szervezője köteles a rendezvény befejezése után azonnal 
eltávolítani, 

c) a választási rendezvény szervezője felelős a rendezvény rendjének 
biztosításáért, 

d) a választási rendezvény szervezője köteles tudomásul venni, hogy a 
Semmelweis Egyetem semmiféle politikai nézettel vagy irányzattal nem 
azonosul, kizárólag a helyiséget/területet biztosítja, 

e) a választási rendezvény szervezője köteles minden kár megtérítésére, 
amelyet a rendezvény ideje alatt a helyiségben/területen bekövetkezett, 

f) a helyiség/terület bérleti díját a választási rendezvény szervezője a 
rendezvény megkezdése előtt legalább 48 órával köteles a Semmelweis 
Egyetem szervezeti egységének átutalás útján megfizetni, ezzel egyidőben 
az e) pont szerinti kár megtérítésének biztosítékául óvadékot kell letétbe 
helyeznie. A választási rendezvény bármely okból történt elmaradása 
esetén a bérleti díj nem követelhető vissza. Az óvadékot, amennyiben a 
rendezvény ideje alatt a helyiségben/területen kár nem következett be, a 
rendezvény szervezője részére vissza kell téríteni. 
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4. § 
 

(1) A jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

(2) Felhatalmazást kapnak a karok dékánjai és a főiskolai kar főigazgatója, hogy a 
jelen szabályzattal összhangban utasítással szabályozzák a kar szervezeti 
egységeinek a választási kampány rendezvény céljára történő helyiség/terület 
bérbeadással kapcsolatos tevékenységét. 

 
 

Budapest, 2005. november 24. 
 
 
 
        Dr. Tulassay Tivadar s.k.  
             rektor 
 

 
 
 
 

 


