SEMMELWEIS EGYETEM
Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság
Ügyrend
A KÜLSŐ KUTATÁSI MUNKÁKAT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA
1. § A Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság a Szenátus javaslattevő, döntéselőkészítő és véleményező testületi szerve.
A KÜLSŐ KUTATÁSI MUNKÁKAT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG FELADATA
ÉS HATÁSKÖRE
2. § A Bizottság
(1) Az SE-re benyújtott, és jóváhagyott szerződések értékelését éves szinten elvégzi;
(2) A gyógyszervizsgálati referens megkeresésekor az esetlegesen felmerülő szakmai
probléma esetén az aktuális kérdésben véleményt alakít ki;
(3) Jóváhagyja a klinikai vizsgálatokat leíró Szabványműveleti eljárásokat (SOP);
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3. § (1) A Bizottság 9 főből álló testület. Az elnökre és a tagok személyére – a kancellár, a
dékánok, és a Közalkalmazotti Tanács elnökének véleményét kikérve – a rektor tesz
javaslatot a Szenátusnak. A Bizottság elnökét és tagjait a Szenátus választja.
(2) A bizottságok tagjait az Egyetemi Tanács saját megbízatásának időtartamára
választja meg.
(3) A Bizottság tagjai újraválaszthatók.
(4) A Bizottság tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a bizottsági tagsággal járó
jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során
képviseletnek nincs helye. A tagok jelenléti ívet írnak alá. A tagok esetleges
távolmaradásukat legkésőbb az ülést megelőző napig jelzik a Bizottság elnökének.
(5) a tagok igazolt akadályoztatásuk esetén egy előre ismert napirendi ponttal
kapcsolatban írásban leadhatják véleményüket az Elnöknek, aki azt a tagokkal ismerteti.
4. § A Bizottság üléseinek napirendjére a tagok írásban javaslatot tehetnek.
5. § A Bizottság elnöke
a) összehívja és vezeti a Bizottság üléseit,
b) koordinálja a Bizottság működését,
c) gondoskodik a Bizottság határozatainak végrehajtásáról,
d) távollétében felkérheti a Bizottság egy szavazati jogú tagját a helyettesítésére,aki
szavazás esetén – az Elnökkel történt egyeztetés alapján- az Elnök helyett leadhatja a
szavazatot
6. § (1) A Bizottság munkáját a gyógyszerreferens segíti.
(2) A gyógyszerreferens
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a) az elnökkel közösen előkészíti a Bizottság üléseit és az éves beszámolót,
b) nyilvántartja a bizottsági anyagokat, jegyzőkönyveket, határozatokat,
beszámolókat.
(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a Bizottság Elnöke gondoskodik.
A KÜLSŐ KUTATÁSI MUNKÁKAT VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
7. § (1) A Bizottság feladat- és hatáskörét testületi ülésein gyakorolja.
(2) A Bizottság üléseit az egyetem előre meghatározott helyiségében és időpontban tartja.
(3) A Bizottság ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal az OFMi főigazgatója
vesz részt.
8. § (1) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést.
(2) A Bizottság elnöke halaszthatatlan döntést igénylő ügyben rendkívüli ülést is
összehívhat.
(3) Az elnök köteles összehívni a Bizottság ülését a rektor, kancellár, rektorhelyettesek,
dékánok és/vagy a tagok egyharmadának írásbeli, indokolt indítványára.
9. § A Bizottság üléseit az elnök és a gyógyszerreferens készíti elő. A meghívókat és az írásos
előterjesztéseket legalább 7 munkanappal az ülés időpontja előtt meg kell küldeni a
tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős esetben a bizottsági ülés telefonon vagy e-maillel rövidebb határidővel is összehívható.
10. § (1) A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele megjelent.
(2) Határozatképtelenség esetén az elnök a Bizottság ismételt ülését 7 munkanapon
belüli időpontra köteles összehívni. Ilyen esetekben a Bizottság ülése a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
11. § (1) A Bizottság határozatait, állásfoglalásait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű
többségével hozza, általában nyílt szavazással. Titkos szavazást kell tartani személyügyi
kérdésekben, illetve abban az esetben, ha a jelenlévő tagok többsége ezzel a
lehetőséggel élni kíván..
(2) A szavazás igen, nem, tartózkodom szavazattal történik. Szavazategyenlőség esetén a
szavazást meg kell ismételni, ismételt egyenlőség esetén nyílt szavazásnál az elnök
szavazata dönt, titkos szavazásnál a Bizottság soron következő ülésén a határozati
javaslatot ismételten elő kell terjeszteni.
(3) Az ülések közti időszakban nyílt szavazással meghozható döntések , állásfoglalások
esetében a Bizottság tagjai email-en keresztül is véleményt nyilváníthatnak és
szavazhatnak. Emailen történő véleménynyilvánítás esetén az összes tagot fel kell
tüntetni a címzettek listáján, hogy mindenki láthassa mások véleményét.
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12. § A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az elnök által megbízott
személy készíti. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelen lévők névsorát, az ülés helyét, idejét,
napirendjét, a vita lényegét.
13. § A Bizottság köteles az átruházott hatáskörökben hozott intézkedéseiről a Szenátust
tájékoztatni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § A Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság
jóváhagyásával, a Szenátus döntésének napjával lép hatályba.

ügyrendje a Szenátus

Budapest, 2016. július 1.
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