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1. § 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész Általános 

Szervezeti és Működési Rendelkezések 40. § [Alumni Igazgatóság] (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(6) Az Alumni Igazgatóság az Alumni közösség működésével összefüggő stratégiai és 

szakmai feladatokat az Alumni Igazgatótanács a rektor által meghatározott 

karrierstratégia, Alumni stratégia szerint látja el.” 

 

(2) Az SZMSZ I.1. rész Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 120. § [A Szenátus 

által létrehozott bizottságok] (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezésre kerül: 

„(3) A Szenátus az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel, állandó feladatú bizottságként 

hozza létre – elnevezésétől függetlenül a(z) - 

a) Alumni Igazgatótanácsot,” 

 

2. § 

 

(1) Az SZMSZ I.3. rész Az egyetem állandó bizottságai és testületei 13. § [Alumni 

Igazgatótanács] hatályon kívül helyezésre kerül: 

13. § [Alumni Igazgatótanács] 

 

(1) Feladatai: 

a) az Alumni Igazgatóság hosszú távú működési céljainak meghatározása 

b) az egyetemi Alumni Stratégia és Karrierstratégia meghatározása és teljesülésének 

ellenőrzése 

c) az Alumni Igazgatóság folyamatos ellenőrzése 

d) az egyetemi hallgatók karriertervezését érintő főbb célok meghatározása, 

e) egyetemi hallgatók munkavállalását érintő főbb karriertrendek, jogszabályok és a 

munkavállalási környezet monitorozása 

f) az Alumni Igazgatóság és az Egyetem más szervezeti egységei működésének 

összehangolása 

g) legalább kéthavonta az Alumni Igazgató beszámoltatása az Igazgatóság működéséről és 

az Alumni közösséget érintő feladatok végrehajtásának állásáról  

h) az Alumni Igazgatóság beszerzéseinek szakmai véleményezése 

i) az Alumni Igazgatóság egyes rendezvényein az Igazgatóság bemutatása, népszerűsítése, 

megjelenés 

j) döntés Alumni tag kizárásáról.  

 

 

 

 

 



(2) Tagjai: 

Az Alumni Igazgatótanács legalább 14 legfeljebb 16 főből álló testület, amelynek tagja 

a kancellár is. Tagjait – a kancellár kivételével – a rektor bízza meg 3 éves határozott 

időtartamra. Az Igazgatótanács tagjaira a következők tesznek javaslatot a rektor részére: 

a) az Általános Orvostudományi Kar dékánja 1 főre, 

b) az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja 1 főre, 

c) az Egészségtudományi Kar dékánja 1 főre, 

d) a Fogorvostudományi Kar dékánja 1 főre, 

e) a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja 1 főre, 

f) a Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése 1 főre, 

g) a Külföldi Hallgatók Titkársága 2 főre (angol és német nyelvű oktatásra bontottan), 

h) Továbbképzési Központ 1 főre, 

i) Hallgatói Önkormányzat elnöksége 1 főre, 

j) Instruktor Öntevékeny Csoport 1 főre, 

k) Doktori Iskola 1 főre, 

l) a Külföldi Hallgatók az ISAS (angol nyelvű) részéről 1 főre, a DSVS (német nyelvű) 

részéről 1 főre. 

 

(3) Az Alumni Igazgatótanács tagjának megbízatása megszűnik: 

a) a határozott időtartam elteltével, kivéve, ha azt az Egyetem Rektora meghosszabbítja, 

b) lemondással, 

c) a megbízatás visszavonásával, 

d) a tag halálával. 

 

(4) A megbízatás visszavonására az Egyetem Rektora jogosult, amennyiben a tag az 

Egyetem vagy az Alumni Igazgatóság érdekeivel ellentétesen cselekszik, vagy feladatát 

nem látja el, vagy feladatának ellátására méltatlanná vált. 

 

 

 

 


