
1. sz. melléklet a 27/2020. (II. 27.) sz. szenátusi határozathoz 

 
 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész 18. § (5) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) II.1. rész [Az egyes 

munkakörök és a betöltésükkel kapcsolatos követelmények] 35. § [Az Egyetemen adható 

vezető beosztásra vonatkozó egyes rendelkezések] (1) bekezdés (bl) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

(1) Vezetői megbízásnak minősül (…) 

b) szervezeti egység vezetői és vezetőhelyettesei: (…) 

 

„(bl) a kari gazdasági igazgató, a tömbigazgató, a szervezeti egység gazdasági hivatalának 

vezetője, - ideértve a Műszaki Főigazgatóság Gazdasági Feladatait Ellátó Osztály 

osztályvezetőjét is-” 

 

 

2. § 

(1) A SZMSZ II.2. rész [A nyilvános pályázatok elbírálásának rendje] 2. § [Az oktatói, kutatói 

munkakörök pályáztatásának rendjére vonatkozó speciális szabályok] (17a) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép:  

 

„(17a) Oktatói és tudományos kutatói munkakörbe csak olyan személyt lehet kinevezni, aki – 

a (2a) és a (17b) bekezdésben foglaltak kivételével – pályázaton részt vett és a pályázati 

feltételeknek a pályázat benyújtásakor megfelelt.” 

 

 

(2) A SZMSZ II.2. rész [A nyilvános pályázatok elbírálásának rendje] 2. §-a [Az oktatói, kutatói 

munkakörök pályáztatásának rendjére vonatkozó speciális szabályok] a következő (17b) 

bekezdéssel egészül ki:  

 

„(17b) Tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs és 

tudományos munkatárs munkakörök esetében a pályázat kiírása akkor kötelező, ha a 

munkakör betöltésére belső előmeneteli rendszer útján nincs lehetőség. Belső előmeneteli 

rendszer keretében az előléptetést a szervezeti egység vezetője kezdeményezi a dékánnál 

az alkalmazotti fórum véleményének kikérését követően. Az alkalmazotti fórum által 

véleményezett és a dékán által támogatott előléptetési javaslatot az Emberierőforrás-

gazdálkodási Főigazgatósághoz kell benyújtani, amely a Foglalkoztatási 

Követelményrendszerben előírt követelmények meglétének ellenőrzését és megfelelését 

követően elkészíti a kinevezés módosítását.” 
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(3) A SZMSZ II.2. rész [A nyilvános pályázatok elbírálásának rendje] 4. § [Egyes magasabb 

vezetői, illetve vezetői pályázatok kiírására vonatkozó speciális rendelkezések] (8) bekezdés h) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„h) A szervezeti egység alkalmazotti fórumának összehívását a Kar dékánja rendeli el. A 

szervezeti egység alkalmazotti fórumának elnöke az oktatási-kutatási szervezeti egység 

igazgatója, akadályoztatás, illetve összeférhetetlenség esetén az igazgatóhelyettes (amennyiben 

vezetői megbízással rendelkezik) vagy a dékán (dékánhelyettes) által felkért személy.” 

 

 

3. § 

Az SZMSZ II.3. része [A munkatársak teljesítményére vonatkozó követelményrendszer] a jelen 

határozat 2. melléklete szerint kerül megállapításra. 

 

4. § 

(1) A SZMSZ II.6. rész [A felsőoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb 

címek feltételei] 1. § (1) bekezdés h) és j) pontja, valamint a 10. § (4) és (6) bekezdése hatályon 

kívül helyezésre kerül.  

(2) A SZMSZ II.6. rész [A felsőoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb 

címek feltételei] 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül. 

„(1) Az óraadó oktatóknak adományozható címekre az oktatási-kutatási szervezeti egységek 

vezetői évente egy alkalommal (az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság által 

közzétett tájékoztatóban megjelölt időpontig február 28-ig) terjeszthetnek elő megfelelően 

indokolt javaslatot a Karok Dékánjaihoz.” 

 

 

5. § 

Az SZMSZ II.7. része [Az oktatók részvétele a felsőoktatási intézmény döntéshozatali 

eljárásában] a jelen határozat 3. melléklete szerint kerül megállapításra. 

 

 

 

 


