
 

 

63/2020. (V.5.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

Az SZMSZ I.8. rész Egyes speciális kari és oktatási igazgatással kapcsolatos rendelkezések      

5. § [A kari tanács összetételének átmeneti különös szabályai] bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„5. § [A kari tanács összetételének átmeneti különös szabályai] 
 

(1) Az ÁOK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 114. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel,  

a) tisztségénél fogva  

aa) a rektor, amennyiben az ÁOK szervezeti egységében dolgozik, 

ab) a dékán, 

ac) a dékánhelyettes, 

ad) a kar oktatási-kutatási szervezeti egységének klinikájának, intézetének 

igazgatója, illetve a tanszék vezetője, 

ae) az orvosképzésben részt vevő Arc-, Állcsont-, -Szájsebészeti és Fogászati 

Klinika igazgatója, 

af) az Asklepios Campus Hamburg székhelyen kívüli képzéssel kapcsolatos 

feladatokkal megbízott rektori biztos, ennek hiányában a rektor által e 

feladatokkal összefüggésben delegált más személy, 

b) választott tagként a karon foglalkoztatott vezetői megbízással nem rendelkező 

oktató: 2 fő 

c) delegált tagként 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 18 12 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő, 

 

(2) Az ETK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 114. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar oktatási-kutatási szervezeti egységének intézetének, tanszékének vezetője, 

amely tanévenként legalább egy féléven keresztül részt vesz a kar alapképzésében 

vagy mesterképzésében kreditértékkel rendelkező, kötelező tantárgy oktatásában, 

azzal, hogy ha egy tantárgyat, illetve közös vizsgával lezárt tantárgycsoportot – 

függetlenül attól, hogy a tantárgy hány féléven keresztül kerül oktatásra – kettőnél 

több intézet vagy tanszék oktat, akkor az e tantárgy vagy tantárgycsoport oktatás 

alapján két fő lehet a kari tanács tagja, akiknek tanévenkénti rotáció alapján 

megállapított személyét az érintett személyek megállapodása, ennek hiányában a 

kari tanács egyedi döntése jelöli ki; 
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b) választott tagként a karon foglalkoztatott vezetői megbízással nem rendelkező 

oktató: 2 fő 

c) delegált tagként 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 7 6 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő 

 

(3) Az EKK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 114. § (1) meghatározott 

feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar oktatási-kutatási szervezeti egységének vezetője intézetének 

intézetigazgatója, 

b) választott tagként 

ba) a karon foglalkoztatott vezetői megbízással nem rendelkező oktató, az 

intézetenként választott további 2-2 fő,: 4 fő, 

bb) kutató vagy egyéb munkakörben foglalkoztatott tag: 1 fő 

c) delegált tagként 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 4 3 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(4) A FOK Kari Tanács tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 114. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar oktatási-kutatási szervezeti egységének vezetője intézetének 

intézetigazgatója, 

b) választott tagként 

ba) a fogorvos egységes, osztatlan mesterszak ÁOK-hoz tartozó intézetek által 

gondozott tantárgyak felelősei által maguk közül választott 5 fő, akiknek 

személyeét a választás helyett tanévenkénti rotáció alapján kerül 

meghatározásra a FOK Kari Szervezeti Ügyrend mellékletében 

részletezettek szerint az érintett személyek megállapodása is meghatározhatja, 

bb) a karon foglalkoztatott vezetői megbízással nem rendelkező oktató: 2 fő, 

c) delegált tagként 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 6 5 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(5) A GYTK Kari Tanács tagja, ha az az SZMSZ I.1. rész 114. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 
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ab) a dékánhelyettes, 

ac) a kar oktatási-kutatási szervezeti egységének vezetője intézetének 

intézetigazgatója, 

ad) a Klinikai Központ főgyógyszerésze, 

ae) az Általános és szervetlen kémia, az Analitikai kémia, a Biofizika, a Biológia, az 

Élettan, a Gyógyszerészi gondozás, a Gyógyszerészi növénytan, a Kolloidika, a 

Matematika tantárgyak tantárgyfelelőse/kari oktatási felelőse (előadója), 

af) a Kari Ifjúsági Tanács elnöke, 

b) választott tagként a karon foglalkoztatott vezetői megbízással nem rendelkező 

oktató: 2 fő, 

c) delegált tagként 

ca) a Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője által delegált egy tag, 

cb) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 6 5 fő, 

cc) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cd) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(6) A PAK Kari Tanács létszáma 21 fő, tagja, ha az SZMSZ I.1. rész 114. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel 

a) tisztségénél fogva  

aa) a dékán, 

ab) a dékánhelyettesek, 

ac) a kar oktatási-kutatási szervezeti egységének vezetője intézeteinek igazgatói, 

b) választott tagok 

ba) intézetenként az intézet oktatói-kutatói-tanárai által választott 2-2 fő, 

bb) a konduktorok által választott 2 fő, 

bc) az egyéb – nem oktatói, kutatói, tanári vagy konduktori munkakörben 

foglalkoztatott – dolgozók által választott 1 fő, 

c) delegált tagok 

ca) a Hallgatói Önkormányzat által delegált 5 fő 4 fő, 

cb) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált 1 fő, 

cc) a szakszervezet által delegált 1 fő. 

 

(7) Az e szakaszban meghatározott kari tanácsi összetételére vonatkozó szabályozást 2020. 

január 31-ig a Szenátus felülvizsgálja, hogy megfeleljen a SZMSZ I.1. rész 114.§ (1)-

(2) bekezdésében foglalt szabályoknak. A kar e felülvizsgálat alapján elfogadásra kerülő 

– az új kari tanács összetételének megállapítását tartalmazó - szervezeti és működési 

rendjének elfogadásáról első alkalommal a Szenátus dönt. A kari tanács megbízatása a 

felülvizsgálat eredményeképpen megválasztott kari tanács alakuló üléséig tart. 

(8) Amennyiben az 5.§ szerinti átmeneti összetételre vonatkozó rendelkezések alkalmazása 

során a Kari Tanács tagja nem felel meg a 110/2019. (X.24.) sz. szenátusi határozattal 

elfogadott SZMSZ I.1. Rész „Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések” III. 

fejezetének 15. alcíme „Az egyetem további döntéshozó és döntéselőkészítő testületei” 

114.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek, a 110/2019. (X.24.) sz. 

szenátusi határozat hatálybalépésével a kari tanácsi tagság megszűnik.” 
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2. § 

Az SZMSZ III.3. rész Doktori Szabályzat 19. § [A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos 

feltételei] (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) ebből legalább 2 nemzetközi, vagy a Science Citation Index Expanded (SCIE) vagy a Social 

Science Citation Index által minősített hazai folyóiratban jelent meg;  ebből legalább 2 

közlemény, amely angol nyelvű és egy jelentős nemzetközi adatbázis: Science Citation 

Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities 

Citation Index, Medline, Scopus, European Index for the Humanities (ERIH PLUS) által 

indexelt folyóiratban jelent meg vagy a Journal Citation Reports által indexelt 

folyóiratban jelent meg és az adott publikálási évben impaktfaktorral rendelkezik. Egyéb 

idegen nyelven íródott közlemény esetén az EDT jóváhagyása szükséges;” 
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3. § 

Az SZMSZ I.5. rész Az egyetemi szervezeti egységek felsorolása és az organogram táblázata a következők szerint módosul: 

 

Sorsz. Szervezeti egység neve       Szervezeti egység típusa 
Beosztás 

megnevezése 

   

szervezeti egység belső 

szervezeti tagozódása – 

II.szint/ 

      

     
Szervezeti egység belső 

tagozódása – III.szint 
    

       

Szervezeti egység 

belső tagozódása – 

IV.szint 

  

Rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységek 

Karok 

17. 
  

Orvosi Biokémiai 

Intézet Biokémiai és 

Molekuláris Biológiai 

Intézet 

    intézet intézetigazgató 

20. 
  

Orvosi Vegytani, 

Molekuláris Biológiai és 

Patobiokémiai Intézet 

    intézet intézetigazgató 

36. 
  

Belgyógyászati és 

Onkológiai Klinika* 
    klinika klinikaigazgató 

36a.   
Endokrinológiai 

Tanszék 
 tanszék tanszékvezető 
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