
163/2020. (VIII.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 106. § (5) – (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(5)  Az óvoda szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokatait az Oktatási Hálózat-

irányítási Igazgatóság stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes látja el. 

 
(6) Az óvoda alapító okiratát, a Szenátus fogadja el. Az óvoda szervezeti és működési 

szabályzatát, valamint annak módosítását az intézményvezető készíti el az Oktatási 

Hálózat-irányítási Igazgatóság stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes javaslatainak 

figyelembevételével, a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el, és – a fenntartóra háruló 

többletkötelezettség esetén – a fenntartó nevében az egyetértési jogot, a kancellár 

egyetértését követően a rektor gyakorolja.” 

 
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész 107. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) Az óvoda házirendjét, illetve pedagógiai szakmai programját az Oktatási Hálózat-

irányítási Igazgatóság stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes részére meg kell 

küldeni, amely szerv a rektor és a kancellár egyetértésével a fenntartó nevében 

nyilatkozik annak elfogadásáról.” 

 

2. § 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 109. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

[(1) A Konduktív Pedagógiai Központ olyan, önálló keretgazdálkodással rendelkező 

intézmény, amely] 

„a) ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben meghatározott 

köznevelési feladatokat, amely szervezeti egységek fenntartója a Semmelweis Egyetem 

és az egyetem fenntartói feladatokkal összefüggő hatásköreit a Pető András Kar rektor 

gyakorolja,” 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 109. § (11) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 
„(11) A jelen szakasz szerinti köznevelési intézmények irányítása, illetve a fenntartói 

jogok gyakorlása a PAK dékánjának rektor hatásköre azzal, hogy a fenntartó számára 

többletkötelezettséget jelentő döntés meghozatala a Szenátus hatásköre, valamint 

azzal, hogy a Pető András Kar hallgatói számára biztosított szakmai gyakorlóhelyi 

feladatok tekintetében a Pető András Kar Dékánja szakmai felügyeleti jogkört 

gyakorol.” 



 

 

 

3. § 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 110. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ (2) A SZII tevékenységét a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és a klinikai 

rektorhelyettes közös szakmai felügyelete mellett a rektor irányítja.” 

 

4. § 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 40. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Az Alumni Igazgatóság tevékenységét a rektor irányítja. A rektor irányítási 

jogkörének gyakorlásában az oktatási rektorhelyettes közreműködik.” 

 

5. § 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.2. Rész 5. § (12) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(12) A tanterv részét képezi kritériumkövetelményként – a képzés jellegétől függő 

tartalommal meghatározott – eskütétel fogadalomtétel a tanulmányok megkezdésekor, 

továbbá az avatás keretében történő fogadalom letétele eskütétel a tanulmányok 

befejezésekor (a továbbiakban együtt: hivatásetikai alapok). A tanulmányok 

befejezésekor történő fogadalomtételt eskütételt követi a diplomaosztó ceremónia. A 

hivatásetikai alapok rendjéről és az egyes Karok által alkalmazott szövegéről a Kar által 

történő előterjesztést követően a Rektor dönt. A hivatásetikai alapok teljesítése 

szervezési okból a tanulmányok megkezdése előtt, továbbá annak befejezését követően 

is történhet, de a részvétel kötelező. Ebben az esetben a beiratkozás feltétele az eskütétel 

fogadalomtétel, míg a diploma átvételének feltétele az fogadalomtétel eskütétel. Az 

eskütétel fogadalomtétel az átvett hallgatók esetében is kötelező. A hivatásetikai alapok 

megszervezése – ideértve a pótlás lehetőségének biztosítását - a Kar feladata.” 
 


