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1. § 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 80. § [A Klinikai Központ irányítása, vezetése] kiegészül 

az alábbi rendelkezésekkel: 

 

(9) A klinikai ellátás magas szintű és hatékony orvosszakmai irányításában és vezetésében a 

Klinikai Tömb Orvos-főigazgatók segítik a Klinikai Központ elnökének feladatvégzését az 

alábbiak szerint: 

a) Belső Klinikai Tömb Orvos-főigazgató 

b) Külső Klinikai Tömb Orvos-főigazgató 

c) Gyermekklinikai Tömb Orvos-főigazgató 

d) Városmajori Klinikai Tömb Orvos-főigazgató 

e) Szent Rókus Klinikai Tömb Orvos-főigazgató 

 

(10) A Klinikai Tömb Orvos-főigazgatót a rektorral egyetértésben a Klinikai Központ elnöke 

bízza meg. 

 

(11) A Klinikai Tömb Orvos-főigazgató, a Klinikai Központ elnökségének szavazati joggal 

rendelkező tagja. 

 

(12) A Klinikai Tömb Orvos-főigazgató a Klinikai Központ elnökének rendszeresen beszámol az 

elvégzett feladatairól. 

 

 

2. § 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Rész 83. § [A Klinikai Központ Elnöksége] kiegészül az 

alábbi rendelkezésekkel: 

 

(2) Az elnökség a Klinikai Központ elnöke részére szakmai-stratégiai irányítással 

összefüggő, legalább 11 tagú véleményező, javaslattevő, ellenőrző szerv, melynek vezetője 

a Klinikai Központ elnöke. Az elnökség üléseit a Klinikai Központ elnöke hívja össze és 

vezeti. A Klinikai Központ elnöke ezen jogkörében felelős a testület működésének 

biztosításáért, az ülések megszervezéséért és vezetéséért, az emlékeztető készítéséért, a 

testület által hozott javaslatok írásba foglalásáért és az érintettek részére történő 

eljuttatásáért, valamint a tájékoztatásért. Az elnökség tagjai az általános elnökhelyettes, az 

elnökhelyettes(ek), a Klinikai Tömb Orvos-főigazgatók, az aneszteziológia és intenzív 

terápiás szakma képviselője, a Klinikai Központ gyógyszerellátását biztosító szervezeti 

egység képviselője, továbbá biztosítani kell, hogy az elnökség munkájában részt vegyen az 

egyetem közalkalmazottjaként dolgozó, az egészségügyi közgazdaságtan és 

menedzserképzés elismert képviselője. Az Elnökség további tagjaira a Klinikai Központ 

elnöke az érintett karok dékánjaival és a rektorral egyeztetve tesz javaslatot. A tagokat végül 

az elnök bízza meg, megbízásukra legfeljebb 5 éves időtartamra kerül sor. A megbízás 

meghosszabbítható. A tagok kiválasztásánál figyelembe kell venni a Klinikai Központ alá 

tartozó szervezeti egységek földrajzi elhelyezkedését és a szakmai ellátási területek körét. 

 


