
 

 

210/2020. (XII.17.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I.10. rész Átmeneti 

rendelkezések 3.§ a következő (4a)-(4h) bekezdésekkel egészül ki:  

„(4a) Az orvos és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi 

feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020. (XI.25.) korm. r. (a továbbiakban: korm.r.) 

végrehajtása érdekében az SZMSZ I.1. rész Általános szervezeti és működési rendelkezések 

12. a betegellátás szervezeti keretei címében foglalt rendelkezések, továbbá a 99.§, a 101.§-

104.§-ban foglalt rendelkezések a a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

korm.r. által kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a jelen 

fejezet melléklete szerint, továbbá a jelen szakasz (4b) bekezdésében meghatározott belső 

szabályozó dokumentumban és jelen szakasz (4c)-(4g) bekezdéseiben, továbbá a 3/A.§-ban 

meghatározott eltérésekkel alkalmazhatóak. Amennyiben nincs eltérő rendelkezés az SZMSZ 

I.1. rész 12. a betegellátás szervezeti keretei címében foglaltak alkalmazandóak. 

 

 (4b) A  veszélyhelyzet ideje alatt a rektor, a kancellár és a Klinikai Központ elnöke a jelen 

szakaszban és jelen fejezet mellékletében meghatározott feladatok végrehajtása, a Klinikai 

Központ irányításának, működésének, gazdálkodásának biztosítása, az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyra történő áttérés előkészítése, továbbá az országos kórház-föigazgató szakmai 

fenntartói hatáskörének gyakorlása érdekében közös utasításban határozza meg az irányításhoz, 

működéshez, gazdálkodáshoz, az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés 

előkészítéséhez kapcsolódó, az SZMSZ és az egyetem szabályzatainak rendelkezéseitől eltérő 

szabályokat.  

(4c) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) részeként jogi személyiségű 

szervezeti egység formájában Klinikai Központot, továbbá az Egyetemtől elkülönített 

szervezeti keretben, gazdasági társaság formájában egészségügyi szolgáltatót működtet. A 

Klinikai Központ az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély 

alapján önálló egészségügyi szolgáltatónak minősül. 

 (4d) A Klinikai Központ tekintetében a korm.r. 5.§ (1) bekezdése szerinti szakmai fenntartói 

jogköröket az országos kórház-főigazgató gyakorolja. 

 



 

(4e) A Klinikai Központ elnöke a korm.r. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott, az országos 

kórház-főigazgató jogkörébe tartozó kezdeményezésének megtételét megelőzően, az 

előkészítés során a rektorral egyeztet és a kezdeményezéshez a rektor előzetes egyetértése 

szükséges.  Amennyiben a kezdeményezés érinti a Klinikai Központ gazdálkodását, 

finanszírozását, vagy a kancellár hatáskörébe tartozó egyéb szakterület tevékenységét, a 

Klinikai Központ elnöke a kezdeményezést megelőzően a kancellárral is egyeztet és a 

kezdeményezéshez a kancellár előzetes egyetértése is szükséges. 

(4f) A korm.r. 6.§-ban foglalt, a Klinikai Központ gazdálkodásának, továbbá az egészségügyi 

szolgáltatással összefüggő feladat-szervezésnek és a belső elszámolási rendszer kialakításának 

végrehajtását a Szenátus …../2020. (XII.17.) számú, a 2021. évi vezetői költségvetés 

alapelveiről szóló határozatban foglalt szempontok szerint kell megtervezni. 

(4g) Az Egyetem szervezi, a Klinikai Központ végzi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a 

szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzést, a más 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését, továbbá 

közreműködik e feladatok ellátásában. 

 

2. § 

(1) Az SZMSZ I.1. rész Általános szervezeti és működési rendelkezések 28.§ (16) bekezdését 

a következő szöveggel kell alkalmazni: 

„(16) A rektor fenntartói jogokat gyakorol és irányítja – ide nem értve a más szerv vagy személy 

hatáskörébe tartozó szakmai fenntartói és irányítási jogkört - az egyetemi klinikák és 

betegellátásban részt vevő intézetek részvételével működő Klinikai Központ gyógyító-

megelőző tevékenységét, ennek keretében ellátja a jelen szabályzatban meghatározott 

feladatokat, továbbá gyakorolja a jelen szabályzatban meghatározott jogköreit.” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ I.10. rész Átmeneti rendelkezések a következő 3/A.§-al egészül ki: 

„3/A.§ [A Klinikai Központ jogállása és a Klinikai Központ elnökének munkáltatói jogköre] 

(1) A Klinikai Központot az elnök vezeti, aki az egészségügyi felsőoktatási intézményben az 

egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezető. A Klinikai Központ elnökét a 

rektor bízza meg azzal, hogy az elnök megbízásához az egészségügyért felelős miniszter 

előzetes egyetértését be kell szerezni. A Klinikai Központ elnöke felett a munkáltatói jogokat a 

rektor gyakorolja. 



 

(2) A Klinikai Központ tekintetében a fenntartói és irányítási jogkört – amennyiben az nem 

tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe – a rektor gyakorolja.  

(3) A kancellár gyakorolja az SZMSZ I.1. rész általános szervezeti és működési rendelkezések 

30.§ (3)-(5) bekezdése szerinti jogkörét a Klinikai Központ elnöke által hozott döntések 

tekintetében, egyetértési jogot gyakorol a Klinikai Központ gazdálkodását, szervezetét, 

működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében; az 

egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele. 

(4) A Klinikai Központ elnöke önállóan irányítja az egészségügyi ellátás megszervezését azzal, 

hogy kapacitás-átszervezés tekintetében javaslatot tesz – a rektor és amennyiben gazdasági 

hatása van, a kancellár egyetértésével – az országos kórház-főigazgató részére. 

(5) A Klinikai Központ elnöke a klinikai központ dolgozói felett – a kancellár hatáskörébe 

tartozó feladatokat ellátó alkalmazottak kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, 

hogy a bérgazdálkodást érintő döntéseihez, a kancellár egyetértése szükséges. A munkáltatói 

joggyakorlásra a jelen szakasz (3)-(4) bekezdésben meghatározottak az irányadóak. 

(6)Az SZMSZ I.1. rész Mellékletek I.1.-2. sz. melléklet munkáltatói jogkör gyakorlása 

táblázatában a 7., 8., 11., 23., 25., 26., 129., és 154. sor esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója 

saját hatáskörében eljárva a Klinikai Központ elnöke. A további rendelkezések 

alkalmazandóak. 

(7) Az SZMSZ I.1.rész Mellékletek I.1.-2. sz. melléklet munkáltatói jogkör gyakorlása 

táblázatában a 9., 10., 11a., 12., 13a., 14., 15a., 103., 108., 109., 114., 122., 130., 131. sorában 

megjelölt személy a munkáltatói jogkör gyakorlója a Klinikai Központ elnöke által átadott 

hatáskörben. A további rendelkezések alkalmazandóak. 

(8) Az SZMSZ I.1.rész Mellékletek I.1.-2. sz. melléklet munkáltatói jogkör gyakorlása táblázat 

24. sor második oszlopában nem kell alkalmazni a „klinikaigazgató” kifejezést és a 7. 

oszlopban a Klinikai Központ elnökének egyetértésére vonatkozó rendelkezést. 

(9) A Klinikai Központ elnöke saját hatáskörében eljárva gyakorolja a munkáltatói jogkört a 

klinikaigazgató és a Klinikai Tömb orvos-főigazgató esetében, azzal, hogy a klinikaigazgató és 

a Klinikai Tömb orvos-főigazgató vezetői megbízásához és a megbízás visszavonásához a 

rektor egyetértése, az illetmény megállapítása tekintetében a kancellár egyetértése szükséges. 

(10) A korm.r. 9.§ (1) bekezdése szerinti, a betegellátási munkakör mellett oktatói vagy kutatói 

munkakörben is foglalkoztatott személy esetében a munkáltatói jogkört a betegellátásra 

irányuló jogviszony esetében a Klinikai Központ elnöke, vagy az általa átadott hatáskörben 

eljáró személy, az oktatói vagy kutatói jogviszonya tekintetében a rektor gyakorolja. Az 

illetmény megállapítása tekintetében a kancellár egyetértése szükséges. 



 

(11) Az SZMSZ I.1.rész Mellékletek I.1.-2. sz. melléklet munkáltatói jogkör gyakorlása 

táblázatának 104. sora 2021. január 1-én hatályát veszti. 

 

4. § 

 

(1) Az SZMSZ I.1. rész általános szervezeti és működési rendelkezések 42.§-t a veszélyhelyzet 

ideje alatt a következő szöveggel kell alkalmazni: 

„(1) A Szak- és Továbbképzési Központ (a jelen szakaszban a továbbiakban: Központ) szervezi 

az Egyetem jogszabály által meghatározott szakmai továbbképzési tevékenységét, továbbá 

ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel és egészségügyi szakirányú 

szakmai továbbképzéssel kapcsolatos egyes feladatokat, ide nem értve a rezidensek és a 

központi gyakornokok esetében a munkáltatói jogkör gyakorlását. 

(2) A Szak- és Továbbképzési Központ az Egyetem önálló keretgazdálkodási jogkörrel 

felruházott központi funkcionális szervezeti egysége, amely a rektor irányítása, valamint az 

oktatási és a klinikai rektorhelyettes szakmai felügyelete alatt áll. (3) A Szak- és Továbbképzési 

Központ vezetője az igazgató, aki felett a munkáltató jogkört a rektor gyakorolja. 

(4) Az igazgató munkáltatói jogkört gyakorol a Szak- és Továbbképzési Központ 

közalkalmazottai tekintetében. Az igazgató munkáját tanácsadó testület segíti. A tanácsadó 

testület tagja az oktatási és a klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke, valamint az 

Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar 

dékánja, továbbá a rektor által delegált további tag(ok).” 

(2) Az SZMSZ I.1. rész 43.§ (1) bekezdést a veszélyhelyzet ideje alatt a következő szöveggel 

kell alkalmazni: 

„(1) A Szak-és Továbbképzési Központ feladatai az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképzéssel kapcsolatban:  

a) a szakképzés megkezdésével összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, a szakképzési 

megállapodás létesítése,  

b) a jelöltek képzési tervének összeállításával, módosításával, a teljesítés követésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,  

c) a szakképzési grémiumok (az egyetemeken működő, vagy egyes – miniszteri rendeletben 

meghatározott – szakterületeken országosan létrehozott, az adott szakma vagy szakterület 

tekintetében kiemelkedő szakmai ismeretekkel bíró szakemberek testülete, amely a szakképzési 

grémium feladatkörébe tartozó szakterületeken a szakorvos képzés tartalmával, a képzés 



 

szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat lát el) feladataiban való 

adminisztratív közreműködés,  

d) a jelölt szakvizsgára bocsáthatóságáról szóló dokumentum kiállítása,  

e) a képzés során miniszteri rendelet vagy a képzési terv alapján szükséges részvizsgák 

szervezésében való közreműködés,  

f) külső képzőhelyekkel való kapcsolattartás, valamint a külső képzőhelyen töltendő gyakorlat 

szervezésében történő közreműködés és azok teljesítésének nyomon követése,  

g) a szakképzés során a jelöltek kötelező tanfolyamainak szervezése  

h) az egyéb, szakképzéshez kapcsolódó egyetemi feladatok jogszabályban vagy 

megállapodásban meghatározott ellátása, 

i) meghatározza a jelölt képzési tervét – ennek keretében dönt a miniszteri rendelet alapján 

biztosítható mentességek, beszámítható képzési elemek tekintetében –, szükség esetén 

gondoskodik a képzési terv módosításáról, 

j) folyamatosan kapcsolatot tart a továbbképzés szervezését végző országos szervvel, a 

képzőhelyekkel, valamint a munkáltatókkal, és ezen intézményekkel együttesen felelős a 

szakképzés elméleti és gyakorlati programjának végrehajtásáért, gondoskodik a külső 

képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő helyen töltendő gyakorlat megszervezéséről, 

k)  ellenőrzi a szakképzés teljesítésének menetét, 

l) ellenőrzi a szakképzéssel összefüggő támogatások és juttatások felhasználását, 

m) a szakképzés befejeztével igazolja a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését, 

n)  lefolytatja a rendszerbevételi eljárást, 

o) együttműködik a társegyetemekkel, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégiummal a 

képzési programok és képzési követelmények összehangolásában. 

(2) Az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló 530/2020. korm. r. 3.§ (2) bekezdésében meghatározott, 2020. 

december 31-ig történő átadás-átvételi eljárás lebonyolítását az Egyetem részéről a Szak- és 

Továbbképzési Igazgatóság végzi. 

 

 

 

 


