
 

 

211/2020. (XII.17.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész Általános Szervezeti 

és Működési Rendelkezések 111. § [A Kari Tanács feladatai] a következő (5) – (6) bekezdéssel 

egészül ki: 

111. § [Az egyetemi vezető testületek és bizottságok tagjaira vonatkozó közös 

rendelkezések] 

 

„ (5) A testületek és bizottságok tagságáról az Egyetem Elektronikus Testületi és 

Bizottsági Tagjegyzék (a továbbiakban: E-TIBIT) elnevezéssel elektronikus formában 

nyilvántartást vezet. A tagsággal kapcsolatos változások E-TIBIT-ben történő átvezetését 

az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező testület, bizottság esetében a 

Szenátusi Főtitkár, kari testület vagy bizottság esetében a dékán által kijelölt személy 

végzi a (7) bekezdés szerint.  

 

(6) Az E-TIBIT hitelesen tanúsítja a bizottsági tagságot. A tagság keletkezésének és 

megszűnésének időpontja a szenátusi és kari tanácsi döntés hatályba lépésének időpontja, 

valamint az SZMSZ I.1. részben a tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó egyéb 

események időpontja.  

 

(7) Az E-TIBIT-et a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság a honlapján működteti. E 

bekezdésben felsorolt tartalmi elemeket a Szenátusi Főtitkár és a kar bejegyzi és felelős a 

nyilvántartás naprakészen tartásáról: 

a) tag neve (dolgozó esetében munkakör és szervezeti egység, hallgató esetében e 

minőség megjelölésével) 

b) tagság létrejöttének időpontja (a határozat meghozatalának időpontja, tisztség 

betöltése, megbízatás vagy delegálás időpontja),  

c) a tagság megszűnésének időpontja és a 111.§ (2) bekezdésben foglaltak szerinti 

oka, 

d) a bizottság vagy testület feladat- és hatásköre, ügyrendje és éves beszámolója. 

 
 

2. §  

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész Általános Szervezeti 

és Működési Rendelkezések 115. § [A Kari Tanács feladatai] (1) bekezdés c) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ (1) A Kari Tanács dönt: 



 

c) a Szenátus által átadott hatáskörben a kari állandó feladatú bizottságok vezetőinek és 

tagjainak személyéről e vonatkozó javaslatról a szenátus részére,” 

 

3. § 

(1) Az SZMSZ I.1. rész Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 120. § [A Szenátus 

által létrehozott bizottságok] (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A (3) bekezdés szerinti bizottságok összetételét, a tagok és az elnök személyét, 

feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja meg. A (4) bekezdés szerinti 

karon működő bizottságok feladatait, tevékenységét és hatáskörét a tagok személyét a 

Kari Tanács javaslata és a dékán előterjesztése alapján a Szenátus állapítja meg, a személyi 

összetételéről, a bizottsági tagok és az elnök személyéről a dékán javaslata alapján a 

Kari Tanács dönt. Valamennyi esetben biztosítani kell az Nftv. 12. § (5) bekezdésében 

foglaltak érvényesülését.” 
 

(2) Az SZMSZ I.1. rész Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 120. § [A Szenátus 

által létrehozott bizottságok] (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„(6) A bizottságok a jelen szabályzatban meghatározott feladataik, a tevékenységükre 

vonatkozó jogszabályi, valamint Egyetemi szabályzatban foglalt rendelkezések 

figyelembevételével elkészítik ügyrendjüket, amelyet az érintett bizottság elnökének - a 

(4) bekezdés szerinti bizottságok esetében a kari tanács jóváhagyását követő -  

előterjesztésére a Szenátus hagy jóvá.” 

 

 

(3) Az SZMSZ I.1. rész Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 120. § [A Szenátus 

által létrehozott bizottságok] (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(8) Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak személyére – a dékánok, a Doktori 

Tanács elnöke és a Hallgatói, illetve a Doktorandusz Önkormányzat és a Közalkalmazotti 

Tanács elnökének véleményét kikérve – a rektor tesz javaslatot a Szenátusnak, a (4) 

bekezdés szerinti bizottságok esetében a dékán tesz javaslatot a kari tanácsnak. A 

bizottságok összetételéről a Szenátus dönt.” 
 

(4) Az SZMSZ I.1. rész Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 120. § [A Szenátus 

által létrehozott bizottságok] (15) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül: 

 „(15) A karon működő állandó bizottságok ügyrendjét a bizottság elnökének 

előterjesztésére a Kari Tanács, majd ezt követően a Szenátus hagyja jóvá.” 
 

4. § 

(1) Az SZMSZ I.1. rész Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 121. § [A Karon 

működő bizottságok] (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 

„(3) A Kari Tanács különösen oktatási, szak- és továbbképzési, tudományos kutatási 

kérdések megoldásának kidolgozására, döntések előkészítésére, a dékán munkájának 

segítésére további állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.” 

 

(4) A Kari Tanács által létrehozott, a (3) bekezdés szerinti bizottságok összetételét, 

feladatait, és tevékenységi körét a Kar szervezeti és működési rendje állapítja meg. A Kari 

Tanács által létrehozott bizottságok esetében 

a) állandó bizottság elnöke a Kari Tanács tagja, vagy vezető oktató lehet;  

b) egy személy csak egy állandó bizottság elnöke lehet; 

c) állandó bizottság tagja egyetemi közalkalmazott és hallgató lehet; 

d) az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak mandátuma három évre szól; 

e) az állandó bizottságok elnökeit és tagjait a Kari Tanács választja meg, azzal, hogy az 

állandó bizottságok elnökeinek, valamint egyetemi közalkalmazott tagjainak 

személyére a dékán, a hallgató tagjainak személyére a Hallgatói Önkormányzat Kari 

Választmánya tesz javaslatot;  

f) az állandó bizottságok ügyrendjét a bizottság készíti el és a Kari Tanács hagyja jóvá.” 

 

5. § 

(1) Az SZMSZ I.3. rész Az Egyetem állandó bizottságai és testületei 12. § [Minőségfejlesztési 

Tanács] (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Minőségfejlesztési Tanács szavazati jogú tagjai:  

a) rektor (a tanács elnöke) 

b) a kancellár  

c) általános rektorhelyettes 

d) oktatási rektorhelyettes 

e) tudományos és innovációs rektorhelyettes 

f) klinikai rektorhelyettes 

g) stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

h) nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes 

i) az Általános Orvostudományi Kar dékánja  

j) a Fogorvostudományi Kar dékánja  

k) a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja  

l) az Egészségtudományi Kar dékánja 

m) az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja 

n) a Pető András Kar dékánja 

o) a Doktori Tanács elnöke  

p) Klinikai Központ elnöke (amennyiben a Klinikai rektorhelyettes eltérő 

személy) 

q)  orvosszakmai főigazgató  

r)  gazdasági főigazgató 

s)  emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató 

t)  műszaki főigazgató 

u)  jogi és igazgatási főigazgató 

v)  minőségfejlesztési vezető  

w)  környezetirányítási vezető  

x)  energiairányítási vezető 

y) a Klinikai Központ ápolási igazgatója. 



 

 

(4) Állandó meghívottak:  

a) betegjogi képviselő 

b) kórházhigiénés főorvos,  

c) Hallgatói Önkormányzat elnöke 

d) Doktorandusz Önkormányzat elnöke.” 

 

(2) Az SZMSZ I.7. rész Minőségbiztosítási  szabályozás 1. § [Az Egyetem integrált irányítási 

rendszere] (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Egyetemen folyó oktató- és kutató munka minőségét biztosító intézkedések 

bevezetése és értékelése az alaptevékenységnek megfelelő működtetés érdekében a 

rektor, ezek ellenőrzése a Szenátus feladata. E feladatok hatékony ellátását fogja 

össze és segíti a Minőségfejlesztési Tanács. A Minőségfejlesztési Tanács (MT) e 

minőségében véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és értékelő jogkörrel 

rendelkezik. Az Egyetemen folyó oktató- és kutató munka minőségét biztosító 

intézkedések bevezetése, ellenőrzése és értékelése a Szenátus feladata. A Szenátus ezt a 

feladatát a Minőségfejlesztési Tanács útján látja el.” 

 

 

6. § 

Az SZMSZ I.1-3. mellékletének II. Fenntartással érintett 16. sora és a Költségvetési szervre 

előírt 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

I.1. - 3. melléklet 

AZ EGYETEM SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 
 

Ssz. Szabályzat neve Elfogadó Felelős 

  
II. FENNTARTÁSSAL 

ÉRINTETT 
    

16. 

A Semmelweis Egyetem 
fFekvőbeteg-ellátással 

kapcsolatos gyógyszerellátásról 

szóló szabályzata 

Szenátus Klinikai Központ Elnöke 

  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVRE 

ELŐÍRT 
    

4. 

Az egyetem gazdasági 

társaságai alapításáról és az 

azok feletti tulajdonosi 

joggyakorlásról Gazdasági 

társaságokról szóló 

szabályzat 

Rektor és 
Kancellár 

Kancellár 

 



 

 

7. § 

 

Az SZMSZ I.5. rész Az egyetemi szervezeti egységek felsorolása és az organogram 125. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

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 

125. Egészségtudományi Kar 

Közegészségtudományi 

Tanszék 

 Epidemiológiai 

Tanszék 

    tanszék tanszékvezető 



 

 

 

8. § 

Átmeneti rendelkezések 

 

Jelen határozat 1. sz. mellékletének 1. §-ban meghatározott E-TIBIT nyilvántartás 2020. 

december 31-én hatályos adatait a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság első alkalommal teljes 

körűen rögzíti. 

 


