
A Szenátus 26/2021. (IV.08.) sz. határozatának 1. sz. melléklete 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. Részének 125. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 

„125. § [A hallgatói önkormányzat feladatai, döntési, véleményezési jogkörei] 

 

(1) A Semmelweis Egyetemen a hallgatói érdekek képviseletére – az Egyetem 

részeként - hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak - a 

doktori képzésben résztvevő hallgatók kivételével - minden hallgató tagja, választó 

és választható. A hallgatói önkormányzat az e szabályzatban meghatározott 

jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha 

a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és 

b) a hallgatói önkormányzati választásokon az Egyetem teljes idejű nappali 

képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan 

részt vett. 

(2) A hallgatói önkormányzat a hallgatói önkormányzati választások jogerős 

eredményéről, tisztségviselőinek megválasztásáról, annak jogerőre emelkedést 

követően haladéktalanul, de legkésőbb hét napon belül írásban tájékoztatja a rektort. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen 

a) a választásokon igazoltan részt vevő, az Egyetem teljes idejű nappali 

képzésben részt vevő hallgatóinak arányára, 

b) a választások lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatokra, és 

c) a választások során esetlegesen felmerült problémákra, továbbá azok kezelésére. 

(3) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat 

működésének a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése 

fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály 

jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap 

eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. 

(4) A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez az Egyetem 

biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a hallgatói 

önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkormányzat 

feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Egyetem helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Egyetem működését. 

(5) A hallgatói önkormányzat dönt a működéséhez rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásáról. A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége 

körében utasítás nem adható. 

(6) A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési 

szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: 

a) térítési és juttatási szabályzat, 

b) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, 

c) tanulmányi és vizsgaszabályzat. 



(7) A hallgatói önkormányzat közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének 

hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai 

és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

(8)  A hallgatói önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem 

működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

(9) A Hallgatói Önkormányzat felügyeletet gyakorol az Egyetem közéleti 

tevékenységében részvevő különböző – különösen a (10) bekezdés szerinti - 

csoportok felett. Ezen felügyeleti jogát a küldöttgyűlése által elfogadott, és a 

rektor által jóváhagyott szabályzat alapján gyakorolja. Amennyiben az ilyen 

csoportosulások elsődleges célja a Semmelweis Egyetem nemzetközi 

hallgatóinak érdekképviselete, úgy azok felett a felügyeletet a nemzetközi 

képzésekért felelős rektorhelyettes gyakorolja azzal, hogy a nyilvántartásukra 

és a működésük felfüggesztésére egyebekben azonos szabályok vonatkoznak. 

(10) Öntevékeny csoport, működési formájától függetlenül minden olyan az 

Egyetem szervezetén kívül eső csoportosulás, amely az Egyetemen közéleti, 

sport, kulturális, oktatási vagy egyéb tevékenységet végez. 

(11) Az öntevékeny csoport tagja lehet bármely egyetemi polgár.   

(12) Az öntevékeny csoport megalakulásához legalább 5 fő részvétele szükséges.  

(13) Az öntevékeny csoport munkájáról a rektor tájékoztatást kérhet.  

(14) A öntevékeny csoportokról a Hallgatói Önkormányzat legalább az egyetemi 

polgárok számára nyilvános nyilvántartást vezet, az Egyetem közalkalmazottjai, 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek és hallgatói abba 

betekinthetnek.  

(15) Amennyiben a tagok a csoport működését felfüggesztik, vagy megszüntetik, 

kötelesek azt a döntést követő 8 napon belül írásban a rektornak és a Hallgatói 

Önkormányzatnak bejelenteni. 

(16) Ha az öntevékeny csoport az Egyetem érdekét sértő tevékenységet folytat, a 

Hallgatói Önkormányzat javaslatára a rektor az öntevékeny csoport Egyetemhez 

köthető működését felfüggesztheti. A felfüggesztésről szóló rektori döntést és 

annak indokolását írásban kell közölni az öntevékeny csoport vezetőjével.” 

 

 


