
3. sz. melléklet a …/2021. (XII.20.) szenátusi határozathoz 

 

1.§  
Az SZMSZ I.3. rész Az egyetem állandó bizottságai és testületei 12. § [Minőségfejlesztési 

Tanács] (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Minőségfejlesztési Tanács szavazati jogú tagjai:  

1. rektor (a tanács elnöke) 

2. a kancellár 

3. általános rektorhelyettes 

4. oktatási rektorhelyettes 

5. tudományos és innovációs rektorhelyettes 

6. klinikai rektorhelyettes 

7. stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

8. nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes 

9. az Általános Orvostudományi Kar dékánja  

10. a Fogorvostudományi Kar dékánja  

11. a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja  

12. az Egészségtudományi Kar dékánja 

13. az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja 

14. a Pető András Kar Dékánja 

15. a Doktori Tanács elnöke 

16. Klinikai Központ elnöke (amennyiben a Klinikai rektorhelyettes eltérő személy) 

17. orvosszakmai főigazgató 

18. a gazdasági főigazgató  

19. az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató  

20. a műszaki főigazgató 

21. jogi és igazgatási főigazgató 

22. informatikai főigazgató 

23. kommunikációs és marketing főigazgató 

24. a minőségfejlesztési vezető  

25. a környezetirányítási vezető  

26. energiairányítási vezető 

27. adatvédelmi tisztviselő 

28. a Klinikai Központ ápolási igazgatója.” 

 

2.§  

(1) Az SZMSZ I.10 rész 1. § [Átmeneti rendelkezések] (9) bekezdés a) pontjának ag) 

alpontjában, valamint c) pontjának cf) alpontjában lévő „65” szám helyébe „70” szám 

lép. 

 

(2) Az SZMSZ I.10 rész 3. § [Különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben 

alkalmazandó átmeneti rendelkezések] (4a)-(4g) bekezdése hatályon kívül helyezésre 

kerül. 

 



(3) Az SZMSZ I.10 rész 3. § [Különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben 

alkalmazandó átmeneti rendelkezések] (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„Az SZMSZ I.1. rész  25. § (5) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti időtartam 

alatt ülés tartása nélkül, különleges szavazási eljárás keretében dönthet a Szenátus az 

személyi jellegű előterjesztésekről.” 

 

(4) Az SZMSZ I.10.-1. melléklet – A Klinikai Központ jogállása, működése, gazdálkodása 

és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérésre vonatkozó feladatok 

végrehajtása hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

3.§  
Az SZMSZ I.3. rész Az egyetem állandó bizottságai és testületei a következő 17. § 

[Egyetemi Innovációs Bizottság] szakasszal egészül ki: 

 

„17.§ [Egyetemi Innovációs Bizottság] 
 

(1) Az Egyetemi Innovációs Bizottság (a továbbiakban: EIB) az egyetemen 

keletkező, annak tulajdonába kerülő vagy az Egyetem által hasznosított 

szellemi alkotások kezelésével kapcsolatos, stratégiai feladatokat ellátó testület, 

amelynek hatásköre különösen: 

a) egyetemi innovációs, iparjogvédelmi, hasznosítási koncepciókra való 

javaslattétel; 

b) alkotások, találmányok, kutatási eredmények, ötletek és felfedezések 

(együttesen: szellemi alkotások) vizsgálata és döntés azok befogadásának 

tárgyában; 

c) a szellemi alkotások oltalomképességének vizsgálata, a vonatkozó jogszabályok 

szerinti oltalomszerzési eljárások megindításának engedélyezése; 

d) döntés a szellemi alkotások hasznosításának koncepcionális kérdéseiben (ide 

értve a hasznosításból befolyó díjakkal kapcsolatos döntéshozatalt is); 

e) lemondás a szellemi alkotás vonatkozásában az Egyetemet megillető jogokról; 

f) a szellemi alkotások iparjogvédelmi szempontú vizsgálatával, bejelentésével, 

kezelésével, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségvállalásra történő 

felhatalmazás az Innovációs Központ részére. 

 

(2) Az EIB működésének részletes szabályait az SZMSZ részét képező 

Szellemitulajdon-kezelési szabályzat tartalmazza. Az EIB munkájának 

szakmai támogatását és adminisztratív feladatainak ellátását az Innovációs 

Központ végzi.” 

 

 

4.§  
Az SZMSZ II.1. rész Az egyes munkakörök és a betöltésükkel kapcsolatos követelmények 

35. § (1) bekezdés b) pontjának bm) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„bm) betegellátási területen az ápolási igazgató, a klinikai vezető ápoló, klinikai vezető 

ápoló helyettese, az intézeti vezető ápoló, az intézeti vezető asszisztens, valamint az 

ápolási vezető részére adott vezetői megbízás.„ 

 

5.§  



Az SZMSZ III.2. rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3.§ [Tanulmányi és oktatási 

ügyekben hatáskörrel rendelkező személyek és testületek] szakasza a következő (4a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) Amennyiben a képzést szervező intézet nem tartozik valamely kar 

szervezetébe, úgy a posztgraduális szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos 

jelen szabályzatban meghatározott tanulmányi és vizsgaügyekben az önálló 

intézet igazgatója - az Oktatásigazgatási Hivatal vezetőjével egyeztetve - saját 

hatáskörében dönt.” 

 


