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A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (12) bekezdésében biztosított 
hatáskörében az alábbi szabályzatot alkotja a nyilatkozattétel rendjéről.  
 

1. A Szabályzat célja:  

a) a sajtóval való kapcsolattartás és a nyilatkozatok megtétele során az Egyetemről 
kialakult pozitív kép erősítése,  

b) a betegek és hozzátartozóik informálása,  

c) bizalomerősítés,  

d) véleményformálás.  

 

2. Az Egyetem szervezeti egységei, közalkalmazottai, továbbá az Egyetemmel 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban (pl. vállalkozási-, megbízási jogviszonyban) 
álló természetes és jogi személyek – ha a velük kötött szerződésben ezt vállalták, vagy 
a jelen szabályozást ismerik – a nyilvánossággal fenntartott kapcsolataik során jelen 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni.  

 

3. Nyilatkozattételre jogosult:  

a) Elsődlegesen a Semmelweis Egyetem rektora jogosult nyilatkozni az Egyetemmel 
kapcsolatos minden kérdésben. A rektort – akadályoztatás esetén, illetve egyéb esetben 
rektori engedéllyel – a stratégiai, működésfejlesztési és igazgatásszervezési főigazgató 
(a továbbiakban: stratégiai főigazgató) helyettesíti.  

b) Stratégiai főigazgató az egészségfinanszírozás, az egészségpolitika (betegellátás), az 
innováció, az Egyetemet és az egyes szervezeti egységeket érintő stratégiai kérdések, 
(átszervezések, létszámleépítés stb.) tekintetében jogosult nyilatkozni.  

c)Az Egyetemet érintő gazdasági, műszaki és biztonságvédelmi kérdésekben a 
gazdasági főigazgató jogosult nyilatkozni. 

d) Külföldi hallgatók oktatásával kapcsolatos kérdésekben a Külföldi Hallgatók 
Titkárságának igazgatója jogosult nyilatkozni.  

e) Oktatási kérdésekben az oktatási rektorhelyettes, valamint a karok dékánjai 
jogosultak nyilatkozni.  



f) A tudományos kutatások, innovációk és a tudományos eredmények vonatkozásában 
a tudományos rektorhelyettes jogosult nyilatkozni.  

g) Az egyes karok működésbeli kérdéseiről a karok dékánjai, valamint a Doktori 
Tanács elnöke jogosultak nyilatkozni.  

h) Klinika- és intézetigazgatók jogosultak nyilatkozni az intézetüket érintő szakmai és 
tudományos kérdésekben. Az egészségpolitika klinikát érintő hatásairól azonban 
kizárólag a Marketing és Kommunikációs Igazgatósággal történt előzetes egyeztetés 
után nyilatkozhatnak.  

i) A Hallgatói Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos kérdésekben az egyetem 
HÖK elnöke jogosult nyilatkozni, előzetesen a Marketing és Kommunikációs 
Igazgatósággal egyeztetve.  

j) A kari Hallgatói Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos kérdésekben a kari 
HÖK elnöke jogosult nyilatkozni, miután a Marketing és Kommunikációs 
Igazgatósággal egyeztetett.  

k) A közalkalmazottakat érintő kérdésekben a Közalkalmazotti Tanács elnöke jogosult 
nyilatkozni.  

l) Amennyiben az Egyetem által bérbe adott ingatlanban rendkívüli esemény történik, 
akkor a bérlő kizárólag a Marketing és Kommunikációs Igazgatósággal való előzetes 
egyeztetés után jogosult nyilatkozni. 

 

4. Az Egyetem hírnevét és érdekeit érintő kérdésekben, valamint az Egyetemet 
érintő szakpolitikával kapcsolatban kizárólag a rektor, illetve a stratégiai 
főigazgató jogosult nyilatkozni. Az Egyetemről szóló hírek hírértékének megőrzése 
és növelése érdekében a rendezvényt tartó szervezeti egység a rendezvény 
meghirdetést megelőzően egyeztetni köteles a stratégiai főigazgatóval a rendezvény 
témájáról és időpontjáról, annak megtartásához a főigazgatóhoz érkezett írásbeli 
kérelemre megküldött ugyancsak írásbeli engedély szükséges.  

A sajtórendezvények gördülékeny és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az 
eseményt tervező szervezeti egység az eseményt megelőzően 15 munkanappal az 
engedélyt be kell szerezze. Rendkívüli esetben a főigazgató egyedi elbírálása alapján 
kerülhet sor a sajtórendezvény megtartására.  

A sajtórendezvények szervezését és lebonyolítását minden esetben az Egyetem 
sajtóreferense koordinálja. A sajtóreferens munkaköréből adódóan csak az egyetemi 
sajtórendezvényeket lebonyolításában köteles részt venni. 

 



 

5. A nyilatkozattételre feljogosított személy köteles akadályoztatása esetére 
helyettesítéséről gondoskodni. A kijelölt helyettes személyéről az Egyetem 
sajtóreferensét tájékoztatni kell.  

6. A nyilatkozattételre jogosult személy a nyilatkozattétel során a jelen Szabályzat 1. 
pontban foglalt célkitűzésekre figyelemmel, az Egyetem érdekeit szem előtt tartva 
köteles eljárni. A nyilatkozattétel során törekedni kell az Egyetem 
közmegbecsülésének megóvására és növelésére, továbbá tartózkodni kell minden 
olyan magatartástól és nyilatkozattól, ami az Egyetem tekintélyét csorbíthatja.  

7. A nyilatkozattevő személy a nyilatkozatban foglaltakért szakmai és jogi 
felelősséggel tartozik. Amennyiben a nyilatkozattevő vét a 4. pontban foglaltak ellen, 
akkor a közalkalmazotti törvénynek megfelelően fegyelmi felelősséggel tartozik.  

8. A nyilatkozattételre jogosult személynek törekednie kell arra, hogy a sajtóban 
megjelenő nyilatkozatát a megjelenés előtt átnézze és hitelesítse. A tényre, hogy a 
nyilatkozat csak a hitelesítést követően jelenhet meg, a nyilatkozatot rögzítő személyt 
a nyilatkozattétel megkezdése előtt figyelmeztetni kell. Amennyiben a sajtóban nem a 
nyilatkozatnak megfelelő cikk, szöveg vagy szövegrész jelent meg, akkor a 
nyilatkozattevő köteles a helyesbítésről gondoskodni, illetőleg azt kezdeményezni.  

9. Az Egyetemre beérkező, nyilatkozattételre irányuló megkeresés esetén a 
megkeresett személy köteles értesíteni a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságot, 
illetve az Egyetem sajtóreferensét. A sajtóreferens kapcsolatot tart fenn az Egyetem és 
a sajtó képviselői között. A nyilatkozattétellel kapcsolatban a sajtóreferens azonnali 
kapcsolatot létesíthet a nyilatkozattételre jogosult személlyel.  

10. A nyilatkozattételre feljogosított személyek kötelesek hivatali titokként megőrizni 
mindazokat a belső információkat, leveleket és előkészített anyagokat, amelyeken a 
„Belső Anyag”, a „Titkos”, vagy a „Nem közlésre szánt” felirat szerepel. Nem hozható 
nyilvánosságra olyan titkos dokumentum, amelynek közzététele nyilvánvalóan 
veszélyeztetné az Egyetem érdekeit. Titkos információk, dokumentumok 
közreadásához, felhasználásához a Rektor írásos engedélye szükséges.  

11. A titokvédelem hatálya alá eső állami, szolgálati és egyéb titok megőrzéséért 
annak tulajdonosa felel. A nyilatkozó birtokába kerülő bizalmas információkat, 
dokumentumokat csak a Rektor írásos engedélye után lehet közreadni.  

12. Balesetek, tömegszerencsétlenségek, háborús események vagy természeti 
katasztrófák esetén ügyelni kell a pontos fogalmazásra, és tartózkodni kell 
ellenőrizetlen tények, számok, adatok közlésétől. Nem szabad megnevezni olyan 
érintett személyeket, akiknek közeli hozzátartozóját még nem értesítették, vagy 
akiknek hozzátartozói ehhez nem járultak hozzá.  

 



 

13. Az egyetem területén csak a Marketing és Kommunikációs Igazgató, illetve a 
sajtóreferens tudtával lehet nyilatkozatot tenni, illetőleg bármilyen (kép-, hang-, stb.) 
felvételt készíteni. A nyilatkozatok megtételét követően a nyilatkozattételre 
feljogosított személy köteles 12 órán belül e-mailben vagy telefonon a 
nyilatkozattételről értesíteni a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságot  

14. Ha a felvételen az Egyetem hallgatói vagy ellátottjai is szerepelnek, a felvételek 
készítése előtt írásbeli engedélyüket kell kérni. A felvétel nem sértheti a felvételen 
szereplők személyiségi jogait. Gyermekek és fiatalkorúak felvételen való 
szerepeltetésénél különös gonddal kell védeni személyiségi jogaikat. 
Szerepeltetésükhöz minden esetben előzetesen ki kell kérni a szülő, a gondviselő vagy 
a törvényes képviselő hozzájárulását.  

 
Az új szabályzat – a módosításokkal egységes szerkezetben – a Szenátus 108/2007. 
(IX. 27.) számú határozatával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 32/2007. (III. 27.) 
számú határozattal kiadott a korábbi szabályzat az érvényét veszíti.   

 

Budapest, 2010. október 28.  

 

 

Dr. Tulassay Tivadar 
rektor                                

 

 

 


