
 
 
 

 
A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ (SE TK)  

Szervezeti Szabályzata és Működési Rendje 
 
 
I. Alapelvek:  
A hatályos 52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelet – öt évenként megismétlődő ciklusokban – 
a gyógyító megelőző tevékenységet folytató orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai 
szakpszichológusok számára kötelező (folyamatos, szakmai jellegű) továbbképzést ír elő. A 
jogszabály nevesített egyetemi feladatokat tartalmaz.  
 
Székhelye: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. I. emelet 18.  
Munkahelyi kódja: 5010 
 
A SE TK, mint koordináló, ellenőrző központi szervezeti egység hatásköre kiterjed:   

- a jogszabályból az Egyetemre háruló kötelezettségek pontos és szakszerű 
elvégeztetésére; 

- a továbbképzési feladatok ellátására és az egységes irányelvek kidolgozására és azok 
megvalósulásának  ellenőrzésére; 

- a továbbképzési rendszer hatékony, az Egyetem számára is gazdaságos működtetésére. 
- a kari titkárságokra, melyek az operatív feladatokat önállóan – a kialakított egységes 

direktívák alapján – látják el:  
Általános Orvostudományi Kar Továbbképzési Titkárság 1083 Budapest, Apáthy István u. 3.   
Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság 1088 Budapest, Mária u. 40. 
Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Csoport 1085 Budapest, 
Üllői út 26. II. emelet 28. 

 
II. A SE TK szervezeti felépítése és működése:   

- a SE TK-t a rektor által – határozott időre, 5 év – kinevezett igazgató vezeti. A 
megbízás egy alkalommal meghosszabbítható; 

- az igazgató munkáját, a döntések előkészítését, az ajánlások és a határozatok 
meghozatalát az „Operatív Bizottság” segíti. Elnöke az igazgató, állandó tagjai az 
érintett karok Kari Titkárság (csoport) vezetői, a Kari Továbbképzési Bizottság (Kari 
Továbbképzési Szakmai Tanácsadó Testület) elnökei és a Gazdasági Műszaki 
Főigazgatóság egy, nevesített képviselője; 

- az Operatív Bizottság havi rendszerességgel ülésezik, napirendjére és rendkívüli 
összehívására a rektor, az érintett karok dékánjai, a Bizottság elnöke és tagjai tehetnek 
javaslatot;  

- az igazgató és az Operatív Bizottság munkáját egy fő adminisztrátor segíti; 
- a SE TK feladatainak ellátásában közreműködőket díjazás illeti meg. 
 

III. Az Operatív Bizottság feladata, hatásköre és működése: 
A vonatkozó jogszabály 3§. (1), (2), (5), (6), (7), (8), (10), a 4§. (3), a 6§. (1), a 7§. (2), (3), 
valamint a 8§. (1), (2), (5), (6), (7) pontjaihoz kapcsolódóan, különösen: 

- a tanfolyam szervezők egységes szakmai szempontok szerinti validálása; 
- az előakkreditált tanfolyamok befogadására és elbírálására egységes szempontok 

kidolgozása;  
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- az utóakkreditációs teljesítmények – jogszabály adta kereteken belüli – egységes 
elbírálásának biztosítása (pontozás); 

- a továbbképzésre kötelezettek nyilvántartására egységes, a jogszabályi változásokat 
flexibilisen követő informatikai rendszer biztosítása; 

- szervezési és finanszírozási segítség nyújtása a kötelező szintentartó – a képzésre 
kötelezett számára térítésmentes – tanfolyamok bonyolításában;  

- a „minisztériumi költségvetési támogatás” felhasználás elveinek kidolgozása és 
felosztása;  

- beszámoló készítése a támogatás felhasználásáról; 
- a tanfolyamszervezők által jelentett (igazolt) teljesítmények (tanfolyam pontok) 

nyilvántartására informatikai háttér biztosítása;  
- döntés az  előzetesen akkreditált tanfolyamok közzétételének módjáról; 
- javaslattétel az Egyetemi költségvetés részére a rendszer pénzügyi működtetésére;  
- javaslattétel a befogadási folyamathoz kapcsolódó „Bírálati díj” kialakításának elvére 

és mértékére;  
- javaslattétel a kötelezően alkalmazandó számítógépes program, tanfolyamszervezőket 

terhelő térítési díjának meghatározására és mértékére; 
- határozathozatalok rendje: 

 az Operatív Bizottság határozatképes, ha az állandó tagok (az elnökkel együtt)  
            kétharmada jelen van; 

 határozatait konszenzusos (egyhangú) döntéssel hozza, kivéve a személyi 
kérdéseket;  

 személyi kérdésekben szavazással, minősített kétharmados szavazati aránnyal hoz 
határozatot; 
 az ülésekről emlékeztető, a határozatokról „Határozattár” készül. 

 
IV. A SE TK igazgató feladata és hatásköre: 

- külső fórumokon, hatóságoknál képviseli az Egyetemet;  
- az Operatív Bizottság javaslatait az Egyetemi Tanácsnak, rektornak terjeszti elő. 
- működteti, összehívja az Operatív Bizottságot; 
- az Operatív Bizottság ülésein elnököl, napirendjére javaslatot tesz; 
- a Kari Továbbképzési Titkárság vezetői megbízását előzetesen véleményezi, 

egyetértési jogot gyakorol; 
- az Operatív Bizottság javaslatára a Kari felterjesztések alapján méltányosságot  
      gyakorol;  
- a határozatokat végrehajtja, ill. ellenőrzi végrehajtásukat; 
- a rendszer működtetéséhez szükséges, rendelkezésre, álló forrásokra kötelezettséget  

vállal; 
- helyettesítéséről, jogkörének részleges, vagy teljes átruházásáról eseti megbízással 

intézkedik 
 

V. A SE TK „Szervezeti Szabályzata és Működési Rendje” az Egyetemi Tanácsi határozattal 
lép életbe. 

 
 
Határidő folyamatos. 
Felelős: Dr. Fejérdy Pál a SE TK igazgatója. 


