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Előterjesztés a Szenátus 2011. január 27-i ülésére 

                                                                                                                                                                                    

 

Tárgy: Tájékoztatás a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2011. január 1. 

napjától hatályos rendelkezéseinek Szervezeti és Működési Szabályzatba történő 

átültetéséről  

 

Előzmény: 

A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2011. január 1. napjától hatályos 

rendelkezései szükségessé tették az SzMSz felülvizsgálatát főként a Gazdasági Tanácsra 

vonatkozó rendelkezések vonatkozásában. A jogszabályi rendelkezések értelmében 

valamennyi Gazdasági Tanácsi tag megbízatása megszűnik 2011. január 31. napján, és az új 

testület választásánál már az új rendelkezések irányadók.  

Jelen módosítások 2011. január 31. napján lépnek életbe.  

 

Módosuló rendelkezések: 

Az SzMSz 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„(3) A Semmelweis Egyetem Gazdasági Tanácsa kilenc felsőfokú végzettséggel rendelkező tagból 

áll. A Gazdasági Tanács tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy alkalommal 

meghosszabbítható. A Gazdasági Tanácsa tagjaival az Egyetem megbízási jogviszonyt létesít azzal, 

hogy a 12. § (5) bekezdés alapján delegált tagok díjazásban nem részesülnek” 

 

Az SzMSz 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„(4) A gazdasági tanácsba három főt delegál a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói 

önkormányzat javaslata alapján. A gazdasági tanácsnak - a delegált tagokon felül - 

hivatalból tagja a rektor és a gazdasági főigazgató, ennek hiányában a gazdasági igazgató. A 

szenátus által delegált tagok egyike 

a) jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy 

azzal egyenértékű szakképzettséggel kell, hogy rendelkezzen,  

b) nem állhat a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.”  
 

Az SzMSz 12. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A gazdasági tanácsba egy-egy tagot delegál 

a) a miniszter,  

b) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,  

c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,  

d) az államháztartásért felelős miniszter.”  
 

Az SzMSz korábbi 12 § (5)-(8) bekezdésének számozása 12 § (6)-(9) bekezdésre módosul. 

 

Az SzMSz korábbi 12. § (9) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„(10) A Gazdasági Tanács – a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei 

között – dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy 



a) szükség szerint, de legalább két havonta ülésezik, 

b) határozatképes, ha azon hét tag jelen van, 

c) a gazdasági tanács döntéseihez a jelenlévő szavazásra jogosult tagok többségének nyílt 

szavazatával hozott döntése szükséges, 

d) a gazdasági tanács vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntéshez öt támogató 

szavazatra van szükség.” 

 

Az SzMSz korábbi 12 § (10)-(15) bekezdésének számozása 12 § (11)-(16) bekezdésre módosul. 

 

Az SzMSz korábbi 12. § (13) bekezdés ba) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„ba) a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény tulajdonában álló, vagy többségi 

részesedésével működő jogi személyek által készített, egymilliárd forintot meghaladó 

támogatási igényű, illetve az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelő 

pályázatokat” 

 

Az SzMSz korábbi 12. § (16) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„(17) A gazdasági tanács a szenátusnál, annak eredménytelensége esetén a fenntartónál 

köteles jelezni, ha megítélése szerint a felsőoktatási intézmény a gazdálkodásával, a 

rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévő ingatlanvagyon működtetésével, 

hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti a felsőoktatási 

intézmény működését.” 

 
Az SzMSz korábbi 12. § (17)-(18) bekezdésének számozása 12 § (19)-(20) bekezdésre módosul. 
 
Az SzMSz 12. § az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(18) A gazdasági tanácsi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag lemondásával, 

illetőleg visszahívásával. A gazdasági tanácsba delegálási joggal rendelkező jogosult az 

általa delegált tagot visszahívni.” 

 

A Szenátus felkéri Stubnya Gusztáv főigazgatót, hogy az egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatán vezesse át a fenti rendelkezéseket.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Prof. Dr. Tulassay Tivadar, rektor 

              Dr. Stubnya Gusztáv, főigazgató 

                        

 

Budapest, 2010. január 28. 

 

 

Dr. Stubnya Gusztáv 

               

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Semmelweis Egyetem 

S z e n á t u s á n a k 
 

…../2011. (I. 27.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosításáról 
 

 

A Szenátus a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatályos 

rendelkezéseinek megfelelő módosítások Szervezeti és Működési Szabályzatban történő 

átvezetését az előterjesztésben meghatározottaknak megfelelően tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnali azonnal 

Felelős: Prof. Dr. Tulassay Tivadar, rektor 

                       Dr. Stubnya Gusztáv, főigazgató 

                        

 

 

 

 

 

 

 


