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Az Egyetemi Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzat 27 § (2) 

bekezdésében biztosított hatáskörében a 109/2001. (XI. 14.) ET. számú határozatával 

elfogadott Egyetemi ETIKAI KÓDEX 8. pontjának módosítására benyújtott 

előterjesztést egyhangúlag elfogadja, és azt az alábbiak szerint módosítja: 

 
 
„8. AZ ETIKAI PANASZOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FÓRUMRENDSZERE 
 
8.1. Az etikai panaszok ügyében lefolytatandó eljárás foganatosítására mind az 

Egyetemi Tanács, mind a Kari Tanács ETIKAI ÜGYEKET VIZSGÁLÓ ÉS 
ELBÍRÁLÓ TESTÜLETET (Etikai Testület) hoz létre, amely elnökből, titkárból, 
állandó és eseti tagokból áll. 

 
8.2. A Testület elnöke az Egyetem, illetve a Kar köztiszteletben álló (aktív vagy 

nyugalmazott) egyetemi/főiskolai tanára. 
 
8.3. A Testületnek kilenc állandó tagja van, akik közül két tagot az Általános 

Orvostudományi Kar, egy-egy tagot pedig az Egészségügyi Főiskolai Kar, a 
Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és a Testnevelési és 
Sporttudományi Kar oktatói közül, három tagot pedig a a hallgatói képviseleti 
szervek (Hallgatói Önkormányzat [továbbiakban HÖK], az „English Program 
Student Union of Semmelweis University” [továbbiakban: EPSUS], stb.) jelöltjei 
közül kell megválasztani. 
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8.4. Az elnököt, a titkárt és az állandó, illetve eseti tagokat – a karok és hallgatói 

valamint közalkalmazotti képviseleti szervezetek jelöltjei közül – a Kari/ 
Egyetemi Tanács választja meg 3 éves időtartamra. 

 
8.5. A Testületnek négy eseti tagja van, 2 eseti tagját az alkalmazotti képviseleti 

szervek (Közalkalmazotti Tanács) 2 eseti tagját pedig az Egyetemi Tanács 
közvetlenül jelölik. 

 
8.6. A konkrét etikai ügyben a testület 7 tagú bizottsága jár el, melynek munkájában 

az elnökön vagy a titkár és az állandó tagokon kívül az állandó tagokéval azonos 
számú eseti tag vesz részt. (3 állandó és 3 eseti tag) A konkrét etikai ügyben 
eljáró állandó tagokat az elnök jelöli ki. 

 
8.7. A bizottság munkájában való részvételre az eseti (változó) tagok közül az elnök 

kéri fel a konkrét ügyben az eseti tagokat – az eljárás tárgyát képező etikai vétség 
jellegére figyelemmel. 

 
8.8. A bizottság összetételének kialakításánál biztosítani kell, hogy abban mind az 

etikai vétség miatt bepanaszolt, mind a panasztevő egyetemi csoportja 
(kategóriája) képviselve legyen. 

 
8.9. Az ETIKAI BIZOTTSÁG személyi összetételéről rektori körlevélben, 

hirdetményben, az egyetemi lapokban, valamint az egyetemi informatikai 
hálózaton tájékoztatást kell adni.” 
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