
 
 

„Professor Emeritus” cím adományozására és viselésére vonatkozó kari 

feltételrendszerről szóló szabályzat1 

Preambulum 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. rész Foglalkoztatási 

Követelményrendszer 41.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szenátus 

jóváhagyásával az Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: Kar) a „Professor Emeritus” 

cím adományozására és viselésére vonatkozó kari feltételrendszerről szóló szabályzatot (a 

továbbiakban: Szabályzat) a Kar az alábbiakban határozza meg: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

(1) A „professor emeritus” cím a Kar egyetemi tanárainak életművükért adható legmagasabb 

erkölcsi elismerés. 

(2) A „professor emeritus” cím célja elsősorban az, hogy kiemelkedő szakmai múlttal rendelkező 

egyetemi tanáraink nyugállományba vonulásukat követően is aktívan részt vegyenek az 

egyetem tudományos- valamint közéletében.  

(3) A Professor Emeritus címet a Szenátus határozatlan időre adományozza, és visszavonhatja, 

amennyiben viselője arra etikailag méltatlanná válik.  

(4) A cím viselésére a Professor Emeritus attól függetlenül jogosult, hogy az Egyetemtől 

juttatásban részesül-e.   

 

 

II. Részletes rendelkezések 

2.1. A Professor Emeritus cím adományozásának feltétele:  

(1) Kiemelkedő oktatói és tudományos – klinikus felterjesztés esetén gyógyító – munkásság a 

Semmelweis Egyetem professzoraként.  

(2) Kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységnek tekintendő, ha a jelölt együttesen 

megfelel az alábbi feltételeknek:  

a) kimagasló részt vállalt az általa oktatott tárgy(ak) tartalmi fejlesztésében,   

b) szakterületén nemzetközileg is elismert tudományos és tudományszervező munkát 

végzett, tudományos publikációs tevékenysége gazdag 

c) oktatásban, kutatásban, gyógyításban kimagasló, iskolateremtő tevékenységet fejtett ki 

d) tevékenységével, az általa elnyert tudományos fokozatokkal, címekkel, kitüntetésekkel 

hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez 

(3) A Professor Emeritusok a szenátus döntése alapján 5 évente megújítható juttatásban 

részesülhetnek. Juttatás annak adható, aki megfelel az alábbi feltételek egyikének:     

a) legalább egy teljes cikluson keresztül egyetemi vezetői (rektor, rektorhelyettes, dékán, 

doktori iskolavezető) tevékenység, valamint legalább 10 év professzori (kinevezett 

egyetemi tanári) tevékenység a Semmelweis Egyetemen vagy 

                                                           
1 elfogadta: az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsa 9/2018. (2018.szeptember 20-i) számú KT határozata, 

hatálybalépés napja: 2018. szeptember 21.   



 
 

b) legalább egy teljes cikluson keresztül egyetemi vezetői (dékánhelyettes, tudományági 

doktori iskolavezető, tanszékvezető) tevékenység, valamint legalább 15 év professzori 

(kinevezett egyetemi tanári) tevékenység a Semmelweis Egyetemen vagy 

c) kiemelkedő oktatói és tudományos – klinikus felterjesztés esetén gyógyító – munkásság 

a Semmelweis Egyetemen legalább 20 évig, ha a jelölt rendelkezik az MTA doktora 

minősítéssel.  

(4) Jelen szabályzatban foglaltak a szabályzat hatályba lépését megelőzően elnyert címek 

esetében nem alkalmazhatók.  
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