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ad.75/2003. (VII. 3.) ET. számú  

 
h a t á r o z a t a   

 
a Professor Emeritus cím adományozásának és viselésének feltételeiről 

és a Rector Emeritus cím viseléséről 
 

[Egységes  szerkezetben  a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 

LXXX. törvény (Ftv.), valamint a  108/2002. (V. 14.) Korm.  rendelettel módosított 
53/1995. (V. 10.) Korm. számú rendelet (R.) vonatkozó rendelkezéseivel] 

 
 

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.) 
17. §. (8) bekezdése, valamint a Kormány 108/2002. (V. 
14.) Korm rendelettel módosított 53/1995. (V. 10.) Korm. 
számú rendelete (R.) alapján a professor emeritus cím 
adományozásának és viselésének feltételeiről a Tanács a 
következő  s z a b á l y z a t o t  (Sz.) alkotja 

. 
 

 
I.   ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK  
 

Ftv.17.§ (6) A köztársasági elnöknek – bármely feltétel fennállása esetén – fel 
kell mentenie az egyetemi tanárt. A feltételek a következők: 

a) az egyetemi tanár betöltötte a hetvenedik életévét,  
 

(8) Ha az egyetemi tanár vagy a habilitált főiskolai tanár felmentésére a (6) 
bekezdés a) pontjában meghatározott okból kerül sor, jogosult a nyugalmazott 
egyetemi tanár cím viselésére és részére az intézményi tanács Professor 
Emeritus címet adományozhat. A Professor Emeritus címmel járó jogokról és 
kötelezettségekről, azok időtartamáról az intézmény Szabályzata, a juttatásokról 
kormány-rendelet rendelkezik.  
Ftv.18.§ (3)  A főiskolai tanár felmentésére az e törvény 17. §-ának (6) - (7) 
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felmentés a 
miniszterelnök jogköre. 

 
R. 2. §.  A főiskolán oktató egyetemi tanárnak, nyugállományba  

  vonulása  után, a főiskolai  tanács előterjesztése alapján  
  "Professor Emeritus" címet adhat 

  a) az őt habilitáló egyetemi tanács,  
  b) az Ftv. 123. §. (1) bekezdésben foglalt esetben  
      az  őt  utoljára  alkalmazó  egyetem tanácsa.  

 



           Sz. 1.   Professor Emeritus cím adományozható azoknak a nyugalmazott 
egyetemi tanároknak, akik: 
 

  a) széles körű nemzetközi kapcsolatokkal és elismertséggel  
      rendelkeznek, 
  b) munkájukra  az  Egyetem  nyugállományba  vonulásukat  
      követően is számít, mindenekelőtt abban, hogy nemzetközi 
      tekintélyükkel,  kiemelkedő  szakmai  tudásukkal  és  több  
      évtizedes  tapasztalataikkal  segítik  az  Egyetemen  folyó  
      oktató és tudományos munkát.  
 

           Sz. 2.     Az  Egyetemen  legalább  egy  cikluson át rektori tisztséget 
  betöltött (a jogelőd egyetemek rektorai is) nyugalmazott 
  egyetemi tanárok jogosultak a Professor Emeritus cím  
  viselésére.  

 
II.  A  CÍM  ADOMÁNYOZÁSÁNAK  ELJÁRÁSI  RENDJE 
 
          Sz. 3.   A  Professor  Emeritus  cím  adományozását  évenként  

  február 28-ig kezdeményezhetik:  
  a) az Egyetem rektora 
  b) a Karok dékánjai, illetve a Főiskolai Kar főigazgatója 
  c) az oktatási szervezeti egységek vezetői.  

 
          Sz. 4.  A cím adományozására vonatkozó, szakmai indoklást is  

  tartalmazó előterjesztéseket évenként  február 28-ig  az  
  Egyetem Humánpolitikai Osztályára kell megküldeni.  

 
           Sz. 5.  A  Professor  Emeritus  cím  adományozásáról a Kari Tanács 

  véleménynyilvánítását követően az Egyetemi Tanács minden 
  évben május 15-ig dönt.  

 
            Sz. 6. A Professor Emeritus címet az Egyetemi Tanács határozatlan 

  időre adományozza, és visszavonhatja, amennyiben viselője  
  arra etikailag méltatlanná válik.  

 
            Sz. 7. Az adományozásról szóló okiratot a Rektor ünnepélyes keretek 

  között a Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepélyen  
  adja át.  

 
III. A  PROFESSOR  EMERITUS  JOGAI  ÉS  KÖTELEZETTSÉGEI 
 
            Sz. 8.  A  Professor  Emeritus  cím  viselője  jogosult  arra,  hogy  
 

  a) a  hallgatóknak  kurzusokat  vagy  egyes  témákban külön  
      előadásokat hirdessen,  



 
  b) doktori  ösztöndíjas  hallgatók  munkáját  irányíthassa  
      (akkreditált program keretében),  

 
  c) oktató és tudományos munkájához az Egyetem létesítményeit
       és berendezéseit az illetékes vezetők által megállapított módon 
      használhassa.  
 

            Sz. 9. Professor Emeritus cím viselője felkérés alapján  
 

  a) tanácsaival, véleményével támogatja az Egyetem, a Kar, 
      valamint a tanszék vezetőinek munkáját,  

 
  b) részt vesz bizottságok munkájában, előterjesztések  
      összeállításában,  

 
  c) közreműködik az oktató és kutató munkában, a tudományos 
      utánpótlás nevelésében, 

 
  d) elősegíti az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolását,  
      fejlesztését.  

 
 
IV.  A PROFESSOR EMERITUS CÍMMEL JÁRÓ JUTTATÁS 
 

R. 1. §. (1) A "Professor Emeritus" címmel  rendelkezőket  rendszeres  
  juttatás (a továbbiakban: juttatás) illeti meg. 
  Ennek mértéke havonta a költségvetési törvényben rögzített,  

   az   egyetemi  tanári munkakör garantált  illetményére meg- 
   állapított összeg 30 %-a, de legalább 100 000 forint, amelyet 
   személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége terhel. 

 
 

              (2) A   "Professor Emeritus"  cím  után  járó  juttatás  a  cím  
   adományozását követő hónap első napjától jár.  
 
              (3) A juttatást  a címet adó Egyetem, illetőleg  - a (R)  2 §- ban 
                             foglalt esetben - a főiskola folyósítja éves költségvetési elő- 
   irányzatai  terhére.  A juttatás a központi   költségvetéssel 
   szemben  többletigényt nem támaszthat. 
      
 
       Sz. 10.Az egyes karok  Professor Emeritusainak e  címmel járó juttatásai
   tásai  fedezetét  karonként,  a   karok  éves költségvetésében 
   kell  biztosítani. 



 
 
V. A RECTOR  EMERITUS  CÍMRŐL 
 
      Sz. 11. A Szenátus „Rector Emeritus” címet adományozhat annak, akinek 

rektori megbízása az Egyetem integrációját - 2000. január 1-ét - 
követően nem visszahívással szűnt meg. A Szenátus továbbá kivételesen 
indokolt esetben „Rector Emeritus” címet adományozhat annak, aki a 
Semmelweis Egyetem valamely jogelődjének volt a rektora, és rektori 
megbízása az Egyetem integrációját – 2000. január 1-jét – megelőzően 
nem visszahívással szűnt meg. 

 
      Sz. 12. A „Rector Emeritus” cím viselőjét rendszeres juttatás illeti meg, 

amelynek mértéke a „Professor Emeritus” címmel rendelkezők 
juttatásának háromszorosa. 
 

      Sz. 13. A „Rector Emeritus”  cím  viselőjének  e  címmel járó juttatásai  
  fedezetét  az  Egyetem éves  költségvetésében  kell  biztosítani. 

 
      Sz. 14. A „Rector Emeritus” cím viselőjének jogállására egyebekben a jelen 

szabályzat III. és IV. fejezetében foglaltak az irányadók. 
 
VI. ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 
      Sz. 15. Ez a szabályzat 2003. július 3. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2003. július 3.  

 
Dr. Tulassay Tivadar  

rektor 


