
 

 

64/2020. (V.05.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) II.4. rész Az  intézményi 

oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, az ezzel összefüggő pályázatok rendje, 

az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendje 1. Egyetemi 

jutalomdíjak 1. § (5) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 
 

1. § [A jutalomdíjakra vonatkozó általános rendelkezések] 

 

„(5) A Szenátus a rangsorból kategóriánként kiválasztott legfeljebb egy-egy 

jutalmazottról titkos szavazással dönt. Jeles és különleges alkalmakkor – mint például a 

Semmelweis Egyetem alapításának kerek évfordulói – kategóriánként több, de 

legfeljebb két jutalomdíj adományozására is lehetőség nyílik. A többes díjazásra csak 

kivételes esetben és megalapozott indokok alapján kerülhet sor, melyről a tudományos 

és innovációs rektorhelyettes előterjesztése alapján a szenátus titkos szavazással dönt. 

Amennyiben tárgyévben valamely kategóriában nincs az előírt követelményeket 

teljesítő, és az egyetem kiválósági színvonalát elérő alkalmas jelölt, a tudományos 

és innovációs rektorhelyettes előterjesztése alapján a szenátus dönthet a jutalomdíj 

kiadásának mellőzéséről az adott kategóriában.” 

 

(2) Az SZMSZ II.4. rész Az  intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, 

az ezzel összefüggő pályázatok rendje, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok 

elbírálásának rendje 1. Egyetemi jutalomdíjak 1. § (8) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(8) A jutalomdíjak pénzügyi forrása a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap 

Semmelweis Egyetem költségvetésében, pályázati, és/vagy egyéb fenntartói támogatás 

keretében kerül biztosításra.” 

 

 

2. § 

 

(1) Az SZMSZ II.4. rész Az  intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, 

az ezzel összefüggő pályázatok rendje, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok 

elbírálásának rendje 1. Egyetemi jutalomdíjak 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

  

2. §[ A jelöléssel kapható jutalomdíjakra vonatkozó rendelkezések] 

(4) Semmelweis Ignác jutalomdíj odaítélésének sajátos feltételei: (…) 

 

„b) A javaslattételnél a Tudományos Tanács figyelembe veszi a jelölt iskolateremtő 

tudományos, innovációs és oktató tevékenységét, Egyetemünkön vagy annak érdekében 

kifejtett, elévülhetetlen érdemeit, példamutatását a jövő nemzedék számára.” 
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(2) Az SZMSZ II.4. rész Az  intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, 

az ezzel összefüggő pályázatok rendje, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok 

elbírálásának rendje 1. Egyetemi jutalomdíjak 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(5) Semmelweis Budapest Award jutalomdíj odaítélésének sajátos feltételei: 

„a) Az orvosbiológiai kutatás világszerte elismert eredményeket felmutató, az 

élvonalból is kiemelkedő aktív tudósa kaphatja, akinek tudományos és innovációs 

teljesítménye méltó az egyetem névadójának szellemiségéhez, és tekintélyes mértékben 

járul hozzá az élő természettudományos megismerés új útjainak felfedezéséhez és az 

emberiség javához.” 
 

3. § 

 

(1) Az SZMSZ II.4. rész Az  intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, 

az ezzel összefüggő pályázatok rendje, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok 

elbírálásának rendje 1. Egyetemi jutalomdíjak 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § [Pályázható jutalomdíjakra vonatkozó rendelkezések] 
 

(1) Pályázható jutalomdíjak: 

a) Hugonnai Vilma jutalomdíj a fiatal női orvosok, oktatók, kutatók kiemelkedő 

munkájának elismerésére, 

b) Huzella Tivadar jutalomdíj az elméleti orvostudományi, orvosbiológiai 

tevékenység elismerésére, 

c) Jendrassik Ernő jutalomdíj a klinikai kutatási eredmények elismerésére, 

d) Hári Mária jutalomdíj a konduktív pedagógia és a konduktorképzés 

neveléstudományi, társadalomtudományi, valamint egészségtudományi 

területén kifejtett tudományos oktatói és kutatási, innovációs tevékenység 

elismerésére. 

 

(2) A jutalomdíjra egyénileg lehet pályázni, melynek feltétele az egyetemi 

közalkalmazotti státusz. 

 

(3) A pályázó által benyújtandó dokumentumok és adatok: 

a) a jutalmazni kívánt tudományos és innovációs tevékenység tézisszerű 

összefoglalása (terjedelem legfeljebb 5000 karakterszám szóközökkel), illetve 

annak címe, 

b) a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

c) kitöltött tudománymetriai mutatók adatlapja,  

d) a pályázó publikációs publikációinak és/vagy szabadalmainak listája, 

hivatkozásaival együtt. 

 

(4) A publikációkat az MTMT honlapján fel kell tölteni és nyilvánossá kell tenni. A 

publikációs munkásság hitelesítését és a tudománymetriai mutatók adatlapjának 



 

 3 

elkészítését a Központi Könyvtár végzi, a pályázó felkérésének beérkezésétől 

számított 10 munkanap határidővel. 

 

(5) A Tudományos Tanács mérlegeli a pályázó egyetemünkön végzett tudományos 

és innovációs tevékenységének színvonalát, és összeveti a hasonló 

tudományterületen tevékenykedő magyar tudósok hazai működése során elért 

tudománymetriai átlagokkal. Tudománymetriai szempontok alapján össze nem 

hasonlítható, ám egymással versengő tudományterületek esetében önmagában 

mérlegeli a munka mind nemzetközi, mind hazai színvonalát, illetve az előző 5 

év teljesítménye mellett figyelembe veszi a jelölt addigi összes tudományos és 

innovációs teljesítményét. Nem saját kutatásokon alapuló irodalmi összeállítás 

vagy külföldi eredményeket átültető (reproduktív jellegű) kutatómunka 

jutalmazásra nem tarthat igényt. 

 

(6) A pénzjutalom összege a mindenkori minimálbér hatszorosának ésszerűen 

felkerekített összege. 

 

(7) Hugonnai Vilma jutalomdíj odaítélésének sajátos feltételei:  

a) a pályázó 45 év alatti egyetemi orvos-, oktató- vagy kutatónő (az életkorhatár 

gyermekenként két évvel növekszik), aki 

b) rendelkezik PhD fokozattal, 

c) kimagasló a tudományos és innovációs oktatói vagy gyógyítói tevékenysége, és 

d) tevékenységének döntő többségét a Semmelweis Egyetemen végezte. 

 

(8) Huzella Tivadar jutalomdíj odaítélésének sajátos feltételei:  

a) a pályázó előző öt év alatt megjelent közleménye önálló kutatásokat tartalmaz az 

elméleti orvostudomány, illetőleg az elméleti orvosbiológia bármely ágában, és 

b) az adott kutatási időszakának meghatározó részében Egyetemünkön folytatta 

munkásságát. 

 

(9) Jendrassik Ernő jutalomdíj odaítélésének sajátos feltételei: 

a) a pályázó előző öt év alatt megjelent közleménye önálló kutatásokat tartalmaz a 

klinikai orvostudomány bármely ágában, és 

b) az adott kutatási időszakának meghatározó részében Egyetemünkön folytatta 

munkásságát, 

c) az egyetemen klinikai feladatokat lát el, 

d) kutatásai többsége klinikai témákra fókuszál. 

 

(10) Hári Mária jutalomdíj odaítélésének sajátos feltételei: 

a) a pályázó előző öt év alatt megjelent közleménye önálló kutatásokat 

tartalmaz a konduktív neveléshez, illetve a konduktorképzéshez kapcsolódó 

elméleti neveléstudomány, társadalomtudomány, vagy az egészségtudomány 

területén, és 

b) az adott kutatási időszakának meghatározó részében Egyetemünkön 

folytatta munkásságát, 

c) kimagasló a tudományos oktatói és/vagy kutatói, innovációs tevékenysége.” 


