
50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) II.6. rész A felsőoktatási 

intézmény által adományozható munkaköri és egyéb címek feltételei 2. § (2) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Professor Emeritus cím viselésére felterjesztés nélkül jogosult – a Szenátus 

döntését követően – az az egyetemi vagy főiskolai tanár, aki az Egyetemen (ideértve 

a jogelődöket is) legalább egy cikluson át rektori, rektorhelyettesi, dékáni, 

dékánhelyettesi, doktori iskola elnöki (ide értve a tudományági doktori iskola 

elnökeit), habilitációs bizottság elnöki, tudományos diákköri tanács elnöki 

tisztséget töltött be és nyugdíjba vonult.” 

 

(2) Az SZMSZ II.6. rész 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Professor Emeritus cím felterjesztés alapján adományozható azoknak, 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,  

c) az oktatásban, kutatásban kimagasló, iskolateremtő tevékenységet fejtettek ki, 

és/vagy a Semmelweis Egyetemen rektori, rektorhelyettesi, doktori iskola elnöki 

vagy dékáni tisztséget viseltek  

d) legalább 5 éven keresztül egyetemi vagy főiskolai tanári munkakört töltöttek 

be a Semmelweis Egyetemen vagy jogelődjén. 

(3) Az SZMSZ II.6. rész 2.§ (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

(4) Az SZMSZ II.6. rész 2.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A Szenátus a címadományozással egyidejűleg dönt arról, hogy a Professor Emeritus 

cím viselője a vele kötendő megállapodás alapján juttatásra jogosult-e. A cím viselésére 

felterjesztés nélkül – korábbi tisztségük alapján – jogosultak esetében a Szenátus 

juttatással járó címet adományoz. A felterjesztett személyek esetében a Szenátus dönt 

arról, hogy a cím viselője juttatásra jogosult-e. Évente (július 1. és június 30. közötti 

időszak vonatkozásában) legfeljebb 5 olyan cím adományozható, amelyhez kapcsolódóan - 

a 3.§–ban foglaltak alapján – a Professor emeritus cím viselője juttatásban részesül. Abban 

az esetben, ha a juttatással járó 5 cím az adott évben nem kerül kiosztásra, úgy a megmaradt 

keret a következő évekre átvihető.” 

 

(5) Az SZMSZ II.6. rész 2.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A Professor Emeritus cím viselője felkérés alapján részt vesz az Egyetem három 

alapfeladatának ellátásában, így különösen:  

a) tanácsaival, véleményével támogatja az Egyetem, a Kar, valamint a klinika/tanszék 

vezetőinek munkáját,  

b) részt vesz bizottságok munkájában, előterjesztések összeállításában,  
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c) közreműködik az oktató- és kutatómunkában, d) a tudományos utánpótlás 

nevelésében, 

d) segíti az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését. 

 

(6) Az SZMSZ II.6. rész 2.§ (11) bekezdésében foglalt „2” szám helyébe a „4” szám lép. 

 

(7) Az SZMSZ II.6. rész 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a cím adományozásáról szóló okirat átadását 

követő hónap első napjától jár. Amennyiben az adományozott közalkalmazotti jogviszonya 

foglalkoztatása az oklevél átadását követően kerül megszüntetésre, a juttatás a 

közalkalmazotti jogviszony foglalkoztatás megszűnését követő hónap első napjától jár. 

 

(8) Az SZMSZ II.6. rész 12.§ (2a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2a) Professor Emeritus címre vonatkozó előterjesztést olyan személyre lehet benyújtani 

címet olyan személy kaphat, aki a 70. életévét a folyó év július 1-je és a következő év 

június 30-a közötti időszakban címadományozás előtt tölti (vagy korábban töltötte) be, és 

erre tekintettel közalkalmazotti jogviszonyát akinek foglalkoztatását a Semmelweis 

Egyetemen nyugdíjazására tekintettel megszüntetik (vagy korábban megszüntették). 

Különösen indokolt esetben – a (3) bekezdésben foglalt korlátozással – olyan személyre is 

be lehet nyújtani javaslatot, aki a 70. életévét a fenti időszakot megelőzően töltötte be. 

 

(9) Az SZMSZ II.6. rész 12.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Professor Emeritus és a Professor Honoris Causa címek adományozásáról, valamint 

a Professor Emeritus cím viselőjével kötendő megállapodás típusáról a Kari Tanács 

támogató véleménynyilvánítását követően a Szenátus minden évben május 31-ig dönt. Nincs 

szükség a Professor Emeritus cím esetében a Kari Tanács véleménynyilvánítására, ha 

a cím viselésére az érintett személy felterjesztés nélkül jogosult. 

 

(10) Az SZMSZ II.6. rész 12.§ (4a) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül.  

 

(11) Az SZMSZ II.6. rész 12.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az adományozásról szóló okiratot a Rektor ünnepélyes keretek között a Semmelweis 

Nap alkalmából rendezett ünnepélyen adja át. Amennyiben az adományozott 

közalkalmazotti jogviszonya foglalkoztatása az oklevél átadását követően kerül 

megszüntetésre, a Professor Emeritus cím viselésére a közalkalmazotti jogviszony 

foglalkoztatás megszűnését követően válik jogosulttá.” 

 

(12) Az SZMSZ II.6. rész 12.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A Professor Emeritus és a Professor Honoris Causa cím méltatlanná válás esetén – a 

Professor Emeritus cím esetében a cím adományozásával azonos eljárással – 

visszavonásra kerül.” 

 

 
 

 

 


