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II.6. RÉSZ 
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ 

MUNKAKÖRI ÉS EGYÉB CÍMEK FELTÉTELEI 
 

1. § 

 

(1) A Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi címeket adományozhatja:  

a) Professor Emeritus vagy Professor Emerita, 

b) Rector Emeritus, 

c) Tiszteletbeli Szenátor (Senator Honoris Causa), 

d) Vendégprofesszor (Visiting Professor), 

e) Professor Honoris Causa, 

f) magántanár, 

g) címzetes egyetemi docens, 

h) 1
 

i) címzetes egyetemi tanár, 

j) 2
 

k) mesteroktató, 

l) mestertanár, 

 

(2) Az Egyetem által alapított, Rector Emeritus, Professor Honoris Causa, és Visiting 

Professor címek esetében a címmel járó rendszeres pénzjuttatás folyósításához a 

fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. 
 

2. § [Professzor Emeritus] 

 

(1) Annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására 

tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a Szenátus "Professor Emeritus" vagy 

"Professor Emerita" (a továbbiakban: „Professor Emeritus”) címet adományozhat. 

 

(2) 3A 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.  

 

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

visszavonhatja, amennyiben viselője arra etikailag méltatlanná válik. A cím viselésére 

                                                      
1
 Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (II.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 4. § (1). Hatályos: 2020.03.06-

tól 
2
 Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (II.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 4. § (1). Hatályos: 2020.03.06-

tól 
3
 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (1). Hatályos: 2021.05.27-től 
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a Professor Emeritus attól függetlenül jogosult, hogy az Egyetemtől juttatásban 

részesül-e. 

 

(4) 4Professor 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,  

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

Semmelweis Egyetemen vagy jogelődjén. 

 

(5) 5 

 

(6) 6A 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.  

 

(7) 7Az Egyetem a Professor Emeritus cím viselőjével a címadományozást követően 

haladéktalanul, legfeljebb öt évre (a juttatást nem tartalmazó megállapodás esetén 

határozatlan időre) szóló megállapodást köt a címhez kapcsolódó jogosultságokra és 

az esetleges pénzbeli juttatásra vonatkozóan. A juttatással járó megállapodás 

legfeljebb öt éves időszakokra – a (8) bekezdésben foglaltak szerint – több 

alkalommal is meghosszabbítható. A Professor Emeritus cím használata a jogosultat a 

megállapodás időtartamának lejártát követően is megilleti. Amennyiben a címmel 

rendszeres juttatás is jár, a megállapodásra vonatkozó mintát a 

formanyomtatványtárban meghatározott formanyomtatvány vagy más dokumentum, 

juttatás nélküli címadományozás esetén a formanyomtatványtárban meghatározott 

formanyomtatvány vagy más dokumentum tartalmazza. 

 

(8) 8, 9
A címmel járó és a megállapodásban rögzítendő jogosultságokat – az érintett 

oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslatára – a dékán határozza meg. A 

határozott idő lejártát követően a szervezeti egység vezetője és a dékán véleményének 

figyelembevételével a rektor dönt arról, hogy a Professor Emeritus cím viselőjének 

munkáját továbbra is igénybe kívánja-e venni, és vele az Egyetem újabb öt évre 

juttatással járó megállapodást kössön. 

 

                                                      
4
 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (2). Hatályos: 2021.05.27-től 

5
 Hatályon kívül helyezte az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (3). Hatályos: 2021.05.27-

től 
6
 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (4). Hatályos: 2021.05.27-től 

7
 Módosította a 65/2021. (VI.24.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 2. § Hatályos: 2021.07.14-től 

8
 Módosította a 102/2019. (IX.26.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 10. §. Hatályos: 2019.10.02- 

9
 Módosította a 65/2021. (VI.24.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 2. § Hatályos: 2021.07.14-től 
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(9) A Professor Emeritus cím viselője – az Egyetemmel a (7) bekezdés szerint kötött 

megállapodás alapján – 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. 

 

(10) A10
 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, 

c) közreműködik az oktató- és kutatómunkában, a tudományos utánpótlás nevelésében, 

d) segíti az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését. 

 

(11) 11
A Professor Emeritus cím viselőjével az Egyetem akkor jogosult a 

címadományozás kapcsán kötött megállapodás mellett további megállapodás 

(megbízási szerződés) megkötésére, ha a címadományozás kapcsán kötött 

megállapodás keretében a Professor Emeritus cím viselője legalább heti 4 órát 

oktatott. 
 

3. § [A Professzor Emeritus címmel járó juttatások] 

 

(1) Amennyiben a Professor Emeritus cím birtokosát a vele kötött megállapodás 

értelmében rendszeres juttatás illeti meg, annak mértéke az egyetemi tanári munkakör 

1. fizetési fokozatának garantált illetményére megállapított összeg 25 %-a, amelyet a 

mindenkor hatályos jogszabályok által előírt közteherviselési kötelezettség terhel. 

 

(2) 12
Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a cím adományozásáról szóló okirat 

átadását követő hónap első napjától jár. Amennyiben az adományozott foglalkoztatása 

az oklevél átadását követően kerül megszüntetésre, a juttatás a foglalkoztatás 

megszűnését követő hónap első napjától jár. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás fedezetét kari keret biztosítja.  

 

(4) A Professor Emeritus címmel járó juttatás fedezetére a központi költségvetéssel 

szemben többletigény nem támasztható. 
 

4.  § [Rector Emeritus] 
 

(1) A Szenátus „Rector Emeritus” címet adományozhat annak, akinek rektori megbízása 

az Egyetem integrációját - 2000. január 1-ét - követően nem visszahívással szűnt meg. 

                                                      
10

 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (5). Hatályos: 2021.05.27-től 
11

 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (6). Hatályos: 2021.05.27-től 
12

 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (7). Hatályos: 2021.05.27-től 
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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. 

 

(2) A „Rector Emeritus” cím viselőjét a fenntartó hozzájárulása esetén rendszeres juttatás 

illeti meg, amelynek mértéke a „Professor Emeritus” címmel rendelkezők juttatásának 

háromszorosa, és amelyet a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt 

közteherviselési kötelezettség terhel. 

 

(3) A „Rector Emeritus” cím viselőjének e címmel járó juttatásai fedezetét az Egyetem 

éves költségvetésében kell biztosítani, azonban a juttatás fedezetére a központi 

költségvetéssel szemben többletigény nem támasztható.  

 

(4) A „Rector Emeritus” cím viselőjének jogállása megegyezik a „Professor Emeritus” 

címmel rendelkezőkével. 
 

5.  § [Tiszteletbeli Szenátor (Senator Honoris Causa)] 
 

A Senator Honoris Causa kitüntető címet olyan prominens bel- és külföldi személyek 

kaphatják, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő aktivitást fejtettek ki a Semmelweis 

Egyetem érdekében, személyes közreműködésükkel és társadalmi kapcsolataik révén 

jelentősen hozzájárultak az Egyetem fejlődéséhez. 

 

5/A. § [Tiszteletbeli Konduktor]
13

 

 

(1) Tiszteletbeli Konduktor cím olyan személy részére adományozható, aki nem 

konduktor, de más területen kifejtett szakmai munkásságával, szervező 

tevékenységével sokat tett a konduktív nevelésért. 

 

(2) A cím évente 10 fő részére, magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt 

adományozható. Nem jár hozzá pénzjutalom a Semmelweis Egyetem részéről. 

 

5/B. § [A Tiszteletbeli Konduktor cím adományozásának eljárási szabályai]
14

 

 

(1) A jelölést a Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága (IPA) 

Elnökségénél lehet kezdeményezni, amely mérlegelés után az arra méltónak ítéltek 

esetében ajánlást terjeszt be a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Kari 

Tanácsának, ahol az elfogadásra vonatkozó végső döntés megszületik.  

 

(2) A cím az odaítéléséről való hivatalos értesítés után használható, de nyilvános, 

ünnepélyes kihirdetése és a vele járó oklevélátadás a következő Konduktív Nevelési 

                                                      
13

 Megállapította a 4/2020. (I.30.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 3. §. Hatályos: 2020.02.11-től 
14

 Megállapította a 4/2020. (I.30.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 3. §. Hatályos: 2020.02.11-től 
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Világkongresszuson történik. Az oklevél elkészítéséről és az átadás megszervezéséről 

a Pető András Kar Dékáni Hivatala gondoskodik. 

 

6.  § [Vendégprofesszor (Visiting Professor)] 

 

(1) Vendégprofesszor az a tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktató/kutató vagy 

nagy tekintélyű szakember, aki meghívásra az Egyetemen meghirdetett előadást tart.  

 

(2) A cím odaítélésének feltétele, hogy a vendégkutató hosszabb ideig, de legalább egy 

hónapig vagy visszatérően, legalább két tanévben, évente két hétig az Egyetem 

valamely karának, illetve intézetének, klinikájának, tanszékének meghívására oktató 

és/vagy tudományos tevékenységet folytat.  

 

(3) A vendégprofesszor e tevékenységet előre meghatározott tematika szerint az 

Egyetemmel kötött „Együttműködési megállapodás” alapján végzi. A 

vendégprofesszor részére rendszeres pénzjuttatás csak a fenntartó hozzájárulásával 

állapítható meg.  

 

(4) A vendégprofesszorok tarthatnak előadást, szakmai konzultációt, vezethetnek 

gyakorlatot, bekapcsolódhatnak a kutatómunkába.  

 

(5) A vendégprofesszor tevékenységéhez az Egyetem az igényeknek, illetve a 

lehetőségeknek megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosít. 

 

(6) 15
Vendégprofesszor meghívására az egyetem rektora, a karok dékánjai vagy valamely 

oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője tehet javaslatot. A meghívásról a 

tudományos és az oktatási rektorhelyettes dönt. Amennyiben a vendégprofesszor 

meghívását a rektor kezdeményezi, erről tájékoztatja a dékánt, amennyiben az 

oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője kezdeményezi a meghívást, előzetesen 

kéri a dékán véleményét a meghívás tekintetében. 

 

(7) A vendégprofesszor az együttműködési megállapodás megkötésével egyidejűleg a 

meghívás időtartamára vendégprofesszori megbízást kap. 

 

(8) Külföldről az Egyetemre látogató vendégprofesszor a megbízás időtartama alatt a 

„visiting professor” cím használatára jogosult. 

 

(9) A vendégprofesszor fogadásának és működésének költségeit a meghívó fedezi. Ezek 

részei:  

a) napidíj vagy tiszteletdíj,  

b) a szállás vagy annak költsége.  

 

(10) Az útiköltség térítése nem része a juttatásoknak. 

                                                      
15

 Módosította a 102/2019. (IX.26.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 10. §. Hatályos: 2019.10.02- 
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(11) A vendégprofesszor oktatási/ kutatási tevékenységét díjazás nélkül is végezheti. 

 

(12) A vendégprofesszor tevékenységét az Egyetem vendégprofesszori oklevéllel ismeri 

el, melynek szövege: 

a) az oklevél fejléce, és az egyetemi címer,  

b) „............................(név)...............-tól...................-ig(dátum) a 

…………kar/……..intézet meghívására Semmelweis Egyetemen 

vendégprofesszorként kiemelkedő tudományos/oktatói tevékenységet folytatott” 

c) dátum, aláírás. 

 

(13) A vendégprofesszorok fogadásával kapcsolatos feladatok:  

a) A vendégprofesszort az Egyetemen történő tevékenységre (látogatásra) a felterjesztő 

és a kar dékánja együttesen, írásban kéri fel. Az együttműködési megállapodást az 

illetékes kar dékánja, illetve a központi szervezeti egységek esetében a szakmai 

felügyeletet ellátó rektorhelyettes írja alá. 

b) Az együttműködési megállapodás megkötéséhez a kancellár egyetértése szükséges. 

c) A vendégprofesszori megbízások, oklevelek és az együttműködési megállapodás 

előkészítése valamint az azokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése az 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság feladata. 

 

(14) A vendégprofesszori megbízás tartalmát, formáját, a megkötendő együttműködési 

megállapodás szakmai tartalmát és formai követelményeit közös rektori-kancellári 

utasítás határozza meg. 

 

7. § [Professor Honoris Causa)] 

 

(1) A Professor Honoris Causa cím azoknak az egyetemi kutatóknak adományozható, 

akik  

a) nyugdíjba vonulásukkor a legmagasabb kutatói besorolásokban voltak (az Nftv. 

rögzíti, hogy a legmagasabb tudományos besorolás a tudományos tanácsadó, illetve a 

kutató professzor), de 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, 

b) MTA doktora címmel rendelkeznek, 

c) legalább húsz éven keresztül részt vettek a graduális és doktori képzésben, 

d) széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal és elismertséggel rendelkeznek, valamint 

nemzetközileg elismert eredmények létrehozását segítették elő,  

e) innovatív és feltalálói munkásságukkal az Egyetem hírnevét növelték.  

 

(2) A Professor Honoris Causa cím viselője felkérés alapján: 

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

vezetőinek munkáját,  
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b) részt vesz bizottságok munkájában, előterjesztések összeállításában, 

c) közreműködik az oktató- és kutatómunkában, a tudományos utánpótlás nevelésében, 

d) segíti az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését. 

 

(3) A Professor Honoris Causa cím viselőjének joga: 

a) oktató és tudományos munkájához az Egyetem létesítményeit és berendezéseit az 

illetékes vezetők által megállapított módon használni,  

b) a hallgatóknak kurzusokat vagy egyes témákban külön előadásokat hirdetni.  

 

(4) A Professzor Honoris Causa címmel járó juttatások: 

a) a címmel rendelkezőknek a fenntartó hozzájárulása esetén rendszeres juttatás (a 

továbbiakban: juttatás) adható, melynek mértéke az egyetemi tanári I. munkakör 

garantált illetmény 20 %-a, amelyet a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt 

közteherviselési kötelezettség terhel, 

b) a juttatás a cím adományozását követő hónap első napjától jár, 

c) a juttatás fedezetét a cím adományozását kezdeményező Kar vagy más szervezeti 

egység éves költségvetési előirányzatai terhére biztosítja, 

d) a juttatás fedezetére a központi költségvetéssel szemben többletigény nem támasztható. 

 

8.  § [Kutatóprofesszor] 

 

(1) 2015. február 1-jét követően kutatóprofesszor cím nem adományozható. A rendelkezés 

nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt kiadott kutatóprofesszori címeket.   

 

(2) A korábban odaítélt cím érvényessége azon időpontig tart, amíg a cím viselőjének 

szakmai kapcsolata az Egyetemmel fennáll. 

 

9. § 

 

10. § [Óraadó oktatóknak adományozható címek] 

 

(1) Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló óraadóként rendszeresen 

előadást és gyakorlatot tartó oktató részére tevékenységük elismeréseként a (2)-(9) 

bekezdésben meghatározott feltételek megléte mellett adományozhatók. A címek 

viselőinek szakterületükön előadás hirdetési joguk van. 

 

(2) A magántanár cím adományozás feltételei: 

a) doktori fokozat megléte, 

b) habilitáció megléte, 

c) szakterületén legalább 5 éves magas színvonalú elméleti- és gyakorlati oktatómunka, 

d) legalább egy világnyelven előadás tartására képes. 

Az adományozott „magántanár” cím használatára jogosult. 

 

(3) A címzetes egyetemi docens cím adományozásának feltételei: 
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a) doktori fokozat megléte, 

b) az egyetemen fennálló legalább 10 éves oktatási tevékenység, 

c) legalább egy világnyelven előadás tartására képes, 

d) elismert tudományos munkásság, 

e) a jelölt által képviselt szakterület magas szintű művelése, illetve speciális képzettség, 

vagy kimagasló eredmények dokumentálása, 

f) országosan elismert szaktekintély, 

g) tudományos közéleti tevékenység. 

Az adományozott a „címzetes egyetemi docens” cím használatára jogosult. 

 

(4) 16
 

 

(5) A címzetes egyetemi tanár címadományozásának feltételei: 

a) habilitáció megléte, 

b) országosan elismert szaktekintély, 

c) az egyetemen fennálló legalább 10 éves oktatási tevékenység, 

d) tudományos és gyógyító munkája során új megoldások és eredmények felmutatására 

törekszik, 

e) ismeri a legújabb hazai- és nemzetközi eredményeket, 

f) az általa művelt tudományág elismert képviselője, ezen belül speciális terület 

reprezentánsa, 

g) tudományos eredményeit színvonalas hazai és nemzetközi szakfolyóiratban 

rendszeresen közzéteszi, 

h) saját tudományágán kívül tájékozott a határterületek vonatkozásában tudományos 

közéleti tevékenység, 

i) idegen nyelvű előadásokat tart, 

j) széleskörű hazai- és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, 

k) iskolateremtő tudományos és oktatói tevékenység, 

l) tudományos tevékenységének nemzetközi elismertsége. 

Az adományozott a „címzetes egyetemi tanár” cím viselésére jogosult. 

A német „Honorarprofessor” (rövidítve: Hon.Prof.), illetve az angol „Honorary Professor” 

(rövidítve: „Hon.Prof.”) a cím autentikus megnevezése az adott idegen nyelven. Az 

adományozott kérheti, hogy a cím adományozásáról szóló oklevél német vagy angol 

nyelven kerüljön kiállításra, amelyben a fenti cím autentikus megnevezését kell 

feltüntetni. Amennyiben a „címzetes egyetemi tanár” címet az Asklepios Campus 

Hamburg Oktatási Centrum oktatója számára adományozza az egyetem,  

a) a jelen bekezdés b) pontja szerinti feltételt a címre felterjesztett személy oktatási-

tudományos tevékenységének végzése szerint irányadó ország tekintetében kell 

vizsgálni, 

b) a jelen bekezdés c) pontja szerinti feltételt több éve fennálló oktatói tevékenység 

tekintetében a felterjesztésre jogosult javaslata alapján kell megítélni, 

                                                      
16

 Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (II.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 4. § (1). Hatályos: 2020.03.06-

tól 
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c) e), g) és j) pontban meghatározott „hazai” kifejezést a címre felterjesztett személy 

oktatási-tudományos tevékenységének végzése szerint irányadó ország tekintetében 

kell vizsgálni. 

 

(6) 17
 

 

(7) A mesteroktató cím az egyetemen óraadó oktatóként kiemelkedő gyakorlati oktató 

munkát végző munkatársak részére a Szenátus által adományozható cím. 

 

(8) A mesteroktató cím adományozásának feltételei: 

a) szakterületén mesterfokozattal és szakképzettséggel, 

b) elismert szakmai tapasztalattal bír, 

c) a szakterületen legalább tíz éves szakmai tevékenységgel rendelkezik, 

d) tudományos munkája során eredmények felmutatására törekszik, 

e) szakterületének elméleti és gyakorlati átadására képes, 

f) példamutató, követendő magatartást tanúsít. 

Az adományozott a „mesteroktató” cím viselésére jogosult. 

 

11. § [Tanári munkakörben foglalkoztatottak részére adományozható cím] 

 

A mestertanár az egyetemen tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati 

oktató munkát végző tanár részére adományozható cím. Az adományozott a „mestertanár” 

cím viselésére jogosult. 

 

12. § [A Professor Emeritus, a Professor Honoris Causa és az óraadó oktató címek 

adományozásának eljárási szabályai] 

 

(1) Professor Emeritus és Professor Honoris Causa címek adományozását évenként 

február 28-ig kezdeményezhetik: 

a) az Egyetem rektora, 

b) a Karok dékánjai, 

c) 18
az oktatási-kutatási szervezeti egységek vezetői. 

 

(2) A cím adományozására vonatkozó, szakmai indoklást is tartalmazó előterjesztéseket 

évenként február 28-ig az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára – 

az erre rendszeresített űrlapon keresztül – kell megküldeni. 

 

(2a) 19
Professor Emeritus címet olyan személy kaphat, aki a 70. életévét a 

címadományozás előtt tölti (vagy korábban töltötte) be, és akinek foglalkoztatását a 

Semmelweis Egyetemen nyugdíjazásra tekintettel megszüntetik (vagy korábban 

megszüntették).  
                                                      
17

 Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (II.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 4. § (1). Hatályos: 2020.03.06-

tól 
18

 Módosította a 102/2019. (IX.26.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 10. §. Hatályos: 2019.10.02- 
19

 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (8). Hatályos: 2021.05.27-től 
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(3) Nem lehet javaslatot tenni olyan személyre, akinek ugyanazon címre vonatkozó 

korábbi, három éven belül benyújtott előterjesztését a Kar nem támogatta, vagy a 

Szenátus elutasította. A nem támogatott, illetve elutasított javaslatok esetén ismételt 

előterjesztésre három év elteltével kerülhet sor, amennyiben az előterjesztés a korábbi 

javaslathoz képest érdemi változást tartalmaz. 

 

(4) 20
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. 

 

(4a) 21
 

 

(5) 22
Az adományozásról szóló okiratot a Rektor ünnepélyes keretek között a Semmelweis 

Nap alkalmából rendezett ünnepélyen adja át. Amennyiben az adományozott 

foglalkoztatása az oklevél átadását követően kerül megszüntetésre, a Professor 

Emeritus cím viselésére a foglalkoztatás megszűnését követően válik jogosulttá. 

 

(5a) A Professor Emeritus cím viselőjével a Szenátus döntésének megfelelő megállapodás 

megkötésének előkészítését az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság végzi, a 

megállapodás aláírására a rektor jogosult. 

 

(6) 23
A Professor Emeritus és a Professor Honoris Causa cím méltatlanná válás esetén – a 

Professor Emeritus cím esetében a cím adományozásával azonos eljárással – 

visszavonásra kerül. 

 

13. § 

 

(1) 24,25
Az óraadó oktatóknak adományozható címekre az oktatási-kutatási szervezeti 

egységek vezetői évente egy alkalommal (az Emberierőforrás-gazdálkodási 

Főigazgatóság által közzétett tájékoztatóban megjelölt időpontig) terjeszthetnek elő 

megfelelően indokolt javaslatot a Karok Dékánjaihoz. 

 

(2) Az előterjesztéshez csatolni kell a 
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 Módosította az 50/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 1. § (9). Hatályos: 2021.05.27-től 
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a) „Kérdőív az egyetem által adományozható cím odaítélésének szempontjaihoz” (a 

formanyomtatványtárban meghatározott formanyomtatvány vagy más dokumentum), 

b) szakmai önéletrajzot, 

c) publikációs jegyzéket, 

d) habilitációt, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat hiteles másolatát. 

 

(3) A Dékánok az illetékes Kari Tanács véleményének kikérése után az indítványokat az 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságon keresztül a Szenátus elé terjesztik, s 

azokról a szenátus egyszerű többségi állásfoglalással dönt. 

 

(4) A cím adományozásáról az Egyetem oklevelet állít ki, melyet a Rektor és az illetékes 

Kar Dékánja ír alá. 

 

(5) Az oklevelek átadására az Egyetemi Nap (Dies Academicus) ünnepi rendezvényén 

kerül sor.  

 

(6) Az adományozott cím visszavonható, ha a cím viselője: 

a) három éven át nem hirdet vagy nem tart egyetemi előadást, 

b) a cím viselésére méltatlanná vált, 

c) a cím visszavonását a cím viselője maga kéri. 

 

(7) A kiadott oklevelekről az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatósága 

nyilvántartást vezet. 

 

(8) E szabályzat hatálybalépése előtt adományozott „egyetemi magántanári” címek viselői 

pályázhatnak a címzetes egyetemi docensi és tanári címre. 

 


