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A Semmelweis Egyetem 

S z e n á t u s á n a k 

 

 

89/2010. (IX. 30.) számú 

h a t á r o z a t a  

 

 

„A Semmelweis Egyetem vendégprofesszori statútuma” c. szabályzat 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

 
A felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 83. és 

84. §-ainak vonatkozó bekezdéseiben foglaltak, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 14. § (2) 

bekezdés f) pontja alapján a Szenátus „A Semmelweis 

Egyetem vendégprofesszori statútuma” c. alábbiak 

szerinti új szabályzatot alkotja. 

 

 

 

Vendégprofesszor tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktató/kutató vagy 

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

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.  

A vendégprofesszor e tevékenységet előre meghatározott tematika szerint az 

Egyetemmel kötött „Együttműködési szerződés” ( ld. 1. sz. melléklet ) alapján végzi. 

A vendégprofesszorok tarthatnak előadást, szakmai konzultációt, vezethetnek 

gyakorlatot, bekapcsolódhatnak a kutatómunkába.  

 

A vendégprofesszor tevékenységéhez az Egyetem az igényeknek, illetve a 

lehetőségeknek megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosít. 

Vendégprofesszor meghívására az egyetem rektora, a karok dékánjai vagy valamely 

oktatási szervezeti egység vezetője tehet javaslatot. A meghívásról a tudományos és az 

oktatási rektorhelyettesek döntenek. 

A vendégprofesszor az Együttműködési szerződés megkötésével egyidejűleg a 

meghívás időtartamára vendégprofesszori megbízást kap (2. sz. melléklet). A 

vendégprofesszor a megbízás időtartama alatt a „visiting professor” cím használatára 

jogosult. 
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A vendégprofesszor fogadásának és működésének költségeit a meghívó fedezi. Ezek 

részei: napidíj vagy tiszteletdíj, a szállás vagy annak költsége. Az útiköltség térítése 

nem része a juttatásoknak. 

A vendégprofesszor oktatási/ kutatási tevékenységét díjazás nélkül is végezheti. 

 

A vendégprofesszor tevékenységét az Egyetem vendégprofesszori oklevéllel ismeri el, 

melynek szövege: 

 

Oklevél fejléce és egyetemi címer, alatta: 
 

............................XY, ....................-tól (dátum) ...................-ig kar/ intézet 

meghívására Semmelweis Egyetemen vendégprofesszorként kiemelkedő 

tudományos/oktatói tevékenységet folytatott 

 

Dátum, aláírás 

 

 

A vendégprofesszorok fogadásával kapcsolatos hatáskörök és az ügyintézés rendje: 

 

1. Javaslattétellel a tanszékvezető professzorok, a karok dékánjai és az 

egyetem rektora élhetnek. 

 

2. A vendégprofesszorok meghívásáról a felterjesztések alapján a tudományos 

és az oktatási rektorhelyettesek döntenek. 

 

3. A vendégprofesszort az Egyetemen történő tevékenységre (látogatásra) a 

felterjesztő és a kar dékánja együttesen, írásban kéri fel. Az 

„Együttműködési szerződés”-t az illetékes kar dékánja, illetve a központi 

szervezeti egységek esetében a felügyeletüket ellátó rektorhelyettes írja alá. 

 

4. A vendégprofesszori oklevelek, megbízások és az „Együttműködési 

szerződés” előkészítése valamint az azokkal kapcsolatos nyilvántartások 

vezetése a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság feladata. 

 

Az új szabályzat az elfogadás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 30/2006. (III. 

30.) számú határozat hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2010. szeptember 30. 
 

      

        Dr. Tulassay Tivadar s.k. 

             rektor 
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1. sz. melléklet 
 

Oktatási együttműködési szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről 

 

Neve:    Semmelweis Egyetem 

Székhelye:   ……………………………………………... 

Adószáma:   ……………………………………………... 

Bankszámlaszáma:  ……………………………………………... 

Képviseli:   ……………………………………………... 

 

mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, 

 

másrészről 

 

Vezetéknév:   ……………………………………………... 

Keresztnév:   ……………………………………………... 

Lakcíme (állandó lakóhely): ……………………………………………... 

Tartózkodási címe*:  ……………………………………………... 

Születési hely, idő:  ……………………………………………... 

Anyja neve:   ……………………………………………... 

TAJ száma**:   ……………………………………………... 

Adóazonosító száma***: ……………………………………………... 

Bankszámlaszáma:  ……………………………………………... 

Kamarai nyt. száma****: ……………………………………………... 

Útlevél száma*****:  ……………………………………………... 

 
* Magyarországi tartózkodási hely, avagy kézbesítési cím 

 

** Bármely Európai Uniós tagállam által kibocsátott, egészségügyi, társadalombiztosítási ellátásra jogosító igazolvány száma 

 

*** Bármely Európai Uniós tagállam által kiadott, érvényes adószám 

 

**** Amennyiben bármely Európai Uniós tagállam orvosi kamarájának tagja 

 

***** Útlevél, illetve bármely más, személyazonosságot hitelesen tanúsító hatósági igazolvány száma (ha nem útlevél, meg kell jelölni az 

igazolvány típusát / megnevezését). 

 

a továbbiakban Megbízott, 

 

(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban egyenként „a Fél”, együttesen „a Felek”) 

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

 
Preambulum 

 
A jelen szerződés a Megbízott/Megbízó kezdeményezésére jön létre, a Megbízott/Megbízó azon céljától 

vezetve, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatói számára magas színvonalú előadássorozatot tartson, amely 

témájánál, tárgyánál fogva illeszkedik a Megbízó oktatási/kutatási tematikájához, és értékesen egészíti ki a 
Megbízó hallgatói számára a Megbízó által nyújtható ismeretek körét, nemzetközileg elismert, magas szintű 

tudományos tevékenységet folytató oktató/kutató  által. A felek külön is hangsúlyozzák annak jelentőségét, 
hogy a bevezetendő stúdium ……… nyelven folyik, amely a hallgatók magas színtű szakmai ismereteinek 

elmélyítéséhez értékes hozzájárulást jelent.  

 
A Megbízott a stúdium tartását díjmentesen kívánja ellátni, ezzel is elősegítve a hallgatók idegen-nyelvű 

szakmai képzésének lehetőségét. 
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A szerződő Felek rögzítik egyúttal, hogy a Megbízott számára is hasznos ismereteket jelent az egyik 

legjelentősebb magyar orvos-, egészség- és sporttudományi felsőoktatási intézményben folyó 

oktatási/kutatási tevékenység, továbbá az oktatók/kutatók és a hallgatók megismerése. 
 

1. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Megbízó számára a jelen szerződés 1. számú 

mellékletét képező „Tematikai leírás” megnevezésű dokumentumban részletesen leírja a 

bevezetendő stúdium tematikáját, illetve mindazon egyéb sajátosságait, amely a stúdium szakmai 

tartalmához hozzátartoznak, továbbá, mindazon ismereteket, adatokat, amelyek a stúdium szakmai 

színvonalának megítéléséhez, az egyetemi oktatási rendszerben történő elhelyezéséhez 

szükségesek. 

 

2. A megbízatás teljesítéséhez szükséges helyiséget, tárgyi eszközöket a Megbízó biztosítja. 

 

3. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésére tekintettel a Megbízott 

semminemű díjazásra nem tart igényt, továbbá a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő 

költségeit, amennyiben a jelen szerződés másképp nem rendelkezik, maga viseli. 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére a jelen szerződés teljes időtartamára „visiting professor” címet 

biztosít. A Megbízott a címet jogosult a Megbízó intézményen belül használni, illetve igényt 

tarthat arra, hogy vele szemben ezen címet a Megbízó valamennyi dolgozója, illetve hallgatója 

alkalmazza. 

 

5. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés felmondásának bármely Fél részéről 

történő írásbeli benyújtását követően legkésőbb a szerződés megszűnésének határnapjáig a 

megbízó referencia-igazolást állít ki a Megbízott részére. 

 

6. a jelen megbízási szerződés az aláírása napján lép hatályba, és azt a Felek a határozatlan 

időtartamra kötik. 

 

7. A szerződés módosítását bármely Fél bármikor kezdeményezheti. A szerződés módosítására a 

szerződéskötésre irányadó szabályokat kell alkalmazni.  

 

8. A szerződést bármely Fél, a másik Félhez írásban tett nyilatkozattal mondhatja fel, a nyilatkozat 

másik Fél általi kézhezvételét követő 30. napra. Amennyiben a küldemény a címzett hibájából nem 

kézbesíthető, a levelet, amennyiben ajánlottan, és tértivevénnyel adták fel, a kézbesítés 

megkísérlésének napjától számított 8. napon kell a címzetthez megérkezettnek tekinteni. 

 

A szerződő felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. A Megbízott egyúttal igazolja, hogy a szerződés szövegét ……….. nyelven, 

általa kijelölt, és elfogadott személy útján meghallgatta, a szerződés ……….. nyelvre történő 

lefordítását nem igényli. 

 

Kelt, 20...  

 

Megbízó:       Megbízott: 
 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Képviseli:  

 

 

 
Alulírott ………………….. kijelentem, hogy a jelen szerződés szövegét hiteles tartalommal a Megbízott 

részére …………t nyelven felolvastam. 

       

…………………………………………… 
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2. sz. melléklet 

 

 

 fejléc és egyetemi címer, alatta: 

 

 

VENDÉGPROFESSZORI MEGBÍZÁS  

 

 

………………………………………… 

(név) 

 

 

a Semmelweis Egyetem Vendégprofesszori Statútuma alapján, a(z) …… Kar 

………Klinika/Intézet vezetőjének meghívására 20……. napjától kezdődően a 

Semmelweis Egyetem  

 

vendégprofesszora. 

 

 

A vendégprofesszor a megbízás időtartama alatt a „visiting professor” cím 

használatára jogosult. 

 

 

 

 

Dátum 

 

 

 

        Dékán                                                    Rektor 

 


