KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

Edutus Egyetem Szenátusa által 79/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben
elfogadva.
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Az Edutus Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa kitüntetések alapításának, odaítélésének
rendjéről az alábbi Kitüntetési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel
a) munkaviszonyban illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, valamint
nyugállományba vonult volt dolgozóra,
b) jogviszonyban nem álló személyekre a Szabályzatban meghatározott feltételek esetén,
c) hallgatói jogviszonyban álló személyekre.
2. §
Kitüntetések alapítása
(1) Kitüntetések alapítására javaslatot tehet az Egyetem bármely vezetője, a Szenátus tagja.
(2) Kitüntetések alapításáról a Szenátus dönt.
3. §
A kitüntetések típusai
(1) A Szabályzat az alábbi kitüntetés típusok adományozásának rendjét tárgyalja:
a) Állami kitüntetések - e Szabályzat 1. sz. mellékletében részletezetten.
b) Az Egyetem által adható kitüntetések.
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4. §
A kitüntetési felterjesztések alapelvei
(1) A kitüntetések rangjának megőrzése érdekében a mértékletesség és a fokozatosság elvének
érvényesítése érdekében a kitüntetési javaslatok felterjesztésében biztosítani kell, hogy
a) amennyiben a kitüntetésre javasolt személy munkaköre, tevékenysége nem tartozik a
felterjesztő közvetlen vagy kizárólagos hatáskörébe, a javaslatkor ki kell kérni a kitüntetésre
jelölt személy tevékenységét felügyelő vezető véleményét, aki ezt a 2. sz. mellékleten írásban
nyilvánítja ki.
b) az Egyetem munkatársainak motiválása jelenjen meg a kitüntetési gyakorlatban is oly módon,
hogy a javaslattételkor a kitüntetések rangsora a 9.§, 7.§, 6.§ sorrendben érvényesüljön.
5. §
Az állami kitüntetések felterjesztésének egyetemi rendje
(1) Az Egyetem magasabb vezetője, a szervezeti egység vezetője, a Szenátus tagja a felterjesztési
előírásoknak megfelelő formában, szakmai indoklással ellátott javaslatát a felterjesztési határidő
előtt legalább 45 nappal korábban elküldi a rektornak.
(2) A rektor saját hatáskörében dönt a kitüntetés felterjesztéséről. Döntését indokolja, és erről
tájékoztatja a javaslattevőt.
II.
AZ EGYETEM KITÜNTETÉSEI
6. §
Edutus Egyetem Díszpolgára
(1) Az Edutus Egyetem Díszpolgára kitüntetés adományozható azoknak a bel- és külföldi természetes
és jogi személyeknek:
- akik jelentős mértékben elősegítették az Egyetem tudományos és oktatási tevékenységének
fejlesztését, szélesítését,
- akik nagymértékben hozzájárultak az oktatás színvonalának emeléséhez, a tudományos
kutatási eredmények széles körű terjesztésében,
- akik jelentős szerepet töltöttek be az intézmény társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének
fejlesztésében,
- akik az Egyetem részére jelentős szolgálatot tettek.
(2) Évente legfeljebb két személynek adományozható.
(3) A kitüntetés személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(4) A kitüntetéssel együtt adományozást igazoló oklevél jár.
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7. §
Egyetemi Emlékplakett1
(1) Egyetemi Emlékplakett adományozható:
- az Egyetem oktató, kutatói, tanár, nem oktató munkatársai közül azoknak, akik az intézmény
érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki.
(2) Évente legfeljebb négy plakett adományozható.
(3) Az emlékplakett személyenként csak egy alkalommal adományozható.
(4) Az emlékplakettel együtt adományozást igazoló oklevél jár.

8. §
Az „Edutus Egyetem díszpolgára” és az „Egyetemi Emlékplakett” adományozási rendje2
(1) Az „Edutus Egyetem díszpolgára” és az „Egyetemi Emlékplakett” kitüntetések odaítélésére az
Egyetem magasabb vezetője, szervezeti egység vezetője, a Szenátus tagja juttatja el javaslatát a
főtitkárnak.
(2) A Szenátus soron következő ülésén, zárt ülés formájában megtárgyalja a javaslatokat, és titkos
szavazással dönt a kitüntetés odaítéléséről.
(3) A kitüntetések elnyeréséhez a Szenátus jelenlévő tagjainak 2/3-os hozzájárulása szükséges.
(4) Több jelölt esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg a jelöltek száma nem egyezik meg a
rendelkezésre álló kitüntetési keret számával.
(5) A kitüntetés átadásának feltételeit a főtitkár biztosítja.
9. §
Professor Honoris Causa cím
(1) A Professor Honoris Causa címet a rektor előterjesztése alapján a Szenátus adományozza –
korlátozott számban – annak az Egyetemmel munkaviszonyban nem álló személynek, aki
kiemelkedő érdemeket szerzett az Egyetem stratégiai fejlesztésében, nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztésében. Lehetőséget biztosít külföldi stratégiai partnerekkel való együttműködésre, vagy
szoros kapcsolatot tart fenn az Egyetemmel, illetve az oktatás színvonalának emelése terén
komoly szolgálatot tett, és a Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése az Egyetem
megbecsültségét emeli.
(2) A Szenátus a cím adományozásáról titkos szavazással dönt. A kitüntetés elnyeréséhez a Szenátus
jelenlévő tagjainak 2/3-os hozzájárulása szükséges.

1
2

A Szenátus 137/2018. (dec. 5.) sz. határozatával módosította, hatályos 2018. december 6. napjától.
A Szenátus 137/2018. (dec. 5.) sz. határozatával módosította, hatályos 2018. december 6. napjától.
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(3) A Professor Honoris Causa címmel rendelkező személy adományozást igazoló oklevelet, és az
Egyetemet szimbolizáló emléktárgyat kap.
10. §
Edutus Jubileumi oklevél
(1) Edutus Jubileumi Oklevél az Egyetem jelentős évfordulói alkalmával adható kitüntetés. A
kitüntetésre javaslatot tehetnek az Egyetem vezetői, szervezeti egység vezetői és a szenátus
tagjai.
(2) Edutus Jubileumi Oklevelet azon személyek kaphatják, akik a jubileumig eltelt időszakban
jelentősen hozzájárultak az Egyetem fejlődéséhez.
(3) Egy adott évfordulóhoz kapcsolódóan maximum 10 oklevél adományozható.
11. §
Edutus Jubileumi oklevél adományozási rendje
(1) Az Edutus Jubileumi Oklevél kitüntetésre az írásbeli javaslatot - indokolással együtt - a javaslatot
tevő személy a jelentős évfordulót megelőző 45 napon belül elküldi főtitkárnak.
(2) A szenátus a soron következő ülésén, zárt ülés formájában megtárgyalja a javaslatokat, és titkos
szavazással dönt a kitüntetés odaítéléséről.
(3) A kitüntetés elnyeréséhez a szenátus jelen lévő tagjainak 2/3-os hozzájárulása szükséges.
(4) Ha 10-nél több jelölt is megkapta a szükséges szenátusi többséget, akkor a legtöbb szavazatot
elérő 10 fő részesülhet kitüntetésben. Amennyiben szavazategyenlőség van, és a 10. helyen több
jelölt is van, úgy újra kell szavazni, és a legtöbb szavazatot elérő személy kapja a kitüntetést. A
szavazást addig kell folytatni, amíg a jelöltek száma megegyezik a rendelkezésre álló kitüntetési
keretszámmal.
(5) A kitüntetés átadása a jubileumi ünnepség keretein belül történik, melynek megszervezése a
főtitkár feladata.
12. §
Rektori elismerő oklevél
(1) A Rektori elismerő oklevél a rektor saját jogán vagy felterjesztői javaslatra az Egyetem azon oktató,
kutató, tanár, nem oktató munkatársai és hallgatói közül azoknak adományozható, akik feladataikat
kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik és az Egyetem közösségi életében aktív
tevékenységet fejtenek ki.
(2) A Rektori elismerő oklevél odaítélése során hangsúlyos szerepet kapnak a felterjesztett munkatárs
által végzett alábbi tevékenységek:
a. az Egyetem hatályos stratégiai dokumentumaiban megfogalmazott célkitűzések
megvalósításához történő jelentős mértékű hozzájárulás,
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b. az Egyetem nemzetközi, vállalati és intézményi kapcsolatrendszerének bővítésében,
ápolásában végzett eredményes tevékenység,
c. az Egyetemen folyó pályázati tevékenység sikerességéhez való jelentős hozzájárulás:
a pályázati források elnyerése és a pályázati feladatok megvalósítása terén végzett
eredményes tevékenység,
d. a minőségfejlesztés terén végzett kiemelkedő tevékenység, figyelembe véve a
Minőségirányítási Szabályzat kitüntetésekre vonatkozó rendelkezéseit.
(3) A Rektori elismerő oklevéllel az adományozást igazoló oklevél, valamint a rektor által
meghatározott összegű anyagi elismerés jár.
13. §
Rektori elismerő oklevél adományozási rendje
(1) A Rektori elismerő oklevél kitüntetés odaítélésére az Egyetem magasabb vezetője, szervezeti
egység vezetője, a Szenátus tagja küldi el indoklással alátámasztott javaslatát a rektori titkárságra.
(2) A rektor saját hatáskörében dönt a kitüntetés adományozásáról. Döntéséről tájékoztatja a
javaslattevőt.
(3) A kitüntetés átadásának feltételeit a főtitkár biztosítja.
14. §
Tanszéki oktatói díj
(1) A Tanszéki oktatói díj adományozható az Egyetem azon munkaviszony vagy megbízási jogviszony
keretében oktatói feladatokat ellátó oktatói részére, akiket – az óraadás színvonalát, a szakmai
tevékenységet, az oktatói kultúrát, a hallgatói minősítéseket is figyelembe véve - a saját tanszékük
munkaviszonyban álló munkavállalói javasolnak.
(2) A Tanszéki oktatói díj odaítélése során hangsúlyos szerepet kapnak a felterjesztett munkatárs által
végzett alábbi tevékenységek:
a. szakkollégiumi csoportok szakmai munkájának irányítása,
b. TDK-munka eredményességének elősegítése: tudományos diákköri dolgozatok
konzulensi feladatainak ellátása, hallgatók felkészítése az egyetemi és az országos
TDK-konferenciákra,
c. hallgatók felkészítése szakmai versenyeken való eredményes szereplésre,
d. kiemelkedő tudományos kutatási és publikációs tevékenység.
(3) A Tanszéki oktatói díjra jelölteket az egyes tanszékeken belül titkos szavazással kell kiválasztani.
(4) A Tanszéki oktatói díjat egy évben egy tanszék több oktatója is megkaphatja.
(5) A díj személyenként többször is megítélhető.
(6) A Tanszéki oktatói díjjal az adományozást igazoló oklevél, valamint a rektor által meghatározott
összegű anyagi elismerés jár.
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15. §
Tanszéki oktatói díj adományozási rendje
(1) A tanszékek indoklással alátámasztott javaslataikat a tanszékvezető útján juttatják el a főtitkárnak.
(2) A rektor saját hatáskörében dönt a kitüntetés adományozásáról. Döntéséről tájékoztatja a
javaslattevőt.
(3) A kitüntetés átadására évente egyszer, a tanév végén kerül sor.
(4) A kitüntetés átadásának feltételeit a főtitkár biztosítja.
16. §
A kitüntetések átadása
(1) A kitüntetéseket a Rektor adja át.
(2) A kitüntetéseket a tanévnyitó ünnepségen, a tanévzáró diplomaátadó ünnepségen, összdolgozói
értekezleten vagy egyéb ünnepélyes rendezvények keretében, így a Magyar Tudomány Napja
keretében, vagy a kitüntetett személyhez kötődő jelentős esemény alkalmával kell átadni.
17. §
A kitüntetések visszavonásának rendje
(1) A kitüntetéseket az adományozó visszavonja, illetve intézkedéseket tesz a visszavonásra, ha erre
a kitüntetett méltatlanná válik.
(2) Méltatlanná válik az, akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, aki az oktatói etika
normáit megsértette, az egyetemi szabályzatokban foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegte
vagy egyéb okból nyilvánvalóan érdemtelenné vált a cím viselésére.
III.3
FENNTARTÓI KITÜNTETÉS
18. §
Pro Universitate Díj
(1) Az Edutus Egyetem fenntartója az EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt. Pro Universitate Díjban
kívánja részesíteni azokat a személyeket, akik az adott év folyamán kiemelkedő tevékenységükkel
hozzájárultak az Egyetem küldetésének, célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.
(2) Díjazott az Egyetemmel munkaviszonyban álló személy lehet. A Pro Universitate Díj évente
legfeljebb 2 fő részére adományozható.
3

A Szenátus 142/2018. (dec. 15.) sz. határozatával módosította, hatályos 2018. december 16. napjától.
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(3) A Pro Universitate Díj bruttó 300.000 Ft, azaz bruttó háromszázezer forint összegű juttatást jelent a
díjazott részére.
19. §
A Pro Universitate Díj adományozási rendje
(1) A díjazott személyek köréről az Edutus Egyetem fenntartója dönt.
(2) A Pro Universitate Díj ünnepélyes keretek között, összdolgozói értekezleten kerül átadásra.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
Nyilvánosság, hatályba lépés
(1) Jelen Szabályzat nyilvános, az Egyetem szervezeti egységeiben és a számítógépes belső
hálózaton minden érdeklődő számára hozzáférhető.
(2) Jelen Szabályzat az SZMSZ melléklete.
(3) Jelen szabályzatot az Edutus Egyetem Szenátusa a 2018. december 15-i ülésén a 1342/2018.
(dec. 15.) számú határozatával elfogadta. A szabályzat 2018. december 16. napján lép hatályba.
(4) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a korábbi Kitüntetési Szabályzat
valamennyi módosításával együtt.
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1. sz. melléklet
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé felterjesztendő állami kitüntetések a felsőoktatásban
tevékenykedők számára
Január 22., a Magyar Kultúra Napja alkalmából átadásra kerülő kitüntetések:
a) Szent-Györgyi Albert-díj (felsőoktatás; nemzetközi elismertségű oktatói, tudományos munka)
Felterjesztési határidő: a megelőző év november 20. napjáig.
b) Apáczai Csere János-díj (alap-, közép-, szak- és felsőoktatás; oktatói-, tudományos munka)
Felterjesztési határidő: a megelőző év november 20. napjáig.
c) Bibliotéka Emlékérem-díj (könyvtárosoknak irányító, elméleti vagy gyakorlati munkáért)
Felterjesztési határidő: a megelőző év október 20. napjáig.
Március 15-e alkalmából átadásra kerülő kitüntetések:
a) Kossuth-díj
b) Széchenyi-díj
c) Magyar Érdemrend fokozatai
d) Magyar Érdemkereszt fokozatai
Felterjesztési határidő: a megelőző év szeptember 15. napjáig
Pedagógus nap (június 1.) alakalmából átadásra kerülő kitüntetés:
a) Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
Felterjesztési határidő: a tárgyév március 31. napjáig
Augusztus 20-a alkalmából átadásra kerülő kitüntetések:
a) Magyar Érdemrend fokozatai
b) Magyar Érdemkereszt fokozatai
Felterjesztési határidő tárgyév február 15. napjáig
c) Bessenyei György-díj (gyakorlati közművelődési tevékenységért)
d) Szinnyei József-díj (könyvtárosoknak)
e) Wlassics Gyula-díj (közművelődésben dolgozó elméleti szakembereknek)
Felterjesztési határidő: tárgyév május 1. napjáig
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Minimum 25 éves pedagógus pályával rendelkező nyugállományba vonulás alkalmából
(alap-, közép-, szak- és felsőoktatás).
Felterjesztési határidő: az adományozást megelőzően 2 hónappal.

Az állami kitüntetésre javasolt személyekre vonatkozóan az alábbi tartalmú javaslatot kell az Emberi
Erőforrások Minisztériuma részére megküldeni:
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JAVASLAT
……………………………………………………..
kitüntetésre

Név: (leánykori név):…………………………………………………………………………...
Munkahely:……………………………………………………………………………………..
Foglakozása, beosztása:………………………………………………………………………..
Születési hely:…………………………év:………hónap:……………………….nap:………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Lakáscíme (elérhetősége, e-mail):……………………………………………………………
Korábbi állami kitüntetései (évszámmal):……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Javaslat időpontja a kitüntetés átadására:…………………………………………………...
Hivatalos indoklás (1 mondat):………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése, külön oldalon.
Dátum:……………………………………………………….
………………………………
felterjesztő
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2. sz. melléklet

KITÜNTETÉSI JAVASLAT
…………………………………………………………… részére
az Edutus Egyetem érdekében kifejtett tevékenységének elismerésére

Név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Jelenlegi munkahelye:
cím, telefonszám:
beosztás:
Tudományos fokozata:
Korábbi kitüntetései:
Az adományozandó kitüntetés megnevezése:
Rövid (lehetőleg egymondatos) indoklás:
Részletes (maximum egyoldalas) indoklás: (mellékelve)
Dátum:

javaslattevő aláírása:
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