A Papp István–díj szabályzata

I.

Általános rendelkezések

(1) Az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara – mint jogi személy –
belső kitüntetést alapít. A díj jogelődje illetve korábbi létrehozója az Eszterházy
Károly Egyetem Bölcsészettudományi Főiskolai Kara volt. A kitüntetés célja a
bölcsész tanárképzés illetve tudományos kutatás érdekében több éven-évtizeden át
végzett eredményes és színvonalas munka, oktatói-kutatói tevékenység illetve/emellett
kiemelkedő közéleti tevékenység és személyes példamutatás méltó elismerése.
(2) A kitüntetéseket – az intézet- és tanszékvezetők, illetve a dékán által felkért bizottság
javaslata alapján – a Kari Tanács adományozza.
(3) A kitüntetés neve: Papp István-díj
(4) Dr. Papp István nyelvész professzor a magyar nyelvészeti iskolák egyik iskolateremtő
alakja. Az egri főiskolát oly módon is képviseli, hogy a debreceni években kezdte
pályafutását, majd a főiskolával együtt ő is Egerbe költözött. Nemcsak a
nyelvszakosokat tanította, hanem az akkori követelményeknek megfelelően a
reálszakosokat is. Nagy tekintélyű oktató volt. Majd az egri évek után a Debreceni
Egyetem tanszékvezető professzora lett. A magyar—finn, finn—magyar szótár
készítője. Tudományos munkássága kiemelkedő. Kiváló tanáregyéniség volt.
Finnországban is többször volt vendégprofesszor. Személyes jó barátja volt Kekkonen
finn államelnök.
(5) A kitüntetésből évente 1 (rendkívüli esetekben 2) adományozható.
(6) A kitüntetéshez pénzjutalom jár, melynek összege minimum a mindenkori minimálbér
összege.
(7) A kitüntetésekhez járó pénzjutalom anyagi fedezetét a tárgyévi kari költségvetésben a
mindenkori bérautomatizmussal növelve kell megtervezni.
(8) A kitüntetés átadására – amennyiben más rendelkezés nem történik, ami a mindenkori
dékán hatáskörébe tartozik − az év végi kitüntetés-átadó ünnepségen kerül sor.

II.

Az adományozás feltételei

(1) A kitüntetés adományozható az EKE Bölcsészettudományi Főiskolai Kara bármely
főállású dolgozójának, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel, és legalább egy
megbízási ciklusra kiterjedő, illetve ennek megfelelő időtartamú közalkalmazotti
jogviszonnyal (munkaviszonnyal) rendelkezik.
(2) A kitüntetésre az a dolgozó terjeszthető fel:
a. aki munkaterületén több éven-évtizeden keresztül átlagon felüli, kiemelkedő
teljesítményt nyújtott;
b. akinek felelősségteljes munkavégzése követésre méltó példa lehet a többiek
számára;
c. akinek emberi, munkatársi kapcsolatait a humánum és segítőkészség jellemzi;
d. aki szakmai tudását nemcsak egyéni boldogulásának, hanem a kar fejlődésének
szolgálatába állítja.
(3) A kitüntetésre az az oktató terjeszthető fel:
a. aki oktató- és nevelő- illetve tudományos kutatói munkáját a hallgatók által is
elismert magas színvonalon végzi;
b. aki kiemelkedő minőségben és mennyiségben vesz részt az intézeti, tanszéki
feladatok ellátásában;
c. aki szakmai, tudományos felkészültségével segíti a magas színvonalú
tudományos diákköri, szakkollégiumi munkát,
d. aki közvetlenül vagy közvetve aktívan járul hozzá a kari köztestületek
munkájának eredményességéhez.
(4) A kitüntetésre kiemelkedő tudományos tevékenységért az az oktató terjeszthető fel,
aki:
a. színvonalas oktatómunkája mellett a kar tudományos hírnevét növelő kutatói
és publikációs tevékenységet végez;
b. tudományos kutatásainak eredményeiről több éven át országos, ill. nemzetközi
szakmai folyóiratokban számol be, konferenciákon, vesz részt;
c. aktívan bekapcsolódik a hazai és nemzetközi tudományos- közéletbe;
d. segíti a kari tudományos-kutatómunka színvonalának növelését.

III.

Eljárási kérdések

(1) A kitüntetésre az egységvezetők, a dékán által felkért kitüntetési bizottság, illetve a
hallgatói önkormányzat tehetnek javaslatot.
(2) A kitüntetési javaslatokat a tárgyév október 31-ig kell a dékánhoz eljuttatni.
(3) A javaslatokat a kar által felkért bizottság bírálja el.
(4) A bizottság összetétele:
Elnöke: a mindenkori dékán
Tagjai:


a kitüntetési bizottság vezetője,



a Kari Tudományos Bizottság vezetője,



a Kari Tanács egy oktató tagja,



a Kari Tanács egy nem oktató tagja,



a Kari Tanács egy hallgató képviselője.

(5) A bizottság javaslatát a Kari Tanács elé terjeszti elfogadásra.

Záradék
(1) A Kari Tanács az eredeti alapító (főiskolai) szabályzatot 2004. április 8-ai ülésén
fogadta el.
(2) Módosítva a Kari Tanács 6/2013. (02.28.) számú határozatával a 2013. február 28-i
rendes ülésén.
(3) A Kari Tanács az eredeti alapító szabályzat módosítását illetve kiegészítését 2017.
október 18-i virtuális ülésén fogadta el.
(4) Jelen szabályzat teljes mértékben illeszkedik az EKE intézményi kitüntetési
szabályzatához.

