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Jóváhagyta
EKE Szenátus
2016.12. 01.
83/2016.(XII.01.) sz.
határozatával

EKE Szenátus
2016.12. 12.
84/2016.(XII.12.) sz.
határozatával

I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa az intézmény által adományozható kitüntetések
odaítélését és az eljárás rendjét a hatályos rendelkezések és a Szenátus korábbi
határozatainak figyelembe vételével az alábbiak szerint szabályozza.
(2) Az Eszterházy Károly Egyetemen a kitüntetések, címek, oklevelek adományozásának
célja a több éven keresztül végzett színvonalas és eredményes oktatói, tudományos és
alkotó, szakmai, közéleti tevékenység, a nem oktató-kutatói munka és a személyes
példamutatás méltó elismerése.
(3) Az egyetemen adományozható elismerések lehetnek:
‒ az egyetem, ill. jogelődei által alapított kitüntetések, díszoklevelek
‒ kari kitüntetések
‒ a Kutatási és Fejlesztési Központ kitüntetései
- A Lyceum Pro Scienttis Alapítvány által alapított kitüntetések
(4) Állami és országos szintű szakmai kitüntetéseket, elismeréseket az egyetem
kezdeményezhet, indítványozhat a vonatkozó jogszabályok alapján. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma az állami felsőoktatási intézmények igazgatási és
személyügyi feladataihoz évente kiadott körlevéllel, ajánlással, a felterjesztés módjának
meghatározásával, határidők megjelölésével segíti a felterjesztés menetét.
(5) Az egyetem karai kari kitüntetéseket alapíthatnak. A Kar saját Kari Szervezeti és
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Hatályos: 2016. december 13.Működési rendjében rögzíti a Kar által alapított kitüntetéseket, azok elnevezését,
adományozásuk feltételeit és az adományozás eljárási rendjét. A kari kitüntetések kari
keret terhére kerülnek kiadásra.
(6) A Kutatási és Fejlesztési Központ (KFK) kitüntetéseket alapíthat. A KFK saját
Ügyrendjében rögzíti az alapított kitüntetéseket, azok elnevezését, adományozásuk
feltételeit és az adományozás eljárási rendjét. A KFK kitüntetések KFK keret terhére
kerülnek kiadásra.
(6) A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány (LPSA) kitüntetéseket alapíthat. Az LPSA saját
Ügyrendjében rögzíti az alapított kitüntetéseket, azok elnevezését, adományozásuk
feltételeit és az adományozás eljárási rendjét.
II.
Az egyetem, ill. jogelődei által alapított kitüntetések és díjak
1. §
(1) Az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa és jogelődei által alapított kitüntetések:
- „Egyetemépítő Díszpolgár” kitüntető cím1
- az Eszterházy Károly Egyetem Díszpolgára
- Pro Academia Agriensi-díj
- Pro Academia Agriensi Mecénás-díj
- Pro Academia Agriensi Juventutis-díj
- Eszterházy Károly-emlékérem
- Jó tanuló, jó sportoló-díj
- Oktatói Nívódíj
- Tudományos Publikációs Díj
Az „Egyetemépítő Díszpolgár”kitüntető cím2
2. §
(1) A kitüntető címet azon személyek kaphatják, akik tevékenységükkel az egri, sárospataki,
gyöngyösi vagy jászberényi felsőoktatás és az Eszterházy Károly Egyetem létrejöttében
és fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szereztek.
(2) A kitüntető címmel jár a Líceum főbejárata kulcsának aranyozott másolata, szárán az
adományozott neve és az adományozás évszáma. A címhez tartozik egy kulcsot ábrázoló
arany kitűző. A kitüntető címmel járó szimbolikus tárgyak kék bársony dobozban

1
2

beiktatta a Szenátus a 84/2016 (XII.12.) számú határozatával
beiktatta a Szenátus a 84/2016 (XII.12.) számú határozatával
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Hatályos: 2016. december 13.kerülnek átadásra. A kitüntető cím ugyanazon személynek egyszer adható.
(3) A kitüntető cím adományozása az Egyetemi Tanács javaslatára, a Kitüntetési Bizottság
véleményének figyelembe vételével a Szenátus hatáskörébe tartozik. Évente legfeljebb
egy személy kaphatja.
(4) A kitüntetés átadására egyetemi ünnepségen, megemlékezésen kerülhet sor.
(5) A kitüntetést a rektor adja át.
(6) Amennyiben a díjazott személy a (4) bekezdés szerinti egyetemi ünnepségen,
megemlékezésen megjelenni nem tud, úgy a kitüntetés átadására a (4) bekezdése szerinti
ünnepi rendezvényeken kívül is sor kerülhet.
Az Eszterházy Károly Egyetem Díszpolgára
3. §
(1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik hazai, nemzetközi, tudományos és közéleti
tevékenységükkel az egri, sárospataki, gyöngyösi vagy jászberényi felsőoktatás
fejlesztésében, támogatásában kiemelkedő érdemeket szereztek.
(2) A kitüntetés formája arany pecsétgyűrű, melynek külső részére az egyetem emblémája,
belső részére pedig az adományozott monogramja és adományozás éve kerül. A
kitüntetés ugyanazon személynek egyszer adható.
(3) A kitüntetés adományozása az Egyetemi Tanács javaslatára, a Kitüntetési Bizottság
véleményének figyelembe vételével a Szenátus hatáskörébe tartozik. Évente legfeljebb
három személy kaphatja.
(4) A kitüntetés átadására egyetemi ünnepségen, megemlékezésen kerülhet sor.
(5) A kitüntetést a rektor adja át.
(6) Amennyiben a díjazott személy a (4) bekezdés szerinti egyetemi ünnepségen,
megemlékezésen megjelenni nem tud, úgy a kitüntetés átadására a (4) bekezdése szerinti
ünnepi rendezvényeken kívül is sor kerülhet.
Pro Academia Agriensi
4. §
(1) A díjat azon egyetemi oktatók, tanárok, tudományos kutatók vagy más dolgozók
kaphatják, akik az oktatás, kutatás fejlesztése, az egyetem vagy egyes egységeinek
vezetése terén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, jelentősen
hozzájárultak az egyetem hazai és nemzetközi hírnevének erősítéséhez.
(2) A kitüntetés díszes fém érem, oklevéllel.

Oldal 4 / 12

Kitüntetési Szabályzat
Hatályos: 2016. december 13.(3) Az érem bronzból készül. Elülső oldalán a Líceum domborított képe és a Pro Academia
Agriensi felirat, alul, középen az alapítás éve szerepel. Hátoldalán a két babérfüzér között
a sima mező a név bevésésének helye.
(4)

A díj odaítéléséről szóló oklevél szövege kalligrafikus írással, egyedi kialakítással
készül.

(5) Az érem sötétkék dobozban, az oklevél sötétkék mappában kerül átadásra.
(6) Az oklevelet a rektor írja alá.
(7) A kitüntetést évenként egy személy kaphatja.
(8) Kitüntetésre az egységek vezetői és a rektor tehet javaslatot. A javaslatokat az Egyetemi
Tanács tárgyalja. A kancellár az Egyetemi Tanács tagjaként egyetértési jogot gyakorol.
Az adományozásról a Kitüntetési Bizottság véleményét követően a Szenátus dönt.
(9) Az odaítélés indoklását, valamint a szenátusi határozatot az e célra rendszeresített
nyilvántartás tartalmazza, melyet a Humánerőforrás Osztály vezet.
(10) A díjjal pénzjutalom jár, amelynek összege bruttó 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. A
pénzjutalom a rektori keret terhére kerül kifizetésre.
(11) A kitüntetést a rektor adja át.
(12) E kitüntetést hazai és külföldi személyeknek a rektor javaslatára ‒ pénzjutalom nélkül –
az Egyetemi Tanács is odaítélheti. A kitüntetést a rektor adja át egyetemi ünnepen,
megemlékezésen.
Pro Academia Agriensi Mecénás-díj
5. §
(1) A díj azon hazai és külföldi személyeknek vagy intézményeknek adományozható,
akik/amelyek az egyetem gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli,
jelentős anyagi támogatást vagy más adományt nyújtottak intézményünknek.
(2) A kitüntetés díszes fém érem, oklevéllel.
(3) Az érem bronzból készül. Elülső oldalán a Líceum domborított képe és a „Pro Academia
Agriensi Mecénás” felirat szerepel. Hátoldalán a két babérfüzér között a sima mező a név
és az adományozás évének helye.
(4) A díj odaítéléséről szóló oklevél szövege kalligrafikus írással, egyedi kialakítással készül.
(5) Az érem sötétkék dobozban, az oklevél sötétkék mappában kerül átadásra.
(6) Az oklevelet a rektor írja alá.
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Hatályos: 2016. december 13.(7) A díj adományozását a szervezeti egységek vezetői és a rektor kezdeményezheti. Az
adományozásról az Egyetemi Tanács dönt.
(8) Évente legfeljebb három díj adományozható. A díjjal pénzjutalom nem jár.
(9) A díj átadására egyetemi ünnepségen, megemlékezésen kerül sor.
Pro Academia Agriensi Juventutis-díj
6. §
(1) A díj olyan hallgatóknak adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi munkájukon
túlmenően az egyetem hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek az egyetemi hallgatói
közélet alakításáért és fejlesztéséért.
(2) A kitüntetés díszes fém érem, oklevéllel.
(3) Az érem bronzból készül. Elülső oldalán a Líceum domborított képe és a Pro Academia
Agriensi Juventutis felirat szerepel. Hátoldalán a két babérfüzér között a sima mező a név
bevésésének és az adományozás évének helye.
(4) A díj odaítéléséről szóló oklevél szövege kalligrafikus írással, egyedi kialakítással készül.
(5) Az érem sötétkék dobozban, az oklevél sötétkék mappában kerül átadásra.
(6) Az oklevelet a rektor írja alá.
(7) A díj évente kettő hallgatónak adományozható.
(8) Kitüntetésre az egységek vezetői, az EHÖK és a rektor tehet javaslatot. A javaslatokat az
Egyetemi Tanács az EHÖK képviselőjének jelenlétében tárgyalja. A kancellár az
Egyetemi Tanács tagjaként egyetértési jogot gyakorol. Az adományozásról a Kitüntetési
Bizottság véleményét követően a Szenátus dönt.
(9) A díjjal pénzjutalom jár, amely bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint. A
pénzjutalom kifizetése a rektori és az EHÖK keret terhére, 50-50%-os megoszlásban
történik.
(10) A díjat az oklevélátadó ünnepi szenátusülésen a rektor és az EHÖK elnöke adja át.
Eszterházy Károly-emlékérem
7. §
(1) Az Emlékérmet olyan főállású oktató, tudományos kutató, tanár kaphatja meg, aki
aktívan részt vesz az intézmény szakmai közéleti tevékenységében, hazai és nemzetközi
tudományos, művészeti eredményeivel növeli az egyetem hírnevét. A kitüntetést olyan
nem oktató, kutató egyéb dolgozó is megkaphatja, aki aktívan részt vesz az egyetemi
közéletben, munkaterületén kiemelkedő teljesítményt nyújt, felelősségteljes
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Hatályos: 2016. december 13.munkavégzése követésre méltó példa a munkatársak számára.
(2) A kitüntetés díszes fém érem. Az érem bronzból készül. Első oldalán „Eszterházy Károlyemlékérem 1725‒1799” felirat és középen Eszterházy Károly képmása. Hátoldalára
babérfüzér között a sima mezőbe a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül. Az
emlékérem kék díszdobozban kerül átadásra.
(3) Kitüntetésre az egységek vezetői, az érdekvédelmi szervezetek és a rektor tehet javaslatot.
A javaslatokat az Egyetemi Tanács tárgyalja. A kancellár az Egyetemi Tanács tagjaként
egyetértési jogot gyakorol. Az adományozásról a Kitüntetési Bizottság véleményét
követően a Szenátus dönt.
(4) Az emlékéremből évente legfeljebb 12 db adományozható.
(5)

A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege bruttó 150.000,- Ft, azaz
százötvenezer forint. A pénzjutalom kifizetése a rektori keret terhére történik.

(6) A díj átadására egyetemi ünnepségen, megemlékezésen kerül sor.
Jó tanuló, jó sportoló-díj
8. §
(1) A díj azon hallgatóknak adományozható, akik jó tanulmányi eredményeik mellett aktívan
részt vesznek a hallgatói sportéletben, a versenysportban elért eredményeikkel öregbítik
intézményünk hírnevét.
(2) A kitüntetéssel oklevél és pénzjutalom jár, amelynek összege bruttó 50.000,- Ft, azaz
ötvenezer forint. A pénzjutalom kifizetése az EHÖK keret terhére történik.
(3) A kitüntetést évente két hallgató kaphatja.
(4)

A kitüntetésre a Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatója az EHÖK
egyetértésével tesz javaslatot. A kitüntetést a Kitüntetési Bizottság véleményének
ismeretében a Szenátus adományozza, kancellári egyetértés mellett.

(5) A díjat a rektor az oklevélátadó ünnepi szenátusülésen adja át.
Oktatói Nívódíj
9. §
(1) Az Oktatói Kutatói Minőségértékelési Rendszer (OKMR) részeként működő Oktatási
Minőség Hallgatói Véleményezése (OMHV) mérések összesített eredményei alapján
oktatóknak, tanároknak, óraadóknak adható díj. Az Oktatói Nívódíj az Egyetem
polgárainak közös emberi értékrendjét, egymás iránti tiszteletét és az oktatás
minőségének hallgatói véleményezését fejezi ki.
(2) A díj díszoklevéllel jár. A díszoklevelet a rektor és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Hatályos: 2016. december 13.elnöke írja alá.
(3) A díszokleveleket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke a diplomaosztó
ünnepségeken adja át.
(4) A díjat félévente, karonként egy-egy személy kapja meg.
(5) A díj odaítéléséről az OKMR − OMHV összesített pontszámok karokra lebontott
eredményeinek figyelembevételével az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat dönt.

Tudományos Publikációs Díj
10.§.
(1) A díj egy adott naptári évben a legtöbb és az adott tudományterület sajátosságai szerint
legjobb publikációs teljesítményt nyújtó oktató, kutató dolgozóknak adományozható.
(2) A díjra a kari Tudományos Bizottságok, illetve a Kutatási és Fejlesztési Központ Tanácsa
nyújthat be jelölést a Tudományos Tanácsnak.
(3) A Tudományos Tanács a Kari Tudományos Bizottságok, illetve a Kutatási és Fejlesztési
Központ Tanácsának tájékoztatása mellett önállóan is állíthat jelöltet.
(4) A díjra az alábbi kategóriákban külön-külön lehet jelöltet megnevezni:
a.

PhD hallgató (ebben a kategóriában csak az Egyetem valamelyik doktori iskolájának
hallgatói jelölhetők)

b.

tanársegéd vagy tudományos segédmunkatárs

c.

adjunktus vagy tudományos munkatárs

d.

docens vagy tudományos főmunkatárs

e.

egyetemi tanár, főiskolai tanár, kutatóprofesszor

(5) A jelölések indoklásában tekintettel kell lenni a tudományterület sajátosságaira, illetve
különösen figyelembe kell venni a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban a
tárgyévben rögzített publikációkat.
(6) Egy kategóriában több jelölés is benyújtható, az adott kategóriában több díj is
odaítélhető.
(7) Egy személy a díjat több alkalommal is elnyerheti.
(8) A jelölések alapján a díjak odaítéléséről a Tudományos Tanács dönt.
(9) A díj oklevéllel jár, amit a rektor és a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért
felelős rektorhelyettes a keresztféléves diplomaosztó ünnepségen, a jelölés és az odaítélés
indoklásának rövid ismertetése után ad át.
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Hatályos: 2016. december 13.III.
Eljárási szabályok
Javaslattétel országos kitüntetés kezdeményezésére
11. §
(1) Országos kitüntetésekre az Egyetemi Tanács kezdeményezésére, az egységvezető
egyetértésével a rektor tesz javaslatot. A javaslatokat, indítványokat, kezdeményezéseket
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott módon a Kitüntetési Bizottság
véleményezése után a rektor megküldi a kitüntetés adományozására illetékes felsőbb
szervnek.
Az egyetemi kitüntetések adományozásának eljárásrendje
12. §
(1) Pro Academia Agriensi-díj: a javaslattételre a Humánerőforrás Osztály hívja fel az arra
jogosultak figyelmét. Összegyűjti a beérkezett javaslatokat, és az Egyetemi Tanács elé
terjeszti. Az Egyetemi Tanács továbbítja a Kitüntetési Bizottságnak saját álláspontját. A
Kitüntetési Bizottság véleményét annak elnöke vagy valamely tagja minden év
decemberében terjeszti a Szenátus elé.
(2) A Pro Academia Agriensi Mecénás-díjra a javaslatot a szervezeti egységek vezetői
minden év márciusában tehetik meg az Egyetemi Tanácsnak. Az Egyetemi Tanács csak
megfelelő jelölt esetén dönt a díj adományozásáról.
(3) A Pro Academia Agriensi Juventutis-díjra vonatkozó előterjesztést május 1-ig kell
benyújtani a rektorhoz, a Kitüntetési Bizottság véleményezése után a Szenátus júniusi
ülésén dönt a díj adományozásáról.
(4) Eszterházy Károly-emlékérem kitüntetés: a javaslattételre a Humánerőforrás Osztály
hívja fel az arra jogosultak figyelmét. Összegyűjti a beérkezett javaslatokat, és az
Egyetemi Tanács elé terjeszti. Az Egyetemi Tanács továbbítja a Kitüntetési Bizottságnak
saját álláspontját. A Kitüntetési Bizottság véleményét annak elnöke vagy valamely tagja
minden év decemberében terjeszti a Szenátus elé.
(5) A Jó tanuló, jó sportoló-díjra vonatkozó előterjesztést minden év május 1-ig kell
benyújtani a rektorhoz, aki a javaslatot a Kitüntetési Bizottságnak továbbítja, az
véleményezi, majd a Szenátus júniusi ülése elé terjeszti elfogadásra.
(6) Az Oktatói Nívódíjat a félévente esedékes OMHV alapján karonként egy-egy oktató
kapja az EHÖK január 31-ig és június 30-ig megszülető döntése alapján. A döntésről, a
kiadott oklevelekről az EHÖK nyilvántartást vezet és a döntést követően tájékoztatást
küld az Egyetemi Tanácsnak.
(7) Tudományos Publikációs Díj: a javaslattételre a Tudományos Tanács hívja fel az arra
jogosultak figyelmét minden év január hónapjában. Összegyűjti a beérkezett javaslatokat,
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Hatályos: 2016. december 13.majd dönt. A döntésről, a kiadott oklevelekről a Tudományos Tanács nyilvántartást
vezet, és a döntést követően tájékoztatást küld az Egyetemi Tanácsnak, az illetékes kari
tudományos bizottságoknak, illetve illetékesség esetén a KFK tanácsának.
(8) A rektor kezdeményezésére, az illetékes testület jóváhagyásával egyetemi kitüntetés vagy
egyedi oklevél a szabályzatban meghatározottakon túl más alkalommal is
adományozható.
IV.
Az egyetemen adományozható díszoklevelek
Arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevél
13. §
(1) A díszoklevél adományozásának célja a volt főiskolai és egyetemi hallgatók életútjának
elismerése, a diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes
megemlékezés.
(2) Díszoklevél adományozható az egyetem azon volt hallgatójának, aki az alábbi
követelményeknek megfelel:
a) oklevelét (diplomáját) 50, 60, 65, 70 éve szerezte az egyetem jogelődeinél;
b) közmegbecsülésre méltó;
c) hozzájárult a főiskola, ill. az egyetem hírnevének öregbítéséhez.
(3) Az egyetem díszoklevelet az alábbiak szerint adhat ki:
a) arany díszoklevelet 50
b) gyémánt díszoklevelet 60
c) vas díszoklevelet 65
d) rubin díszoklevelet 70 évvel a végzés után.
(4) Díszoklevél megilleti azt a volt hallgatót is, aki az adományozás iránti eljárás ideje alatt
elhalálozott. A közeli hozzátartozó kérésére a tárgyévben posztumusz díszoklevél is
kiadható.
(5) Az Egyetem más felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén is kiadhat a volt
hallgató kérésére díszoklevelet, amennyiben a követelményeknek megfelel, illetve:
a) az eredeti oklevelet kiállító intézmény jogutód nélkül megszűnt, vagy
b) pedagógus esetében a tanárképzést folytató intézmények közül az Eszterházy Károly
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Hatályos: 2016. december 13.Egyetem esik legközelebb lakóhelyéhez,
c) egyéb indokolt esetben.
Eljárási szabályok
14. §
(1) A díszoklevél kiadását kezdeményezheti a volt hallgató. Hallgatói kezdeményezés
hiányában a volt hallgató utolsó munkahelye, az illetékes önkormányzat, illetve a rektor.
(2) A díszoklevél kiadása iránti kérelmet a rektornak címezve az egyetem Oktatási
Igazgatóságára kell benyújtani minden év február 1-től május 15-ig.
(3) A benyújtott kérelmeket véleményezésre az oktatási igazgató a Szenátus elé terjeszti.
(4) A díszoklevelek adományozásának rendjéről a Szenátus dönt.
(5) A díszoklevél adományozásáról, illetve az átadás időpontjáról a Rektori-Kancellári
Hivatal értesíti az érintetteket.
(6) A díszokleveleket ünnepélyes keretek között a rektor vagy megbízottja adja át az Alumni
napon megrendezésre kerülő ünnepség keretében. A kérelmező kérésére a díszoklevél
más időpontban is átadható.
(7) Az adományozás tényét igazoló okiratot az egyetem rektora és az illetékes kar dékánja
írja alá.
(8) Az adományozás tényét az egyetem honlapján közzé kell tenni.
V.
A kitüntető cím megvonása
A címek megvonásának feltételei
15. §
(1) A kitüntető címet akkor lehet megvonni viselőjétől, ha:
a)

szándékosan elkövetett
szabadságvesztésre ítélték;

bűncselekmény

miatt

jogerősen

végrehajtandó

b)

az Egyetem Etikai Kódexét, más egyetemi szabályzatba foglalt kötelezettségeit
súlyosan megszegte vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére

c)

ha lemond címéről.

(2) A cím megvonása a (1) pontban szereplő valamely tényállás bejelentése után a Szenátus
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Hatályos: 2016. december 13.által történik.
VI.
Záró rendelkezések
16. §
(1) Jelen szabályzatot az egyetem Szenátusa 2016. 12. 01. napi virtuális ülésén a 83/2016.
(XII.01.) sz. határozatával elfogadta. A Szabályzatot a Szenátus 2016. december 12-i
virtuális ülésén 84/2016. (XII.12.) számú határozatával módosította.
(2) A szabályzat az elfogadás napján hatályba lép.

Dr. Liptai Kálmán s.k.
rektori jogkörben eljáró ideiglenes intézményvezető
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