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Bevezető 
 
1A Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a vonatkozó törvények és 

rendeletek figyelembevételével az Egyetemen adományozható kitüntetések, kitüntető címek, 

díjak alapításának és adományozásának szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg. 

 

 

I. rész 

 

Általános rendelkezés 

 

(1) 2A Nyíregyházi Egyetem nagyra értékeli és megbecsüli az Egyetem szolgálatában, 

fejlődésének elősegítésében, az intézmény érdekeinek előmozdításában és az emberi 

értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet, melyek 

elismerésére az Egyetem kezdeményezi munkatársai kitüntetését állami szerveknél és saját 

elismeréseket alapít a munkatársak és a hallgatók részére. 

(2) 3A szabályzat célja, hogy meghatározza az egyetemi kitüntetések, kitüntető címek, díjak 

adományozásának feltételeit és eljárásrendjét, valamint meghatározza a címmel járó 

jogokat és kötelezettségeket. 

 

II. rész 

 

A Magyar Köztársaság kitüntetései4  

 

III. rész 

 

EGYETEMI KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK, CÍMEK5 

 

III.1. Jogszabályon alapuló, az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek 

 

(1) 6, 7A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 

rendelkezésein alapuló, az Egyetem oktatói, illetve nyugalmazott oktatói számára 

adományozható elismerő címek odaítéléséről a rektor előterjesztése után a Szenátus 

titkos szavazással dönt. 

(2) 8Az Nftv-n alapuló, az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó elismerő címek: 

a) a Professor Emeritus/Professor Emerita cím, 

b) a címzetes egyetemi vagy főiskolai docensi, illetve címzetes egyetemi vagy főiskolai 

tanári cím, 

c) a magántanári cím, 

d) mesteroktatói cím, és a  

e) mestertanári cím. 

 

 

                                                           
1 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
2 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
3 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
4 Hatályon kívül helyezte: az RH/26-9/2012. sz. szenátusi határozat. Hatálytalan: 2012. január 27-től. 
5 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
6 Módosította: az RH/41-72/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. június 20-tól. 
7 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
8 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
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III.1.1. Professor Emeritus/Professor Emerita cím 

 

(1) 9Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban: Professor Emeritus) címet 

adományozhat a Szenátus azoknak az egyetemi tanároknak és főiskolai tanároknak, 

akiknek a foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszüntetik. 

(2) Professor Emeritus cím adományozható annak, aki különösen:  

a) a felsőfokú képzésben legalább 25 éven át végzett magas színvonalú oktató-nevelő 

tevékenységükkel, valamint szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, stb. elkészítésében 

való részvételükkel; 

b) kiemelkedő tudományos tevékenységükkel, a tudományos utánpótlás nevelésében való 

részvételükkel, elnyert tudományos pályázataikkal; 

c) tudományos szervező és közéleti tevékenységben való részvételükkel, oktatási 

szervezeti egységek alapításában vagy vezetésében elért kiemelkedő eredményeikkel; 

d) nemzetközi és hazai tudományos társaságokban, testületekben tagként végzett 

munkájukkal; 

e) 10külföldi felsőoktatási intézményben folytatott vendégprofesszori tevékenységükkel, 

tudományos és állami kitüntetésükkel az Egyetem hírnevének öregbítéséhez 

hozzájárultak. 

(3) 11, 12A Professzor Emeritus cím adományozását az illetékes intézet igazgatója részletes 

írásbeli javaslattal – a (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – 

terjeszti a rektor elé. A rektor az Egyetem Tudományos Tanácsa írásbeli véleményének 

beszerzését követően teszi meg előterjesztését a Szenátus elé. A cím adományozásáról a 

Szenátus dönt.  

(4) A cím elnyerője kitüntető oklevelet kap, melynek átadására az oklevélátadó ünnepségen 

kerül sor.  

 

A Professor Emeritus jogai és kötelezettségei 

 

(1) A Professor Emeritus a Szenátus határozata alapján jogosult a cím viselésére.  

A Professor Emeritus cím viselésének joga határozatlan időre illeti meg annak 

birtokosát.  

(2) A Professor Emeritus jogosult a nyugalmazott egyetemi tanári vagy nyugalmazott 

főiskolai tanár és a Professor Emeritus címet használni.  

(3) 13Jogosult meghívás esetén tanácskozási joggal részt venni a Szenátus, az illetékes 

intézeti értekezlet, a Tudományos Tanács ülésein.  

(4) 14A Professor Emeritus köteles az Egyetem oktatóival szemben a jogszabályokban és 

egyetemi szabályzatokban meghatározott követelményeknek megfelelni.  

(5) 15, 16A Professzor Emeritus az adott intézetigazgató felkérésére részt vesz az intézetben 

folyó oktató, nevelő és tudományos kutató munkában.  

                                                           
9 Hatályon kívül helyezte: az IHK/23-60/2020. sz. szenátusi határozat. Hatálytalan: 2020. június 18-tól. 
10 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
11 Módosította: az RH/41-72/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. június 20-tól. Módosította: az RH/41-

153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től. 
12 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
13 Módosította: az RH/41-72/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. június 20-tól. Módosította: az RH/41-

153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
14 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
15 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
16 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
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Felkérés esetén a Professor Emeritus által végzendő feladatokra és a Professor 

Emeritusnak adható juttatásokra határozott, legfeljebb 5 évre szóló megállapodást kell 

kötni.  

A megállapodásban meghatározott megbízási díj összegét az ellátandó feladatokkal 

arányosan kell megállapítani azzal, hogy az nem haladhatja meg havonta a költségvetési 

törvényben rögzített, az egyetemi tanári munkakör garantált illetményére megállapított 

összeg 30%-át. A megállapodást a Szenátus által elfogadott tartalommal az intézmény 

rektora és a professor emeritusi cím birtokosa írja alá. 

(6) 17  

(7) A Professor Emeritus cím érdemtelenné válás esetén visszavonható.  

 

 

III.1.2. Címzetes egyetemi vagy főiskolai docensi, illetve címzetes egyetemi vagy főiskolai 

tanári cím 

 

(1) 18Címzetes egyetemi vagy főiskolai docensi, illetve címzetes egyetemi vagy főiskolai 

tanári címet adományozhat a Szenátus az óraadó oktatónak, amennyiben kiemelkedő, 

országosan is elismert szakmai teljesítményt nyújtó, az Egyetem tevékenységét, fejlesztési 

feladatait segítő szakember. 

(2) 19, 20, 21A címek odaítélésére irányuló javaslatot az intézetigazgató/tanárképzési főigazgató 

terjeszti fel a rektorhoz. A javaslatban részletesen értékelni kell a javasolt személy szakmai 

és tudományos tevékenységét, az Egyetemen végzett munkáját. A javaslathoz mellékelni 

kell az oktatói pályázatok esetére bemutatni előírt okmányok másolatát. 

(3) 22A címek adományozásáról kiállított okiratot a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi 

ülésen kell átadni. 

 

III.1.3. Magántanári cím 

 

(1) 23Magántanári címet adományozhat a Szenátus az óraadó oktatónak, amennyiben doktori 

fokozattal rendelkezik és legalább 10 év folyamatos szakmai kapcsolatban áll az 

egyetemmel.  

(2) 24, 25A magántanárt szakterületén, az Egyetemen előadás hirdetési jog illeti meg. 

(3) 26, 27, 28, 29A cím odaítélésére az intézetigazgatók/tanárképzési főigazgató tesznek 

javaslatot. A javaslatban részletesen értékelni kell a javasolt személy szakmai és 

tudományos tevékenységét, illetve az Egyetemen végzett munkáját. A javaslathoz 

mellékelni kell az oktatói pályázatok benyújtásához bemutatni előírt okmányok másolatát. 

                                                           
17 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatálytalan: 2015. 

április 2-től 
18 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
19 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
20 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
21 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
22 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
23 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
24 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
25 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
26 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
27 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
28 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
29 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
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(4) 30A cím adományozásáról kiállított okiratot a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi 

ülésen kell átadni.  

 

III.1.4. Mesteroktatói cím 

 

(1) 31, 32Mesteroktatói címet adományozhat a Szenátus az óraadó oktatónak, amennyiben 

kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez és legalább 5 év folyamatos szakmai 

kapcsolatban áll az egyetemmel. 

(2) 33, 34A cím odaítéléséről - mellyel oklevél jár - az intézetigazgatók/tanárképzési főigazgató 

kezdeményezésére és a rektor előterjesztésére a Szenátus dönt. 

(3) 35A címmel járó oklevelet - amit évente legfeljebb két oktató kaphat meg - a 

tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni. 

 

III.1.5. Mestertanári cím 

 

(1) 36, 37Mestertanári címet adományozhat a Szenátus az Egyetemmel legalább 10 éves 

közalkalmazotti jogviszonyban álló tanár/oktató munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő 

gyakorlati oktató munkát végző dolgozó részére. 

(2) 38, 39A cím odaítéléséről - mellyel oklevél jár - az intézetigazgatók/tanárképzési főigazgató 

kezdeményezésére és a rektor előterjesztésére a Szenátus dönt.  

(3) 40A címmel járó oklevelet - amit évente legfeljebb két oktató kaphat meg - 

tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni. 

 

III.2. Jogszabályon alapuló, Szenátus által adományozható 

 

III.2.1. Közalkalmazotti cím 

 

(1) 41Az Egyetem tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő 

munkateljesítmény esetén 

a) a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve 

főmunkatársi, 

b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak 

tanácsosi, illetve főtanácsosi 

címet adományozhat. 

(2) 42A kitüntetési javaslatokról a rektor/kancellár előterjesztésére, véleményének ismeretében 

a Szenátus dönt. 

 

III.3. A Szenátus által alapított és adományozott kitüntetések, elismerések, címek 

 
                                                           
30 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
31 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
32 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
33 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
34 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
35 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
36 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
37 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
38 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
39 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
40 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
41 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
42 Beiktatta: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
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(1) A Szenátus kitüntetéseket illetve elismeréseket alapít és adományoz. 

(2) 43A kitüntetési javaslatokról a rektor/kancellár előterjesztésére, véleményének ismeretében 

a Szenátus dönt. 

 

III.3.1. Rector Emeritus cím 44 

 

(1) Rector Emeritus cím adományozható annak a személynek, aki rektori tisztséget töltött be, 

és foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszüntetik. 

(2) A Rector Emeritus cím adományozásáról a hivatalban lévő rektor írásos előterjesztése 

alapján a Szenátus dönt. 

(3) 45A Rector Emeritus cím birtokosa rektori tanácsadóként tevékenykedik, melynek 

keretében a hivatalban lévő rektor által meghatározott feladatokat látja el, és hivatalos 

rendezvényeken – megbízás alapján – jogosult az Egyetem képviseletére. 

 

III.3.2. Bessenyei Arany Emlékérem és Oklevél 

 

(1) 46, 47Bessenyei Arany Emlékérem és Oklevél adományozható az Egyetemmel 

közalkalmazotti jogviszonyban nem álló olyan személyeknek, akik az intézmény 

fejlődéséhez nélkülözhetetlen és stratégiai jelentőségű segítséget nyújtottak. 

(2) 48, 49, 50Az Egyetem magasabb vezető beosztású dolgozóinak kezdeményezésére adható 

kitüntetést - mellyel arany érem és oklevél jár - tanévenként legfeljebb két személy kaphatja 

meg. 

(3) 51A kitüntetést a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni. 

 

III.3.3. Bessenyei Ezüst Emlékérem és Oklevél 

 

(1) 52, 53Bessenyei Ezüst Emlékérem és Oklevél adható az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban nem álló személyeknek, más intézményeknek és szervezeteknek, akik, 

illetve amelyek az Egyetem érdekében kiemelkedően fontos tevékenységet fejtettek ki, 

illetve e tevékenységükkel jelentős érdemeket szereztek. 

(2) 54, 55, 56Az Egyetem magasabb vezető beosztású dolgozóinak kezdeményezésére adható 

kitüntetést - amellyel ezüst érem és oklevél  jár - tanévenként legfeljebb két személy vagy 

szervezet  kaphatja meg. 

(3) 57A kitüntetést a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni. 

 

III.3.4. Egyetem Tiszteletbeli polgára58 

                                                           
43 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
44 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
45 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
46 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
47 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
48 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
49 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
50 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
51 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
52 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
53 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
54 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
55 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
56 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
57 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
58 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
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(1) 59, 60Az Egyetem Tiszteletbeli Polgára cím adományozható az Egyetemmel 

közalkalmazotti jogviszonyban nem álló olyan természetes személyeknek, akik az 

intézmény fejlődéséhez, így az oktató-nevelő munka minőségének jobbításához a polgári 

és a szakmai közvéleményben való fokozottabb elismertséghez, a képzés-kutatás tárgyi, 

gazdasági feltételeinek javításához tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak. 

(2) 61, 62, 63, 64Az Egyetem magasabb vezető beosztású dolgozóinak kezdeményezésére és a 

rektor/kancellár előterjesztésére adható kitüntetést - amellyel díszoklevél jár együtt - 

tanévenként legfeljebb öt személy kaphatja meg. 

(3) 65, 66A kitüntetés átadására a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.3.5. Nyíregyházi Egyetemért Érdemérem arany fokozata67 

 

(1) 68, 69A Nyíregyházi Egyetemért Érdemérem arany fokozata elismerést kaphat az 

Egyetem minden aktív főfoglalkozású dolgozója, aki legalább 20 éven keresztül (az oktatás, 

a kutatás, a gazdálkodás, a szervezés, a vezetés, a közélet terén) kiemelkedő 

munkateljesítményével jelentős mértékben hozzájárult az Egyetem oktatási színvonalának, 

hazai és nemzetközi elismertségének, infrastruktúrának fejlesztéséhez.  

(2) 70, 71, 72A kitüntetés, mellyel az Egyetem címerével ellátott arany érem és oklevél, illetve a 

Kjt. szerinti mindenkori  illetménypótlék alap hússzorosának megfelelő összegű 

pénzjutalom jár, az intézmény magasabb vezető beosztású dolgozóinak a 

kezdeményezésére és a rektor/kancellár előterjesztésére adományozható. 

(3) 73A kitüntetést tanévenként legfeljebb egy dolgozó kaphatja meg, átadására a 

tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.3.6. Nyíregyházi Egyetemért Érdemérem ezüst fokozata74 

 

(1) 75, 76, 77A Nyíregyházi Egyetemért Érdemérem ezüst fokozata elismerést kaphat az 

Egyetem minden aktív főfoglalkozású dolgozója, aki legalább 15 éven át kifejtett 

egyenletesen színvonalas és kiemelkedően értékes teljesítményével hozzájárult az 

intézmény bel- és külkapcsolatai kiépítéséhez és ápolásához.  

                                                           
59 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
60 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
61 Módosította: az RH/41-147/2013. (október 29.) számú szenátusi határozat. Hatályos: 2013. október 29-től 
62 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
63 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
64 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
65 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
66 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
67 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
68 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
69 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
70 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
71 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
72 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
73 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
74 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
75 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
76 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
77 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
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(2) 78, 79, 80A kitüntetés, amellyel az Egyetem címerével ellátott ezüst érem és oklevél, továbbá 

a Kjt mindenkori illetménypótlék alap tízszeresének megfelelő összegű pénzjutalom jár, az 

Egyetem magasabb vezető beosztású dolgozóinak kezdeményezésére és a rektor/kancellár 

előterjesztésére adományozható. 

(3) 81A kitüntetést tanévenként legfeljebb két dolgozó kaphatja meg, átadására a 

tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.3.7. Rektori és Kancellári Dicséret82, 83 

 

III.3.7./A. Rektori Dicséret84 

 

(1) Rektori Dicséret adható az Egyetem érdekében legalább 10 éven át kifejtett értékes oktatási-

kutatási teljesítmény elismeréséül az intézmény oktató/kutató/tanár munkakörben 

foglalkoztatott dolgozói és a rektor munkáltatói jogkörébe tartozó egyéb foglalkoztatott 

dolgozói részére. 

(2) Az elismerés formája: oklevél, azzal együtt a Kjt. szerinti mindenkori illetménypótlék alap 

háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalom jár.  

(3) Az elismerést az Egyetem szervezeti egységvezetőinek kezdeményezésére és a rektor 

előterjesztésére legfeljebb hat dolgozó kaphatja meg. 

(4) A kitüntetést a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni. 

 

III.3.7./B. Kancellári Dicséret85 

 

(5) 86, 87 Kancellári Dicséret adható az Egyetem érdekében legalább öt éven át kifejtett értékes 

teljesítmény elismeréséül az intézmény nem oktató/nem tanár/nem kutató és nem 

pedagógusmunkakörben foglalkoztatott és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó 

dolgozói részére. 

(6) 88Az elismerés formája: oklevél, azzal együtt a Kjt. szerinti mindenkori illetménypótlék alap 

háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalom jár. 

(7) 89, 90Az elismerést az Egyetem szervezeti egységvezetőinek javaslatára a kancellár 

előterjesztése alapján legfeljebb öt dolgozó kaphatja meg. 

(8) 91A kitüntetést a tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni. 

 

III.3.8. A Nyíregyházi Egyetem Kiváló Oktatója92 

 

                                                           
78 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
79 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
80 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
81 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
82 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
83 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
84 Beiktatta: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
85 Beiktatta: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
86 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
87 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
88 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
89 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
90 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
91 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
92 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
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(1) 93, 94, 95A Nyíregyházi Egyetem Kiváló Oktatója kitüntető cím az Egyetemmel 

közalkalmazotti jogviszonyban álló, oktató munkakörben foglalkoztatott főállású 

dolgozónak adományozható, aki legalább 10 éve egyenletesen színvonalas és kiemelkedően 

értékes oktatói tevékenységet végzett, valamint a tudományos és közéletben való részvétele 

és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében végzett tevékenysége is példamutató. 

(2) 96, 97A kitüntető cím - mellyel oklevél és a Kjt. szerinti mindenkori illetménypótlék alap 

háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalom jár - az intézetigazgatók 

kezdeményezésére és a rektor előterjesztésére adományozható. 

(3) 98A kitüntető címet tanévenként legfeljebb három oktató kaphatja meg, amit a 

tanévnyitó/oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kell átadni.  

 

III.3.9. Vezető Pedagógus 

 

(1) 99, 100, 101„Vezető Pedagógus” cím adható az Egyetem gyakorlóiskolájában tartósan magas 

színvonalon végzett, eredményes köznevelési és felsőoktatási (hallgatóképzés) 

tevékenységért azoknak a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező 

pedagógusoknak, akik legalább 5 éve dolgoznak pedagógus munkaterületen a 

gyakorlóiskolában. 

(2) 102A kitüntető cím odaítélését - mellyel oklevél jár együtt - a gyakorlóiskola igazgatója 

kezdeményezi. 

(3) 103, 104A kitüntető címet tanévenként legfeljebb három pedagógus kaphatja meg. Átadására 

a gyakorlóiskola pedagógus napi ünnepségen kerül sor. 

 

III.3.10. Eötvös Plakett és Oklevél105, 106 

 

(1) 107Eötvös Plakett és Oklevél adományozható a gyakorlóiskola érdekében, hosszú időn át 

kifejtett kiemelkedően értékes teljesítmény elismeréséül. 

(2) 108, 109Az elismerést - mellyel érem és oklevél jár együtt - a gyakorlóiskola igazgatójának 

kezdeményezésére, tanévenként legfeljebb egy dolgozó és/vagy az iskolát, az iskolában 

folyó oktatás-nevelést, az intézményi kapcsolatépítést és fenntartást hazai vagy nemzetközi 

szinten is támogató személy kaphatja meg. 

(3) 110, 111Az elismerést a gyakorlóiskola pedagógus napi vagy egyéb ünnepségein kell átadni. 

 

III.3.11. Aranytoll díj 
                                                           
93 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
94 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
95 Beiktatta: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
96 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
97 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata. Hatályos: 2020. június 18-tól 
98 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
99 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
100 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
101 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
102 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
103 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
104 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
105 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
106 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
107 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
108 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
109 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
110 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
111 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
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(1) 112, 113„Aranytoll díj„ elismerésben részesülhetnek azok a tehetséges végzős, 

oklevélátvételére jogosult hallgatók, akik kimagasló tanulmányi eredményükkel, 

példamutató közösségi magatartásukkal vagy az Országos Diákköri Konferencián történő 

részvételükkel,  kiváló szereplésükkel méltó módon járultak hozzá a Nyíregyházi Egyetem 

hírnevének öregbítéséhez. 

(2) 114A díj odaítélését – mellyel aranyozott toll tárgyjutalom és oklevél jár – az 

intézetigazgatók kezdeményezik a rektornál.  

(3) 115, 116A díjat évente legfeljebb három hallgató kaphatja meg. 

(4) 117A kitüntetés átadására az oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.3.12. Törzsgárda Oklevél 

 

(1) 118Törzsgárda Oklevél adományozható az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

álló dolgozónak, aki 

a) a munkáltatónál legalább 10 éve megszakítás nélkül, főállásban közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, 

b) munkaköri feladatát lelkiismeretesen és kifogástalanul végzi, továbbá fegyelmezett, 

példamutató magatartást tanúsít, 

c) tevékenységével, magatartásával elősegíti a közös célok, feladatok megvalósítását. 

(2) Az egyes fokozatok elnyeréséhez szükséges idő számításánál a munkáltatónál, illetve jog-

elődjeinél (legelső jogelődök: Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, alapítási éve: 1961., 

illetve Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, alapítási éve: 1962.) eltöltött időt kell figyelembe 

venni. 

(3) Nem szakítja meg a figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszony folyamatosságát a 

szülési szabadság, a gyermekgondozási időszak, a táppénzes állomány, a katonai szolgálat 

és a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság időtartama.  

(4) 119Nem lehet tagja a törzsgárdának: 

a) az aki a törzsgárda tagság feltételeinek nem tesz eleget. 

(5) A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a törzsgárda tagság is megszűnik. 

(6) 120A Törzsgárda tagságra jogosultak névjegyzékét minden évben az Igazgatási és 

Humánpolitikai Központ Humánpolitikai, Szabályozási és Jogi Csoportja készíti el. 

(7) A Törzsgárda Oklevelek átadására – mely pénzjutalommal nem jár - a március 15-i 

ünnepségen kerül sor. 

 

III.3.13. Akadémiai Dolgozói Minőség Díj „Az év leginnovatívabb oktatója-kutatója” 

 

(1) 121, 122Akadémiai Dolgozói Minőség Díj „Az év leginnovatívabb oktatója-kutatója” az 

Egyetemmel legalább 10 éve közalkalmazotti jogviszonyban álló, oktató/kutató/tanár 

munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozónak adományozható, aki színvonalas, 
                                                           
112 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
113 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
114 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
115 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
116 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
117 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
118 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
119 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatálytalan: 2015. 

április 2-től 
120 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
121 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
122 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
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kiemelkedően értékes és innovatív oktatói, kutatói tevékenységet végez, valamint a 

tudomány területén végzett tevékenysége kimagasló. 

(2) 123, 124, 125A díj adományozásáról - mellyel oklevél jár - az intézetigazgatók, vagy az 

Egyetem magasabb vezető beosztású dolgozójának kezdeményezésére, a Tudományos 

Tanács és a Minőségirányítási Bizottság véleményét figyelembe véve a rektor 

előterjesztésére a Szenátus dönt. 

(3) 126A díjat tanévenként legfeljebb két dolgozó kaphatja meg, átadására a tanévnyitó/ 

oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.3.14. Közalkalmazotti Dolgozói Minőség Díj „Az év leginnovatívabb dolgozója” 

 

(1) 127, 128Közalkalmazotti Dolgozói Minőség Díj „Az év leginnovatívabb dolgozója” az 

Egyetemmel legalább 10 éve közalkalmazotti jogviszonyban álló, nem oktató/nem 

kutató/nem tanár munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozónak adományozható, aki 

színvonalas és kiemelkedően értékes tevékenységet végez. 

(2) 129, 130, 131, 132A díj adományozásáról - mellyel oklevél jár - az intézetigazgatók, a 

szolgáltató és funkcionális jellegű feladatot ellátó szervezeti egységek vezetői, vagy az 

Egyetem magasabb vezető beosztású dolgozójának kezdeményezésére a Minőségirányítási 

Bizottság véleményét figyelembe véve a kancellár előterjesztésére a Szenátus dönt. 

(3) 133A díjat tanévenként legfeljebb két dolgozó kaphatja meg, átadására a tanévnyitó vagy 

oklevélátadó ünnepségeken kerül sor. 

 

III.3.15. Hallgatói Tehetség Díj „Az év legkreatívabb hallgatója” 

 

(1) 134, 135Hallgatói Tehetség Díj „Az év legkreatívabb hallgatója” elismerésben 

részesülhetnek azok a tehetséges hallgatók, akik kimagasló tanulmányi, kulturális, sport, 

művészeti, és/vagy innovatív tevékenységükkel méltó módon járultak hozzá a Nyíregyházi 

Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 

(2) 136, 137A díj odaítéléséről – mellyel oklevél jár – a HÖT egyetértése alapján az illetékes 

intézetigazgató kezdeményezésére a rektor előterjesztésére a Szenátus dönt.  

(3) 138A díjat évente legfeljebb két hallgató kaphatja meg, átadására a tanévnyitó/oklevélátadó 

ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.4. Jogszabályon alapuló, a rektor által adományozható kitüntetések, elismerések139 

                                                           
123 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
124 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
125 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
126 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
127 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
128 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
129 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
130 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
131 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
132 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
133 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
134 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
135 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
136 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
137 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
138 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
139 Hatályon kívül helyezte: az RH/41-72./2013. (június 18.) sz. szenátusi határozat. Hatálytalan: 2013. június 

20-tól 
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III.3.16. Mező András-díj140 

 

(1) 141Mező András-díj elismerésben részesülhet az a tehetséges, végzős és oklevél átadására 

jogosult hallgató, aki kimagasló tanulmányi, kulturális, tudományos, közösségi 

tevékenységével méltó módon járult hozzá a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézetében folyó szakmai munkához. Tevékenységével a 

nyelvtudományok területén kimagasló munkát végzett vagy végez, az egyetemen tanuló 

hallgatók elé példaképként állítható. Tevékenységével erősíti és továbbviszi Prof. dr. Mező 

András, egykori tanszékvezető, nyelvész szakmai örökségét, a nyelvtudomány műveléséhez, 

kutatáshoz kapcsolódó és az ismeretek átadásában folytatott iskolateremtő munkáját, a 

nyelvészet iránt elhivatott munkásságának méltó emléket állít. 

(2) 142A díj odaítéléséről – mellyel oklevél jár – a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézetének javaslata, valamint az intézetigazgató kezdeményezésére és a 

rektor előterjesztésére a Szenátus dönt. 

(3) 143A díjat évente legfeljebb egy hallgató kaphatja meg, átadására az oklevélátadó ünnepi 

szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III. 3. 17. Margócsy József-díj144 

 

(1) 145Margócsy József-díj elismerésben részesülhet az a tehetséges, végzős és oklevél 

átvételére jogosult hallgató, aki kimagasló tanulmányi, kulturális, tudományos, közösségi 

tevékenységével méltó módon járult hozzá a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézetében folyó szakmai munkához. Tevékenységével az 

irodalomtudományok területén kimagasló munkát végzett vagy végez, az egyetemen tanuló 

hallgatók elé példaképként állítható. Tevékenységével erősíti és továbbviszi Dr. Margócsy 

József, egykori főigazgató, tanszékvezető, irodalomtörténész szakmai örökségét, az 

irodalomtudomány műveléséhez, kutatáshoz és az ismeretek átadásában folytatott 

iskolateremtő munkáját, az irodalomtudomány iránt elhivatott munkásságának méltó emléket 

állít. 

(2) 146A díj odaítéléséről – mellyel oklevél jár – a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézetének javaslata, valamint az intézetigazgató kezdeményezésére és a 

rektor előterjesztésére a Szenátus dönt. 

(3) 147A díjat évente legfeljebb egy hallgató kaphatja meg, átadására az oklevélátadó ünnepi 

szenátusi ülésen kerül sor. 

 

III.4.1. Díszoklevél148 

 

(1) 149A rektor arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki ötven, 

hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte meg az oklevelét az Egyetemen – illetve 

jogelődnek tekintett intézményeiben -, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. 

                                                           
140 Beiktatta: az RH/34-167/2017. (december 19.) sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2017. december 21-től 
141 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
142 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
143 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
144 Beiktatta: az RH/34-167/2017. (december 19.) sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2017. december 21-től 
145 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
146 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
147 Módosította: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
148 Beiktatta: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
149 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
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Ezekkel egyenlő feltételek alapján márvány, illetve smaragd díszoklevelet adományozhat 

annak, aki hetvenöt, vagy nyolcvan éve szerezte meg az oklevelét. 

(2) A díszoklevél adományozását a rektortól a diplomás volt hallgató írásban kérheti, vagy az 

oktatási rektorhelyettes javasolhatja minden év május 31-ig. Amennyiben a kérelem 

elkésett, automatikusan elutasításra kerül, és azt a következő évben újra be kell nyújtani. 

(3) A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a volt hallgató személyi adatait (név, szül.hely, idő, lakcím), 

b) a volt hallgató működésének az előírt időre kiterjedő leírását is magában foglaló 

önéletrajzát, 

c) az eredményes munkára vonatkozó igazoló okiratokat, 

d) az oklevél hiteles másolatát, és 

e) az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelem esetén a 

korábbi díszoklevél másolatát. 

(4) Az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelemben fel kell tüntetni 

a korábbi díszoklevél átadása óta bekövetkezett, az adományozás szempontjából jelentős 

tényeket. 

(5) A Díszoklevél jogosultja jutalomban részesíthető. 

(6) A Díszoklevél adományozásához kapcsolódó adminisztráció a Hallgatói Szolgáltató 

Központ feladata. 

(7) A Díszoklevél átadására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. 

 

III.5. A rektor által alapított és adományozott kitüntetések, elismerések150 

 

III.6. Az állami illetve miniszteri kitüntetéssel együtt járó juttatások151 

 

IV. rész 

 

A KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK, CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ELJÁRÁSI 

SZABÁLYAI 

 

IV.1. Egyetemi elismerések152 

 

(1) 153, 154Az egyetemi kitüntetések, elismerések, címek (a továbbiakban: kitüntetések) 

odaítélésére vonatkozó javaslatokat, részletes indoklással ellátva, a rektornak vagy 

kancellárnak címezve, írásban és elektronikus formában az Igazgatási és Humánpolitikai 

Központ Humánpolitikai, Szabályozási és Jogi Csoportjához kell benyújtani a tárgy év 

április havának 15. napjáig. 

(2) A javaslat a jelen szabályzat mellékleteként rendszeresített nyomtatványon is 

előterjeszthető. 

(3) A kitüntetési javaslatot a szabályzatban meghatározott, kezdeményezésre jogosult vezető 

írja alá és terjeszti fel. 

(4) A kitüntetési javaslaton rögzíteni kell a véleményezési vagy egyeztetési joggal felruházott 

személyek vagy testületek állásfoglalását. A testületi állásfoglalás esetén a szavazati arányt 

is közölni kell. 

                                                           
150 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatálytalan: 2015. 

április 2-től 
151 Hatályon kívül helyezte: az RH/26-9/2012. sz. szenátusi határozat. Hatálytalan: 2012. január 27-től. 
152 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
153 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
154 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
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(5) 155A javaslattételi, véleményezési, illetve egyetértési jog gyakorlása során jelen szabályzat, 

illetve egyéb Egyetemi szabályzatok rendelkezéseit az azokban meghatározott eljárási rend 

figyelembe vételével kell alkalmazni. 

(6) Amennyiben egy kitüntetésre, elismerésre, címre egyidejűleg több személyt, vagy 

szervezetet is javasolnak, a javaslat kezdeményezője, előterjesztője a kísérőlevélben a 

javasolt sorrendet is köteles meghatározni. 

(7) 156A határidőre beérkezett javaslatokat – a jelen szabályzatban meghatározott esetekben - a 

rektor/kancellár terjeszti a Szenátus elé. 

(8) 157A rektor és a kancellár a kitüntetések ügyében önálló javaslattételi joggal rendelkezik, 

rangsorolhat. A javaslat ügyében hozott vélemények nem kötik. 

(9) A kitüntetéseket nyilvánosan, a szabályzat rendelkezése szerinti időpontban, vagy 

alkalommal kell átadni. 

(10) A (9) bekezdésben meghatározott időponttól nyugdíjazás, váratlan megbetegedés, vagy 

méltánylást érdemlő egyéb ok miatt el lehet tenni. 

 

IV.2. Állami, miniszteri és egyéb elismerések 

 

(1) Az állami, miniszteri és egyéb elismerésekre a vonatkozó jogszabályi előírásokat kell 

alkalmazni. 

(2) 158Az állami, miniszteri és egyéb külső szervek által adományozható kitüntetésekre 

vonatkozó javaslatot írásban és elektronikus formában kell felterjeszteni az Igazgatási és 

Humánpolitikai Központ Humánpolitikai, Szabályozási és Jogi Csoportjához, legkésőbb az 

adományozó által előírt felterjesztési határnapot megelőző 45 nappal. 

(3) A kitüntetésekre vonatkozó tájékoztató a fenntartó honlapján elérhető. 

 

V. rész 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) A Szabályzat 2004. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a már folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell akkor, ha az a dolgozóra nézve kedvezőbb rendelkezést 
tartalmaz. 

(2) A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Főiskolának „A közalkalmazottak 
jutalmazása, kitüntetése tárgyában”2000. 02. 29-én elfogadott szabályzata hatályát veszti.  

(3) 159Az egyetemi oktatók kitüntetésre felterjesztése esetén az oktató hallgatói véleményezését 
is figyelembe kell venni. Egyébként a Hallgatói Önkormányzati Testület véleményezési 
jogát a Szenátusban gyakorolja. 

(4) 160, 161Az Egyetem dolgozójának kitüntetésekor: új kitüntetés, vagy újabb fokozat 
adományozása esetén a korábbi kitüntetése óta legalább három évnek el kell telnie. 

(5) 162, 163Egyetemi dolgozón az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban álló, 
főfoglalkozású személyt kell érteni. Az egyetemi közalkalmazotti jogviszony időtartamába 
az Egyetemen, illetve jogelődeinél munka-, illetve közalkalmazotti jogviszonyban 
folyamatosan eltöltött időtartamokat kell beszámítani. 

                                                           
155 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
156 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
157 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
158 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
159 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
160 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
161 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
162 Módosította: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től  
163 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 



 14 

(6) 164 
(7) Ugyanaz a dolgozó ugyanazt a kitüntetést kétszer nem kaphatja meg. 
(8) 165Nem részesülhet kitüntetésben az a dolgozó és hallgató, aki jogerős büntető ítélet, illetve 

jogerős fegyelmi határozat hatálya alatt áll.  
(9) Akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélnek, illetve akit a bíróság 

jogerős ítélettel közügyektől eltiltás büntetésre ítél, érdemtelenné válik a kitüntetésre. 
(10) Az állami és miniszteri kitüntetésekre érdemtelenné válás eseteit jogszabály határozza 

meg.  
(11) 166Egyetemi kitüntetésre, elismerésre érdemtelenné vált személytől a kitüntetést, az 

elismerést a Szenátus vonja vissza. 
(12) 167, 168, 169Pénz- és/vagy tárgyjutalommal járó kitüntetés, elismerés, cím Szenátus elé 

terjesztésére kizárólag a kancellár forrásigazolását követően kerülhet sor. 
 

                                                           
164 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatálytalan: 2015. 

április 2-től 
165 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
166 Módosította: a Szenátus IHK/37-1/2016. (január 19.) számú határozata. Hatályos: 2016. január 1-től 
167 Beiktatta: az RH/41-153/2013. sz. szenátusi határozat. Hatályos: 2013. november 21-től 
168 Módosította: a Szenátus IHK/111-57/2015. (március 31.) számú határozata, hatályos: 2015. április 2-től 
169 Beiktatta: a Szenátus IHK/23-60/2020. (június 16.) számú határozata, hatályos: 2020. június 18-tól 
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Záradék:  
A Nyíregyházi Főiskola Főiskolai Tanácsa által az I/2-2/53-19/2003.(december 9.) sz. 

határozatával elfogadott és az I/2-2/37-27/2004.(július 7.) sz., az I/2-1/2-30/2005.(március 29.) 

sz., az I/2-1/2-50/2005.(május 10.) sz., az I/2-1/2-67/2005.(június 14.) sz. határozatával 

módosított Kitüntetések, kitüntető címek, díjak alapítása és adományozása c. szabályzatot a 

Szenátus az I/2-2/15/2007.(február 20.) sz. határozatával módosította. A legutóbbi módosítás 

hatályba lépésének időpontja 2007. március 01.   

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2010. november 27-i hatállyal, az RH/40-

174/2010. (november 26.) számú határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2011. január 31-i hatállyal, az RH/55-

4/2011. (január 28.) számú határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2011. július 22-i hatállyal, az RH/55-

107/2011. (július 21.) számú határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2012. január 27-i hatállyal, az RH/26-

9/2012. (január 25.) sz. határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2013. június 20-i hatállyal, az RH/41-

72/2013. (június 18.) sz. határozatával módosította.  

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2013. október 29-i hatállyal, az RH/41-

147/2013. (október 29.) számú határozatával módosította.  

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2013. november 21-i hatállyal, az RH/41-

153/2013. (november 19.) számú határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2015. április 2-i hatállyal, az IHK/111-

57/2015. (március 31.) számú határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2016. január 1-jei hatállyal, az IHK/37-

1/2016. (január 19.) számú határozatával módosította. 

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2017. december 21-i hatállyal, az IHK/34-

167/2017. (december 19.) számú határozatával módosította.  

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2020. június 18-i hatállyal, az IHK/23-

60/2020. (június 16.) számú határozatával módosította. 

 

Nyíregyháza, 2020. június 16. 

 

   A Szenátus nevében:  

  

  

  

 Vassné dr. habil. Figula Erika 

 rektor 
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          Melléklet 

 

 

 

KITÜNTETÉSI  JAVASLAT 

 

 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Név: 

 

Születési hely, év, hó, nap: 

 

Anyja neve: 

 

Jelenlegi munkahelye: 

       cím, telefonszám: 

            beosztás: 

 

Tudományos fokozata: 

 

Lakáscíme: 

 

Lakás telefonszáma: 

 

Adóigazolási száma: (csak díjazottaknál) 

 

Korábbi kitüntetései: 

 

Rövid, lehetőleg egymondatos szakmai indoklás: 

 

 

Részletes indoklás mellékelve! 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

 

  

 


