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h a t á r o z a t a 

 

a jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat megalkotásáról 

 
 
 

A felsıoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 

(Ftv.) 100. § (4) bekezdése alapján a jubileumi díszoklevelek 

adományozásának rendjérıl az Egyetemi Tanács a következı 

SZABÁLYZAT-ot alkotja. 

 

 

1. §  (1) Az  Egyetem  karai jubileumi díszoklevelet adományozhatnak azoknak a  
      volt hallgatóiknak, akik oklevelüket legalább 50 éve szerezték meg,  
      hivatásukat legalább 30 éven keresztül eredményesen gyakorolták,  
      tevékenységükkel közmegbecsülést érdemeltek ki és mindezzel az  
      Egyetem, illetve jogelıdje hírnevét öregbítették. 

 
(2) A tanulmányok befejezésétıl számított 
 

50 éve végzettek arany, 
60 éve végzettek gyémánt, 
65 éve végzettek vas, 
70 éve végzettek rubin 
75 éve végzettek platina 

 
díszoklevelet kapnak. 
 
 

2. §  (1) A jubileumi díszoklevelek adományozásának lehetıségérıl és feltételeirıl, 
elıterjesztésének módjáról és határidejérıl a karok az országos napilapokban 
és az érintettek legszélesebb köréhez eljutó szakmai lapokban a (2) 
bekezdésben foglaltakra is kiterjedı tartalmú közleményben adnak 
tájékoztatást. 



 (2) A   jubileumi   díszoklevél   iránti   kérelmet  minden  évben  április  30-ig  
       lehet benyújtani a kar dékáni/fıigazgatói hivatalánál. A kérelemben fel 
       kell tüntetni a tanulmányok befejezésének idıpontját, a kérelmezı  
       nyugállományba vonulás elıtti beosztását és azt a postai címet, amelyre a  
       választ kéri. 
 
 (3) A dékáni/fıigazgatói hivatal a beérkezett kérelmek  tartalmát – a hivatalos  

nyilvántartások alapján – ellenırzi, és azokról összesítést készít. 
 
 

3. §  (1) A jubileumi oklevelek odaítélésérıl – az elıterjesztett összesítés alapján –  
                a Kari Tanács május 31-ig dönt. 
 

 (2) A  döntésrıl  a  kérelmezıket  a  dékáni/fıigazgatói  hivatal   június   30-ig  
       értesíti. Az értesítésben közölni kell a díszoklevél átadásának helyét és  
       idıpontját. 

 
 (3) Amennyiben  az  érintett  személyes  körülményei  vagy  bármely  más  ok  
       miatt a díszoklevelet személyesen átvenni nem tudja, kérésére a  
       díszoklevelet postán kell elküldeni. Ennek lehetıségérıl a jubileumi  
       oklevél adományozásáról értesítı levélben minden kérelmezıt  
       tájékoztatni kell. 
 
 

4. §  (1) A   jubileumi   oklevelek   átadására   a   Kari   Tanács   nyilvános   ülésén,  
               ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 
 (2) A   jubilánsokat   az   ünnepi   ülésen   a   Kar   dékánja/fıigazgatója  vagy  
       helyettese köszönti és adja át részükre a díszoklevelet. 
 
 (3) Az  ünnepi  ülés    idıpontját,   helyét   és   lebonyolítási   módját   –   saját  

hagyományaira  figyelemmel  –  a  Kar  határozza  meg. 
 
 

5. §  (1) A jubileumi díszoklevelekkel anyagi juttatás nem jár. 
 

(2) A   díszoklevelek   elkészíttetésének   és   a    4.§-ban    említett   ünnepség  
      megrendezésének költségeit a Kar költségvetésében kell elıirányozni. 

 
 (3) Az oklevelek elkészíttetésérıl a dékáni/fıigazgatói hivatal gondoskodik. 
 

 
6. §  (1) Ez a szabályzat 2001. július 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Egyidejőleg   hatályukat   vesztik    a    jogelıd    intézmények     jubileumi  
díszoklevelekrıl szóló szabályzatai.  


