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A Semmelweis Egyetem 

Szenátusának  

 

44/2016. (IV.28.) számú határozata 

az Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések 

felterjesztési eljárásáról című szabályzat módosításáról 

 

Az SZMSZ 21. § (14) és 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozta: 

 

1. § A Semmelweis Egyetem Szenátusa elfogadta a 134/2015. (XI. 26.) számú, Az 

Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések 

felterjesztési eljárásáról (továbbiakban: Kitüntetési Szabályzat) szóló szabályzat 

melléklet szerinti módosítását. 

 

2. § (1) Jelen határozat és azzal a Kitüntetési Szabályzat módosítása – a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel – a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) 

alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba. 

(2) a Kitüntetési-szabályzat módosításának 10. §-a 2016. július 1. napján lép hatályba.  

 

3. § A melléklet szerinti módosító rendelkezések az egységes szerkezű szabályzat 

közzétételével válnak végrehajtottá. A végrehajtottá vált rendelkezések a végrehajtottá 

válást követő napon (az egységes szerkezetű szabályzat közzétételét követő napon) 

hatályukat vesztik. 

 

 

Budapest, 2016. május 04.    Budapest, 2016. május 04. 

 

Dr. Szél Ágoston     Dr. Szász Károly 

rektor       kancellár 

 

Egyetértési záradék 

Az SZMSZ I. rész 20.§ (4) bekezdés szerinti jogkörben eljárva az egyetértést megadom. 

Budapest, 2016. május 04. 

 

Dr. Szász Károly 

kancellár 

 



 Hatályba lépés napja: 2016.05.07. 

2 

 

 

44/2016. (IV. 28.) számú határozat Melléklete  

 

1. § A Kitüntetési Szabályzat 1. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2. egyetemi kitüntetések: Pro Universitate Díj, Pro Universitate Díj ezüst fokozat, 

Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója, Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, Kiváló 

Tudományos Diákköri Nevelő, Rektori Dicséret, Kancellári Dicséret, Dékáni Dicséret, Az 

egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű;”  

 

2. § A Kitüntetési Szabályzat 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:  

„(1a) A Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés esetén a javaslattételre jogosultakat a 

javaslatok megtételére a Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban: TDT) kéri fel minden 

év október 31-ig. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokhoz csatolni kell a – 

TDK honlapjáról letölthető – kitöltött adatlapokat és a kitüntetési feltételeknek való 

megfelelőséget alátámasztó dokumentumot.”   

 

3. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (2) bekezdés első mondatában „a Pro Universitate Díj ezüst 

fokozatának kivételével” szövegrész helyébe „a Pro Universitate Díj ezüst fokozata és a 

Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés kivételével” szöveg lép.  

 

4. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A javaslattételre jogosult a kitüntetési javaslatokat az EGFI részére, a Kiváló 

Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés esetén a TDT részére küldi meg a tájékoztatóban 

megjelölt határidőig.” 

 

5. § A Kitüntetési Szabályzat 2. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:  

„(9a) A Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés esetén a javaslatok megfelelőségét (a 

határidők betartását, a kitüntetési feltételeknek való megfelelőséget) a TDT ellenőrzi és 

biztosítja.” 

 

6. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(16) Abban az esetben, ha valamely kitüntetés típusra - a Kiváló Tudományos Diákköri 

Nevelő kitüntetés kivételével - a jelen szabályzatban meghatározott maximális korlátot 

meghaladó javaslat érkezik, akkor  

a) a szenátusi döntést igénylő kitüntetések esetén a rektor elnöklete alatt működő eseti 

bizottság – melynek tagjai a kancellár, az illetékes karok dékánjai, valamint tanácskozási 

joggal az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató – dönt a Szenátus elé terjeszthető 

kitüntetési javaslatokról,  

b) a szenátusi döntést nem igénylő kitüntetések esetén az EGFI javaslatára a kancellár 

engedélyezheti a szabályzatban meghatározott keretszám túllépését azzal a feltétellel, hogy a 

megemelt keretszám mellett sem léphető túl a jelen szabályzatban meghatározott eredeti 

keretszám alapján az egyetemi kitüntetésekre összesen rendelkezésre álló pénzösszeg.” 
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7. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (17) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„(17) A Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés esetén az előterjesztést a TDT elnöke 

készíti elő és az oktatási rektorhelyettes minden év november 15-ig terjeszti a Szenátus elé.” 

 

8. § A Kitüntetési Szabályzat 2. §-a a következő (20a) bekezdéssel egészül ki:  

„(20a) Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés esetén az oklevelek elkészítéséről és a 

jutalmazottak értesítéséről a TDT gondoskodik. Az okleveleket a Semmelweis Egyetem 

mindenkori Rektora és a TDT elnöke írja alá.” 

 

9. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (21) bekezdés első mondatában „Az EGFI az Egyetem által 

utalandó” szövegrész helyébe „Az EGFI – a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés 

esetén a TDT – az Egyetem által utalandó” szöveg lép.  

 

10. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (21) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, illetve 

az azt követő rész a következő (21a) bekezdéssel egészül ki:  

„(21) A Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés esetén a TDT a pénzjutalomban 

részesülők névsorát, a jutalom összegének megjelölésével, valamint a kötelezettségvállaló és 

a pénzügyi ellenjegyző aláírásával évente február 15. napjáig megküldi az EGFI részére.  

(21a) Az EGFI intézkedik az Egyetem által utalandó, a III. fejezetben, valamint az állami 

kitüntetésekre vonatkozó tájékoztatóban, az egyes kitüntetéseknél meghatározott pénzjutalom 

átutalásáról.” 

 

11. § A Kitüntetési Szabályzat 2. § (23) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„A Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés nyilvántartásáról az oktatási 

rektorhelyettes gondoskodik a TDT-n keresztül, aki a kitüntetettekről az oklevél másolatának 

megküldésével értesíti az EGFI-t is.” 

 

12. § A Kitüntetési Szabályzat a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

„6/A. § 

KIVÁLÓ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI NEVELŐ KITÜNTETÉS 

(1) Az a közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi oktató, kutató, vagy egyéb 

közalkalmazott kaphatja, aki az egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő diákkörös hallgató 

tudományos kutatómunkájának témavezetője és  

a) szakmájának kiváló művelője, 

b) legalább 10 éven át diákkörös hallgatóinak kutató munkáját eredményesen irányította és a 

hallgatókat a nyilvános szereplésre sikeresen felkészítette, akik ennek köszönhetően az 

egyetemi és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián és egyéb tudományos 

rendezvényeken megfelelő eredményeket értek el, 

c) etikai, emberi magatartása példaként állítható az ifjúság elé. 

(2) A kitüntetés odaítélésénél figyelembe kell venni továbbá a jelöltek oktatói-nevelői 

tevékenységét, a hallgatókkal kialakított kapcsolatát, valamint a tudományos diákköri 

konferenciákon való aktív részvételét. 
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(3) A kitüntetésre javaslatot tehetnek: 

a) a TDT tagjai és 

b) a tanszékvezetők, intézetigazgatók és 

c) dékánok. 

(4) Évenként legfeljebb hat kitüntetésről a Szenátus dönt titkos szavazással. 

(5) A kitüntetés oklevéllel és pénzjutalommal jár. 

(6) A pénzjutalom összege 100.000 Ft/fő, mely a jutalmazottak részére minden év március 10-

ig kifizetésre kerül és az érintett kar keretét terheli.  

(7) A kitüntetés átadására – a TDT szervezésében – az évenként megrendezett Egyetemi 

Tudományos Diákköri Konferencián kerül sor.” 

 


