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Merit díj adományozásáról szóló szabályzat1 

 

Preambulum 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a 33/2022. (V. 13.) számú szenátusi határozattal elfogadott 

Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat 1.3. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása 

alapján a Merit-díj adományozásáról szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a kar az 

alábbiakban határozza meg:  

 

I. Általános rendelkezések 

1.1. A Szabályzat hatálya 

(1) Az Általános Orvostudományi Kar azon egyetemi közalkalmazottai kaphatják kiemelkedő 

teljesítményük elismeréseként, akik  

a) a kar oktatási szervezeti egységeiben kiemelkedő oktatási teljesítményt értek el (Oktatási Merit 

díj), 

b) a kar szervezeti egységeiben magas színvonalú szakmai munkát fejtenek ki (Kari Kiválósági 

Merit díj). 

 

II. Részletes rendelkezések 

2.1. Az Oktatási és a Kari Kiválósági Merit-díjra vonatkozó közös rendelkezések 

(1)  A díj kiírásáról a kar dékánja dönt. 

(2)  A Merit díjat a kar dékánja ítéli oda a 2.2. és a 2.3. pontban foglaltak szerint. 

(3)  A díj elnyerése oklevéllel és pénzjutalommal jár.  

(4)  Az oklevél a Kari Tanács ülésén kerül átadásra. 

(5) A díj fedezetének forrása a kari keret.2 3 

(6) Szünetel a pénzjutalom folyósítása 1 hónapot meghaladó távollét (pl. külföldi távollét, 

tanulmányút, fizetés nélküli szabadság) idejére. 

                                                           
1 Elfogadta: az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 7/2018. (2018. szeptember 20-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2018. szeptember 21. 
2 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 8/2019. (2019. október 8-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2019. október 9. 
3 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
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a) A távollét kezdetéről és végéről annak esedékessége előtt legalább 2 héttel a kar Dékáni 

Hivatalát írásban értesíteni szükséges. A Dékáni Hivatal a távollétről értesíti a kari Gazdasági 

Igazgatóságot a folyósítás megszakítása céljából.4 

b) Különösen indokolt esetben a távollét idejére, kérelem benyújtása mellett a kar dékánja dönthet 

a díj további kifizetéséről, amennyiben a távollét ideje alatt végzett tevékenység az Egyetem 

érdekét, hírnevét szolgálja.5 

c) A távollétet követően a hátralévő rész díjának folyósítása havi bontásban tovább folytatódik a 

pályázati kiírásban foglalt időpont lejártáig.6 

(7) Megszűnik a pénzjutalom összegének folyósítása7  

a) az egyetemi közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, valamint 

b) a pályázati kiírásban foglalt időtartam lejártával. 

(8) A jogosulatlanul felvett összeg a díj visszafizetését vonja maga után (pl. 1 hónapot meghaladó 

távollét esetén, a bejelentési kötelezettség elmulasztásából adódóan a díj jogosulatlanul kerül 

kiutalásra).8 

(9) A pályázatokkal kapcsolatos adatkezelést, így különösen a nyertes és elutasított pályázatok 

nyilvántartását az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala, a pénzügyi nyilvántartást 

pedig évenkénti bontásban az Általános Orvostudományi Kar Gazdasági Igazgatósága látja el.9 

 

2.2. Oktatási Merit díj  

(1) A kiemelkedő oktatási tevékenységért járó Merit díjra személyi javaslatot az Általános 

Orvostudományi Kar II-VI. éves hallgatói az előző tanév folyamán hallgatott tárgyak legjobbnak 

ítélt egy-egy előadójára, gyakorlatvezetőjére tehetnek minden év szeptember 15-ig.  

(2) A jelölés akkor eredményes, ha az adott évfolyamhoz tartozó hallgatók legalább 10%-a leadta a 

szavazatát.  

(3) A Merit díjat az az előadó, illetve gyakorlatvezető kapja, akire a legtöbb szavazat érkezett 

évfolyamonként. Osztott tantárgy esetében az adott évfolyam hallgatóitól legtöbb szavazatot 

kapott oktató jutalomban részesül.10 

(4) Évente legfeljebb 20 díj ítélhető oda 

                                                           
4 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
5 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
6 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
7 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
8 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
9 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
10 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
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a) a magyar nyelvű oktatásban részt vevő hallgatók szavazata alapján évfolyamonként 1 előadó 

és 1 gyakorlatvezető részére,  

b) az idegen nyelvű (angol és német nyelvű) képzésben részt vevő hallgatók szavazata alapján    

évfolyamonként 1 előadó és 1 gyakorlatvezető részére.  

(5) A Merit díjjal járó pénzjutalom összege 12 hónapon keresztül havi bruttó 100 000,- Ft/fő. 

 

2.3. Kari Kiválósági Merit díj  

(1) A kar szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú szakmai munka elismeréséért járó 

Merit díjra  

a) a Semmelweis Egyetem legalább heti 20 órában foglalkoztatott11 közalkalmazottai 

nyújthatnak be pályázatot 

b) nem nyújthat be pályázatot  

ba) a Magyar Tudományos Akadémia (rendes vagy levelező) tagja, 

bb) magasabb vezető, vagy vezetői megbízással rendelkező oktató (pl. rektor, rektorhelyettes, 

dékán, dékánhelyettes és igazgató/tanszékvezető),12 

bc) nyugellátásban részesülő oktató (pl. professzor emeritus). 

(2) A pályázati hirdetmény tartalmazza a korcsoport szerinti megosztást, a benyújtandó 

dokumentumok jegyzékét és az esetleges egyéb pályázati feltételeket.  

(3) A korcsoportba sorolás a pályázat benyújtásának évében betöltött életkor szerint történik.  

(4) A díj odaítélése – 4 korcsoportban, korcsoportonként maximum 10-10 fő részére – a kari 

Tudományos Bizottság javaslatát figyelembe véve történik.13 

(5) A Merit díjjal járó pénzjutalom összege 24 hónapon keresztül havi bruttó 100 000,- Ft/fő.  

 

 

 

 

 

Dr. Kellermayer Miklós s.k. 

dékán 

                                                           
11 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 29/2019. (2019. február 5-i) számú KT határozata. 
12 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 
13 Módosította az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács 20/2021. (2021. február 9-i) számú KT határozata, hatálybalépés napja: 

2021. február 10. 


