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106/2010. (XI. 25.) szenátusi határozat 

 

 

  

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA 

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (6) bekezdés q) 

pontjában biztosított hatásköre alapján az alábbi szabályzatot alkotja a Semmelweis Egyetem 

alkalmazottai, valamint a jogviszonyban nem álló személyek részére adományozható 

egyetemi kitüntetésekről és adományozásuk feltételeiről. 

1.§ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

(1) Az egyetemi kitüntetés a kimagasló felkészültséggel végzett tevékenység, valamint a 

kiemelkedő teljesítmény elismerésére szolgál.  

(2) Jelen szabályzat az alábbi kitüntetésekről rendelkezik: 

 Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója, 

 Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, 

 Rektori Dicséret, 

 Dékáni Dicséret, 

 Rektori Dicséret önkéntes véradásért, 

 Az egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű, 

 Pro Universitate Díj,  

 Pro Universitate Díj ezüst fokozat. 

 

(3) A kitüntetések adományozásának általános feltétele jogviszonyban állók esetén, hogy a 

javasolt személy legalább 5 éves egyetemi munkaviszonnyal rendelkezzen, és 5 éven belül 

nem részesült egyetemi kitüntetésben. 

 

(4) A szervezeti egység vezetője csak az Intézeti Tanács egyetértésével terjeszthet fel 

kitüntetési javaslatokat.  

 

(5) Amennyiben nem a munkáltatói jogkör gyakorlója a felterjesztő, kitüntetésre csak a 

közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével lehet javaslatot tenni.  

 

(6)  Amennyiben az érintett kar rendelkezik kritériumrendszerrel annak szabályait a                      

felterjesztéseknél alkalmazni kell. 

 

(7) A kitüntetésre irányuló javaslatokat a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság által          

évenként kiadott tájékoztató alapján kell beküldeni az Igazgatóságra. A kitüntetésre 

vonatkozó javaslatokat jelen szabályzat mellékletének kitöltésével kell benyújtani. 
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2. § 

 

„A SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ OKTATÓJA” kitüntetés 

 

A Semmelweis Egyetem e kitüntetéssel kívánja jutalmazni azokat az egyetemi oktatókat – 

szakmájuk kiváló művelőit –, akik több éven át kiemelkedő eredménnyel oktatták és nevelték 

az egyetemi hallgatókat, és akiknek etikai, emberi magatartása is példaként állítható az ifjúság 

elé.  

 

A kitüntetés adományozásának eljárási rendje 

 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek  

 rektor, 

 a szervezeti egységek, 

 a karok, 

 Hallgatói Önkormányzat. 

 

Az oktatási szervezeti egységek, illetve karok felterjesztései alapján a javaslatokat – a Kari 

Hallgatói Önkormányzat véleményének kikérése után – a Kari Tanács véleményezi, 

rangsorolja. 

 

A Kari Tanácsok által javasolt személyek közül a Rektor elnöklete alatt működő Bizottság 

(tagjai: az illetékes karok Dékánjai, a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója és 

a Hallgatói Önkormányzat elnöke) tesz  nyolc főre vonatkozóan előterjesztést a Szenátusnak, 

mely a kitüntetés odaítéléséről titkos szavazással dönt.  

 

A Hallgatói Önkormányzat önálló javaslatot tehet olyan oktatóra is, akit az oktatási szervezeti 

egységek/karok nem terjesztettek elő. Ebben az estben az illetékes kar Dékánja – a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság útján – megkéri az adott szervezeti egység 

vezetőjének véleményét.  

 

A Kiváló Oktató kitüntetést évente 8 fő kaphatja. (ÁOK 3 fő, EKK 1 fő, ETK 1 fő, FOK 1 fő, 

GYTK 1 fő, TF 1 fő) Amennyiben valamely karról nem érkezik be az előbbiekben 

meghatározott számú javaslat, úgy a 8 fős keret a többi karról érkező javaslattal kiegészíthető. 

 

A kitüntetés „Kiváló Oktató” kitüntető érem adományozásával és 200.000.-Ft/fő 

pénzjutalommal jár, mely a kar keretét terheli. 

 

A kitüntetés átadásának időpontja 

 

A kitüntetés a tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. 

 

 

3. § 

 

„SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA” kitüntetés 

 

Azok az egyetemi oktatók, kutatók és alkalmazottak nyerhetik el, akik az egyetem céljai 

érdekében huzamos időn át kiemelkedő munkát fejtenek ki.  
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A kitüntetés adományozásának eljárási rendje 

 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

 

 rektor, 

 rektorhelyettesek, 

 dékánok, 

 a szervezeti egységek vezetői. 

 

A javaslatokról az illetékes Kari Tanács titkos szavazással véleményt nyilvánít. Ezt követően 

a Rektor által vezetett ad hoc Bizottság a Kari Tanács véleményének ismeretében (tagjai: az 

illetékes karok Dékánjai, a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója) titkos 

szavazással véleményezi a javaslatokat. A kitüntetés adományozásáról a Kari Tanács és a 

Bizottság véleményének ismeretében a Rektor dönt. 

 

A kitüntetés oklevéllel és pénzjutalommal jár.  

A pénzjutalom összege a dolgozó egy havi illetményének (alapilletmény, vezetői pótlék, 

idegennyelv-tudási pótlék, munkahelyi pótlék) 100%-a, mely a felterjesztő szervezeti 

egységek keretét terheli. 

 

A kitüntetés átadásának időpontja 

 

A „Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója” kitüntetés Március 15-én, Semmelweis Napon, 

intézeti évfordulókon kerül átadásra.  

Rendkívüli esetekben, (például: nyugállományba vonulás alkalmával, rendkívüli teljesítmény 

elismeréseként, stb.) adományozott kitüntetés a Szenátusi ülés alkalmával kerülhet átadásra. 

 

 

4. § 

 

REKTORI DICSÉRET, DÉKÁNI DICSÉRET, 

 FŐIGAZGATÓI DICSÉRET 

 

Azok az egyetemi oktatók, kutatók és alkalmazottak nyerhetik el, akik az egyetem céljai 

érdekében huzamos időn át jó munkát fejtenek ki.  

 

A kitüntetetés  adományozásának eljárási rendje 

 

A Rektori és a Dékáni Dicséret kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

 

 rektor, 

 rektorhelyettesek, 

 dékánok, 

 a szervezeti egységek vezetői 

 

A Főigazgatói Dicséret kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

 

 főigazgatók 

 központi szervezeti egységek vezetői 
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A Rektori dicséretre vonatkozó javaslatokról az illetékes Kari Tanács titkos szavazással 

véleményt nyilvánít. Ezt követően a rektor által vezetett ad hoc Bizottság (tagjai: az illetékes 

karok Dékánjai, a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója) a Kari Tanács 

véleményének ismeretében titkos szavazással alakítja ki véleményét. A kitüntetés 

adományozásáról a Kari Tanács és a Bizottság véleményének ismeretében a Rektor dönt. 

 

A Dékáni dicséretre vonatkozó javaslatokról az illetékes Kari Tanács titkos szavazással 

véleményt nyilvánít. Ezt követően a Dékán által kijelölt tagokból álló ad hoc Bizottság 

(melynek tagja a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója) a Kari Tanács 

véleményének ismeretében titkos szavazással alakítja ki véleményét. A kitüntetés 

adományozásáról a Kari Tanács és a Bizottság véleményének ismeretében a Dékán dönt. 

 

A Főigazgatói Dicséretre vonatkozó javaslatokról a főigazgató által kijelölt tagokból álló ad 

hoc Bizottság (melynek tagja a Humánerőforrás-gazdálkodási igazgató) titkos szavazással 

alakítja ki véleményét. A kitüntetés adományozásáról a Bizottság véleményének ismeretében 

a főigazgató dönt. 

 

A kitüntetés oklevéllel és pénzjutalommal jár.  

A pénzjutalom összege rektori dicséret esetén a dolgozó egy havi illetményének 

(alapilletmény, vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, munkahelyi pótlék) 75%-a, dékáni 

és a főigazgatói dicséret esetén a dolgozó egy havi illetményének (alapilletmény, vezetői 

pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, munkahelyi pótlék) 50%-a. A kitüntetéssel járó 

pénzjutalom összege a felterjesztő szervezeti egységek keretét terheli. 

 

A kitüntetés átadásának időpontja 

 

A Rektori, a Dékáni és a Főigazgatói Dicséret kitüntetések Március 15-én, Semmelweis 

Napon, intézeti évfordulókon kerül átadásra.  

Rendkívüli esetekben, (például: nyugállományba vonulás alkalmával, rendkívüli teljesítmény 

elismeréseként, stb.) adományozott kitüntetés a Szenátusi ülés alkalmával kerülhet átadásra. 

 

5. § 

 

EGYETEMI VÉRADÓK ELISMERÉSE ÉS JUTALMAZÁSA 
 

Az önkéntes véradás a zavartalan gyógyító tevékenységhez nélkülözhetetlen vérellátás 

biztosításának lényeges tényezője. Az egészségügyben dolgozók és az egészségügyi 

hivatásukra felkészülő egyetemi hallgatók eddig is példamutató módon vették ki részüket e 

fontos feltétel megteremtéséből. Áldozatkész magatartásuk méltó elismerésére a Semmelweis 

Egyetem azon dolgozói és hallgatói, akik az önkéntes véradás területén kimagasló és 

példamutató magatartást tanúsítottak, Rektori Dicséretben és a vele járó pénzjutalomban 

részesülnek. 

 

Rektori Dicséretben részesülnek azok a véradó dolgozók és hallgatók, akik legalább 20 

alkalommal vért önkéntesen, és ezért erkölcsi elismerésben még nem részesültek.  

 

A kitüntetés adományozásának eljárási rendje 
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A kitüntetésben részesítendő személyekre vonatkozó javaslatot a Humánerőforrás-

gazdálkodási Igazgatóság kéri be minden év március 1-jéig a Magyar Vöröskereszt Országos 

Titkárságától.  

 

Az egyetemi véradók elismerésére adományozott kitüntetésről szóló oklevél szövege: 

 

„A Semmelweis Nap alkalmából az önkéntes véradás terén tanúsított kiemelkedő és 

példamutató tevékenységéért 

 

R e k t o r i  D i c s é r e t b e n 

 

és a vele járó pénzjutalomban részesítem.” 

 

A pénzjutalom összege: dolgozók esetében 40.000.-Ft/fő, hallgatók esetében 20.000.- Ft/fő, 

mely a Rektori Hivatal keretét terheli. 

 

A kitüntetés átadásának időpontja 

 

A kitüntetéseket évente egy alkalommal Semmelweis Ignác születésének évfordulóján (július 

1-jén) a rektor vagy személyes megbízottja adja át. 

 

 

6. § 

 

AZ EGYETEM CÍMERÉVEL DÍSZÍTETT ARANY PECSÉTGYŰRŰ 

 

A Szenátus az egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrűt adományoz a vezetői 

tisztségükről leköszönő vezető oktatók részére, a követésre méltó, példaértékű etikai 

magatartásuk és tevékenységük elismeréseként. Az arany pecsétgyűrűt az egyetem 

célkitűzéseit magas szinten szolgáló vezetői tevékenység, az utánpótlás nevelés, a szervezeti 

egység eredményes gazdálkodásának, valamint iskolateremtő munkásság elismerésére 

adományozzák.   

A kitüntetés adományozására a Rektor tesz javaslatot a Szenátus felé. 

Az arany pecsétgyűrű odaítélését a Szenátus hagyja jóvá. 

Az arany pecsétgyűrű készíttetésének költsége a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 

keretet terheli.  

 

Az arany pecsétgyűrű átadásának időpontja 

Átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor.  

 

 

7. § 

 

PRO UNIVERSITATE DÍJ 

 

Az egyetem Szenátusa Pro Universitate Díjban kívánja részesíteni azon személyeket, akik 

több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas 

szintű megvalósításához. 

  

A díj adományozásának eljárási rendje 
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A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

 rektor, 

 a karok dékánjai, 

 a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek vezetői 

 

A díjazott lehet az egyetem bármely oktatója, kutatója, aki az oktatói és kutatói 

követelményrendszerben meghatározottaknak minden területen eleget tett, hozzájárult az 

egyetem küldetésének magas szintű megvalósításához. Iskolateremtő oktatómunkájával, 

tudományos eredményeivel kivívta a hazai és nemzetközi szakmai körök elismerését, 

megbecsülését.  

 

A díjazott lehet más, az egyetem érdekében eredményesen tevékenykedő bármely – nem 

oktató, vagy kutató – dolgozó, aki egyéb (pl. adminisztratív, szervező, gazdasági) területen 

kimagasló felkészültségével és tevékenységével hozzájárult az egyetem fejlődéséhez és 

gyarapodásához. Tevékenységével hozzájárult az egyetem hírnevének öregbítéséhez, és ezzel 

az egyetem pozitív megítélését segítette elő.  

 

A javasolt személyek közül a Rektor elnöklete alatt működő bizottság (tagjai a Karok 

dékánjai és a humánerőforrás-gazdálkodási igazgató) tesz javaslatot a Szenátusnak, a 

Szenátus a díj odaítéléséről titkos szavazással dönt. Kari javaslat estében szükséges a Kari 

Tanács véleménye. 

 

A díj évente 6 fő részére adományozható. Vezetői javaslatra a díj adományozható 

nyugállományba vonulás alkalmából a 6 fős keretszámon felül.  

 

A díjjal pénzjutalom jár, melynek összege az 1. fizetési fokozatú egyetemi tanári munkakör 

mindenkori garantált illetményének 100 %-a. 

A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege a felterjesztő szervezeti egységek keretét terheli. 

 

A díj átadásának időpontja 

 

A Pro Universitate Díj ünnepélyes keretek között a tanévnyitó ünnepségen, illetve 

nyugállományba vonulás alkalmából kerül átadásra. 

 

 

8. § 

 

PRO UNIVERSITATE DÍJ EZÜST FOKOZAT 

 

A Pro Universitate Díj ezüst fokozatát annak a személynek lehet adományozni, aki 

munkássága során segítette az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósítását, illetve 

hozzájárult az egyetem fejlődéséhez és gyarapodásához, de nem az egyetem közalkalmazottja. 

Az egyetemért folytatott munkássága nem éri el azt a szintet, ami a „Doctor Honoris Causa” 

címmel történő kitüntetés adományozását indokolná.  

 

A díj adományozásának eljárási rendje 

 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

 a szervezeti egységek vezetői 
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A Pro Universitate Díj ezüst fokozatának odaítélése és az átadás időpontja felől az egyetem 

Rektora egy személyben dönt.  

 

A Pro Universitate Díj ezüst fokozatához pénzjutalom nem jár.  

 

 

9. § 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Jelen szabályzatban rögzített kitüntetésekre vonatkozó valamennyi korábbi egyetemi 

határozat hatályát veszti.  

(2) Jelen szabályzatban rögzített elismeréseken túlmenően az egyetem által alapított 

emlékérmek (Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj, Kiváló Tudományos Diákköri 

Nevelő, Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj, Huzella Tivadar emlékérem és 

jutalomdíj) más elbírálás alá esnek, melyekről külön Szenátusi határozatok rendelkeznek. 

(3) Egyetemi Kar által alapított kitüntetésekre a Kari rendelkezések irányadóak. 

(4) A „Jó tanuló - jó sportoló” kitüntető cím adományozásának rendjéről a Semmelweis 

Egyetem külön szabályzata rendelkezik.  

(5) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadást követő napon lép hatályba.  

 

Budapest, 2010. november 25. 

 

Dr. Tulassay Tivadar 

rektor 

s.k. 
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 melléklet 

 

 

J A V A S  L A T 

 

…………………………………………………………………………. 

kitüntetés adományozásához 

 

N É V: 

 

Szül. hely, év, hó, nap: 

Anyja neve: 

Iskolai végzettsége: 

 

Munkahely: 

(Kar megnevezésével) 

 

Semmelweis Egyetemi (jogelőd) munkaviszonyának kezdete: 

Munkakörének, beosztásának megnevezése: 

Használt lakáscíme: 

Értesítési telefonszáma: 

A kitüntetés átadásának tervezett időpontja: ………………………. 

Eddigi kitüntetései, éve: 

Foglalkoztatás jellege: aktív/nyugdíjas* 

 

 

 

A KITÜNTETÉSI JAVASLAT RÉSZLETES INDOKLÁSA: 

 

(Külön lapon kérjük a jelölt azon  tevékenységére koncentrálva, amelyre a javasolt 

kitüntetés irányul) 

 

 

* megfelelő szó aláhúzandó 

 

 

Budapest, 2011…   ………………..hó………nap 
 


