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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) A szabályzat célja, hogy meghatározza a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a 
továbbiakban: Egyetem) adományozható címeket, kitüntetéseket és más elismeréseket,  
adományozásuk feltételeit és rendjét, valamint a viselésükhöz kapcsolódó jogokat és 

kötelezettségeket, továbbá az Egyetem által javaslattételre felterjeszthető 
elismerésekkel kapcsolatos eljárásrendet. 

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az egyetemi polgárokra, továbbá az Egyetemmel 
kapcsolatban álló egyéb természetes és jogi személyekre. 

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2. §-ban meghatározott címekre, kitüntetésekre és 

más elismerésekre, valamint – a javaslattétel tekintetében – az V. fejezetben 
meghatározott elismerésekre. 

 

II. FEJEZET 

AZ EGYETEMEN ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK ÉS 

MÁS ELISMERÉSEK 

2. § 

(1) Az Egyetemen az alábbi, oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek 
adományozhatók: 

a) tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím; 

b) Professor Emeritus cím; 

c) magántanári cím; 

d) címzetes egyetemi tanári és címzetes egyetemi docensi cím; 

e) mestertanári cím; 

f) az Egyetem Díszpolgára cím. 

(2) Az Egyetemen az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme; 

b) az Egyetemért Emlékérem; 

c) Ludovika díj. 

(3) Az Egyetemen az alábbi egyéb elismerés adományozható: 

a) mentor-oktatói (mentor universitatis) elismerés; 

b)  Kiváló Oktató elismerés; 

c) Rektori Kitüntető Oklevél. 

(4) 1 Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon az alábbi elismerések 
adományozhatók: 

                                                 
1 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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a) Magyary Zoltán-emlékérem; 

b) Lőrincz Lajos-emlékgyűrű; 

c) Pro Publico Bono elismerés; 

d) Dékáni Dicsérő Oklevél; 

e) Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél. 

f) 2Batthyány Kázmér emléktoll ezüst fokozata; 

g) 3Batthyány Kázmér emléktoll arany fokozata. 

 

(5) A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon az alábbi elismerések adományozhatók: 

a) Bolyai-vándorkard; 

b) Bolyai-dísztőr; 

c) Ludovika-emlékkard; 

d) Kossuth-dísztőr; 

e) Repülős Dísztőr; 

f) Hadik András Tanulmányi Vándordíj; 

g) Zrínyi Miklós-emlékgyűrű; 

h) „Primus inter Pares” elismerés; 

i) Hadtudományi Emlékplakett; 

j) Hadtudományi Emlékpajzs; 

k) Hadtudományi Emlékérem; 

l) Dékáni Dicsérő Oklevél. 

 (6)4  

 (7) A Rendészettudományi Karon az alábbi elismerések adományozhatók: 

a) Emlékgyűrű; 

b) Kratochwill Ferenc-díj; 

c) Kratochwill Ferenc-érem. 

(8) A Víztudományi Karon az alábbi elismerések adományozhatók: 

a) Zsuffa István-díj; 

b) Dékáni Dicsérő Oklevél; 

c) Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél. 

 

                                                 
2 Beiktatta az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
3 Beiktatta az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
4 Hatályon kívül helyezte az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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III. FEJEZET 

AZ EGYES CÍMEK, KITÜNTETÉSEK ÉS MÁS ELISMERÉSEK 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 

A tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím 

3. § 

(1) Az Egyetem az arra érdemes, kiváló elméleti és gyakorlati eredményeket elért hazai és 
külföldi szakembereknek, köztük az Egyetem oktatóinak és kutatóinak is tiszteletbe l i 

doktori (doctor honoris causa – dr. h. c.) címet adományozhat azon tudományágban, 
melyben az Egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult. 

(2)5 A kitüntető cím adományozását az illetékes kar dékánjánál kell kezdeményezni, aki a 
javaslatot a Kari Tanács véleményének birtokában a rektornak terjeszti elő. A rektor az 
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (a továbbiakban: EDHT) véleményét kéri, 

majd az EDHT véleményének birtokában a javaslatot döntésre a Szenátus elé terjeszti, 
úgy, hogy a cím a Szenátus ünnepi ülésén átadható legyen. 

(3) A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át. 

(4)  A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

A Professor Emeritus cím  

4. § 

(1) A Szenátus annak, aki egyetemi tanári vagy főiskolai tanári címmel rendelkezik, és 
nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, Professor Emeritus vagy 
Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat.   

(2) A cím egy meghatározott tudományágban kifejtett kiemelkedő hazai és nemzetközi 
tudományos teljesítmény, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő 

munka és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenység végzését tanúsítja. 

(3) A cím adományozásának feltétele: 

a) legalább tíz éves foglalkoztatási jogviszony megléte az Egyetemen, vagy a jogelőd 

intézmények valamelyikében; 

b) szakterületén nemzetközileg is elismert oktató- és kutatómunka végzése; 

c) kiemelkedő szintű részvétel az általa oktatott tantárgy tartalmának és tananyagának 
korszerűsítésében és fejlesztésében, mely alkotó tevékenységet tankönyvek, 
szakkönyvek és egyetemi jegyzetek is igazolják; 

d) eredményes munkavégzés az oktatói és kutatói utánpótlás nevelésében, az Egyetem 
tudományos kutatási és közéleti tevékenységének fejlesztésében; 

e) az oktatási és tudományos együttműködésben való részvétel, tudományos 
társaságokban, testületekben való tagság. 

(4)  A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamból más felsőoktatás i 

intézményben végzett egyetemi tanári vagy főiskolai tanári tevékenység alapján 
legfeljebb öt év elismerhető. 

                                                 
5 Módosította a 11/2019. (I. 30.) szenátusi határozat 
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(5) A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a Kari Tanács véleményének 

meghallgatását követően – tehet indokolt javaslatot a rektornak. A cím odaítéléséről a 
Szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt. 

(7) A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át.  

(8) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(9) A Professor Emeritus jogosultságai: 

a) önálló előadást hirdethet meg abban a tudományágban, amelyben a habilitác ió t 
elnyerte; 

b) felkérésre részt vehet szigorlati, illetve záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori és 

habilitációs eljárásban mint tag, illetve elnök; 

c) tagja lehet az Egyetem testületeinek és bizottságainak; 

d) jogosult az Egyetem infrastruktúrájának használatára; az oktató- és 
kutatómunkájához szükséges feltételeket az Egyetem biztosítja. 

(10) A Professor Emeritus a címhez kapcsolódóan juttatásra külön szerződés megkötése 

esetén, az abban meghatározottak szerint jogosult. 

A magántanári cím 

5. § 

(1) A Szenátus az Egyetem doktori fokozattal rendelkező óraadó oktatójának magántanár i 
címet adományozhat, amennyiben az oktató eleget tesz az alábbi feltételeknek: 

a) legalább öt éves felsőoktatási, illetve tudományos kutatói szakterületen megszer zet t 

gyakorlattal rendelkezik;  

b) szakterületéhez kapcsolódóan rendszeresen publikál; 

c) szakterületén nemzetközi kapcsolatokban is alkalmas az Egyetem képviseletére. 

(2)6 A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a Kari Tanács véleményének 
meghallgatását követően – tehet indokolt javaslatot az oktatási ügyekért felelős 

rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a Szenátus az oktatási ügyekért felelős 
rektorhelyettes előterjesztése alapján dönt.   

(3) A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át. 

(4) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(5) A magántanárnak szakterületén előadás-hirdetési joga van. 

 

A címzetes egyetemi tanári és a címzetes egyetemi docensi cím 

6. § 

(1) Címzetes egyetemi tanári cím adományozható az Egyetemen vagy a jogelőd 

intézmények valamelyikében oktatói és vizsgáztató tevékenységet legalább tíz éven át 
kifejtő, országosan elismert szaktekintélyű óraadó oktatónak.  

                                                 
6 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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(2) Címzetes egyetemi docensi cím adományozható az Egyetemen oktatói és vizsgáztató 

tevékenységet legalább öt éven át kifejtő, országosan elismert szaktekintélyű óraadó 
oktatónak.  

(3)7 A címek adományozására vonatkozóan a dékán – a Kari Tanács véleményének 

meghallgatását követően – tehet indokolt javaslatot az oktatási ügyekért felelős 
rektorhelyettesnek. A címek odaítéléséről az oktatási ügyekért felelős rektorhelyet tes 

előterjesztése alapján a Szenátus dönt.  

(4) A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át. 

(5) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(6) A címzetes oktató jogosult előadást, szabadon választható tantárgyat meghirde tni, 
valamint felkérésre szigorlati, illetve záróvizsga-bizottságban, továbbá – a vonatkozó 

szabályzatokban meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – doktori és 
habilitációs eljárásban részt venni.  

A mestertanári cím 

7. § 

(1) A Szenátus az Egyetem oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő 
gyakorlati oktató munkát végző oktatója vagy tanára részére mestertanári címet 

adományozhat, amennyiben az oktató vagy a tanár eleget tesz az alábbi feltételeknek: 

a) legalább tíz éve tanít az Egyetemen vagy a jogelőd intézmények valamelyikében. 

b) kiemelkedő részt vállal az általa oktatott tantárgy programjának korszerűsítésében, 

fejlesztésében. 

(2)8 A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a Kari Tanács véleményének 
meghallgatását követően – tehet indokolt javaslatot az oktatási ügyekért felelős 

rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a Szenátus az oktatási ügyekért felelős 
rektorhelyettes előterjesztése alapján dönt. A cím évente legfeljebb öt személynek 

adományozható.   

(3) A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át.   

(4) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg.  

Az Egyetem Díszpolgára cím 

8. § 

(1) A Szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja azon, az Egyetemmel 

közalkalmazotti vagy más foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, illetve egyéb 
jogcímen juttatásban nem részesülő természetes személynek, aki támogatásáva l, 
tevékenységével, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásával kiemelkedő mértékben 

hozzájárult az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak előmozdításához, az 
intézmény hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 
rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak díszpolgári cím 
adományozására. A cím odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt.   

(3) A Szenátus évente legfeljebb két személynek adományozhat díszpolgári címet. 

                                                 
7 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
8 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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(4) A címet tanúsító oklevelet a rektor adja át, ünnepélyes keretek között.   

(5) A cím birtokosa határozatlan időre jogosult „Az Egyetem Díszpolgára” cím 
használatára, meghívást kap az egyetemi ünnepségekre, rendezvényekre és részesül az 
egyetemi kiadványokból. Nevét az egyetemi és nyilvános sajtóban, az egyetemi 

évkönyvben, valamint az Egyetem honlapján közzé kell tenni. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme 

9. § 

(1) A Szenátus „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme” kitüntetést 
adományozhatja azon dolgozója részére, aki az Egyetemen kiemelkedően eredményes  
munkát végzett.  

(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 
rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak a kitüntetés 

adományozására. A kitüntetés odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján  
dönt.  

(3) A kitüntetés évente legfeljebb öt személynek adományozható. 

(4) A kitüntetést a rektor adja át, ünnepélyes keretek között.  

Az Egyetemért Emlékérem 

10. § 

(1) A Szenátus „Az Egyetemért Emlékérem” kitüntetést adományozhatja, az Egyetemmel 

közalkalmazotti vagy más foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személynek, aki 
tevékenységével kiemelkedő szerepet játszott az Egyetem hírnevének, tekintélyének 

kialakításában és növelésében.  

(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 
rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak a kitüntetés 

adományozására. A kitüntetés odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján 
dönt.  

(3) A kitüntetés évente legfeljebb tíz személynek adományozható.  

(4) A kitüntetést a rektor adja át, ünnepélyes keretek között.  

Ludovika díj 

11. § 

(1) A Szenátus a Ludovika díj kitüntetést adományozhatja azon jogi személynek, aki 
támogatásával, tevékenységével kiemelkedő mértékben hozzájárult az Egyetem 

fejlődéséhez valamint az Egyetem arculatának, infrastruktúrájának kialakításához. 

(2) A díj adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 
rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a Szenátusnak a Ludovika díj 

kitüntetés adományozására. A díj odaítéléséről a Szenátus a rektor előterjesztése alapján 
dönt.  

(3) A Szenátus évente legfeljebb két jogi személynek adományozhat Ludovika díj 
kitüntetést.  

(4) A kitüntetést tanúsító oklevelet és plakettet a rektor adja át, ünnepélyes keretek között.  
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A mentor-oktatói (mentor universitatis) elismerés 

12. § 

(1) A rektor mentor-oktatói elismerést adományozhat azon kormányzati, közigazgatás i, 
rendészeti, honvédelmi, illetve egyéb, az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó 
szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személy részére, aki szakmai-

gyakorlati tudásával és tapasztalatával hozzá kíván járulni az Egyetem oktatási, kutatási 
és kulturális feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének előmozdításához, de 

vele szemben nem állnak fenn a címzetes egyetemi tanári vagy címzetes egyetemi 
docensi cím odaítélésének feltételei. 

(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a magasabb vezető tehet indokolt javaslatot 

a rektornak. Az elismerés odaítéléséről a rektor a Rektori Tanács véleménye birtokában 
dönt. 

(3) A rektor a mentor-oktatói megnevezés használatára jogosító oklevelet ünnepélyes 
keretek között adja át. 

(4) A mentor-oktatói megnevezés viselésének joga annak birtokosát öt évre illeti meg. A 

megnevezés viselésének joga megszűnik azon a napon, amelyen a mentor-oktató az 
Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti 

és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-ában meghatározo tt 
jogviszonyt létesít. 

(5) A mentor-oktató felkérhető különösen előadás, szabadon választható tantárgy 

meghirdetésére, szigorlati, záróvizsga-bizottságban, illetve – a vonatkozó 
szabályzatokban meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – doktori és 
habilitációs eljárásban szakértőként történő részvételre, továbbá egyéb oktatási, illetve 

más egyetemi feladatra.  

A Kiváló Oktató elismerés 

13. §  

(1) Kiváló Oktató elismerés adományozható az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban 
álló, legalább három éve oktatói tevékenységet folytató oktatónak, aki az adott tanévben 
kimagasló munkájával, példamutató magatartásával, szakmai eredményeivel, oktatói, 

publikációs és tudományos tevékenységével, valamint a hagyományok ápolásával 
hozzájárult a kar, illetve az Egyetem hírnevének öregbítéséhez, továbbá rendelkezik a 

hallgatók támogatásával.  

(2) A Kiváló Oktatói elismerésre jelölhető oktatókról a Dékáni Hivatal névsort készít, mely 
névsor alapján a jelölt személyére a Kar oktatói és hallgatói legkésőbb az elismerések 

átadását két hónappal megelőzően tehetnek javaslatot az illetékes Dékáni Hivatalnál. A 
Dékáni Hivatal az elismerésre javasolt személyek listáját megküldi az érintett 

tanszékeknek.  

(3) A tanszéki értekezlet a jelölt szakmai megfelelőségét titkos szavazással véleményezi. A 
szavazásnál az érintett oktatók nem vehetnek részt. A szavazás eredményes, ha a 

jelenlévők több mint fele azonos („támogatom” vagy „nem támogatom”) szavazatot ad 
le. Az elismerés elnyerésére szakmai szempontok alapján (különösen: oktatói, szakmai, 

tudományos tevékenység, publikációk) alkalmas jelöltek névsorát a tanszékvezető 
továbbítja a Dékáni Hivatalnak.  

(4) A (2)-(3) bekezdések szerint összesített listát a dékán a Kari Tanács elé terjeszti.  
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(5) A Kari Tanácsok által elfogadott jelöltekre a hallgatók a Neptun rendszerben adhatják 

le szavazatukat. A szavazás a karonként összeállított névsorok alapján történik, az 
elismerés átadása előtt legalább egy hónappal.  

(6) Az elismeréssel oklevél jár, mely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, 

odaítélésének évét, valamint a kar, illetve a tanszék megnevezését.  

(7) Az elismeréssel járó pénzjutalom összege a köztisztviselői illetményalap hatszorosa. 

(8)9 Az elismerést a dékán adja át. Az átadás időpontja az Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Karon a Közszolgálati Tisztviselők Napja, valamint az Európai Unió 
napja, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon az eszéki híd felégetésének napja, 

a Rendészettudományi Karon a Szent György-napi ünnepség napja, a Víztudományi 
Karon a Víz Világnapja.  

A Rektori Kitüntető Oklevél  

14. § 

(1) A rektor kitüntető oklevelet adományozhat azon egyetemi dolgozó részére, aki legalább 
három éve, folyamatosan kiemelkedő munkájával segíti az Egyetem céljainak elérését. 

(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot 
a rektornak. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb húsz személynek adományozható; átadására ünnepélyes 
alkalmakkor kerül sor.  

 

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon adományozható 

elismerések 10 

Magyary Zoltán-emlékérem 

15. §  

(1) A Kari Tanács Magyary Zoltán-emlékérmet adományozhat a közigazgatás-tudományt 

támogató és gazdagító elméleti, gyakorlati és nemzetközi területen végzett kiemelkedő 
munkásságért. 

(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a dékán tehet indokolt javaslatot a Kari 
Tanácsnak. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb egy kari oktatónak, illetve egy, az Egyetem állományába 

nem tartozó személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között.  

Lőrincz Lajos-emlékgyűrű 

16. §  

(1) A Kari Tanács Lőrincz Lajos-emlékgyűrűt adományozhat a Kar oktatójának a 

közigazgatás oktatásában kifejtett több évtizedes kiemelkedő szakmai-oktató 
munkájáért. 

                                                 
9 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
10 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a dékán tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb egy személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között.  

Pro Publico Bono elismerés 

17. §  

(1) A Kari Tanács Pro Publico Bono elismerést adományozhat a Kar azon dolgozójának, 
aki kiemelkedő szerepet játszott a Kar hírnevének, tekintélyének kialakításában, 
növelésében. 

(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a dékán tehet indokolt javaslatot a Kari 
Tanácsnak. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb két személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között.  

Dékáni Dicsérő Oklevél 

18. §  

(1) A dékán Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar azon dolgozójának, illetve 

hallgatójának, aki hosszabb ideje kiemelkedő, eredményes munkájával segíti a Kar 
céljainak elérését. 

(2) Az elismerés adományozásáról - a kari szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján 

– a dékán dönt. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb három személynek (két fő dolgozó, egy fő hallga tó) 

adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között.  

 

Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél 

19. §  

(1) A Kari Tanács Kari Tanácsi Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar kimagas ló 
tanulmányi eredménnyel rendelkező, illetve kiemelkedő közösségi munkát végző 
hallgatója részére.  

(2) Az elismerés adományozásáról a Kari Tanács a Kari Tanács elnökének javaslatára dönt.  

(3) Az elismerés évente legfeljebb három személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között.  

 

Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozata 

19/A. §11 

(1) A Kari Tanács a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatát adományozhatja a Kar 

oktatójának vagy kutatójának kiemelkedő oktatói, kutatói és tudományos munkájáért. 

                                                 
11 Beiktatta az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a Kar tanszékvezetője tehet indokolt 

javaslatot a Kari Tanácsnak. 

(3) Az elismerés évente egy személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át ünnepélyes keretek között, a Diplomácia Napja 

alkalmából. 

Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozata 

19/B. §12 

(1) A Kari Tanács Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozatát adományozhatja annak az 
Egyetem állományába nem tartozó személynek, aki tevékenységével kiemelkedően 

hozzájárult a Kar oktatási és kutatási céljainak megvalósításához.  

(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a kari vezetői értekezlet tehet indokolt 

javaslatot a Kari Tanácsnak. 

(3) Az elismerés évente egy személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át ünnepélyes keretek között, a Diplomácia Napja 

alkalmából. 

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon adományozható elismerések 

Bolyai-vándorkard 

20. § 

A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy végzős honvéd tisztjelölt részére 

szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként  
ünnepélyes keretek között Bolyai-vándorkardot adományoz. 

Bolyai-dísztőr 

21. § 

A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente a végzős honvéd tisztjelölt évfolyam egy 

hölgy hallgatójának szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredménye i 
elismeréseként ünnepélyes keretek között Bolyai-dísztőrt adományoz. 

Ludovika-emlékkard 

22. § 

A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy avatásra kerülő, végzős honvéd tisztjelö lt 

részére szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként 
ünnepélyes keretek között Ludovika-emlékkardot adományoz. 

 

Kossuth-dísztőr 

23. § 

                                                 
12 Beiktatta az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy avatásra kerülő, végzős honvéd tisztjelö lt 

hölgy részére szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredménye i 
elismeréseként ünnepélyes keretek között Kossuth-dísztőrt adományoz. 

Repülős Dísztőr 

24. § 

A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente a Kar szolnoki honvéd tisztjelölt hallga tó i 

közül az avatásra kerülő, végzős évfolyam tagjának szolgálati tevékenysége, valamint 
kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként ünnepélyes keretek között Repülős Dísztőrt 
adományoz. 

Hadik András Tanulmányi Vándordíj 

25. § 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente Hadik András Tanulmányi 
Vándordíjat adományoz a Kar azon II-IV. évfolyamos honvéd tisztje lö lt 
tancsoportjának, amely a tanulmányi év első félévének összegzett tanulmányi 

eredményei alapján a legjobb eredményt érte el. 

(2) Az elismerés odaítéléséről a dékán a Tanulmányi Osztály adatszolgáltatása alapján, a 

Kari Hallgatói Önkormányzat véleményének birtokában dönt minden év május 1-jéig. 

(3) Amennyiben több tancsoport azonos tanulmányi eredményt ér el, az elismerést 
megosztva kell adományozni. 

Zrínyi Miklós-emlékgyűrű 

26. § 

(1) A dékán a Kar érdekében a tudomány, az oktatás-nevelés, a tudományszervezés, a 
kultúra és művészet, az igazgatás és adminisztráció, a gazdálkodás vagy a nemzetközi 
kapcsolatok területén huzamosabb időn át kimagasló teljesítményt nyújtó, illetve a Kar 

hírnevének, tekintélyének kialakításában, növelésében kiemelkedő szerepet játszó 
személy részére Zrínyi Miklós-emlékgyűrűt adományozhat. 

(2) Az elismerés adományozására a dékán Bizottságot hoz létre, melynek összetételét 
intézkedésben határozza meg. A Bizottság működésének szabályait a titkár dolgozza ki, 
és a Bizottság fogadja el. 

(3) Az elismerésre szóló indokolt felterjesztést a Kar szervezeti egységeinek vezetői 
kezdeményezhetnek a Bizottság elnökénél, legkésőbb egy hónappal a tervezett átadás 

előtt. A beérkezett javaslatokat a Bizottság értékeli, és előterjeszti azokat a dékán 
részére. 

(4) Az elismerés évente legfeljebb két személy részére adományozható. Az elismerés a 

nevezett halála után, postumus is adományozható. 

„Primus inter Pares” elismerés 

27. § 

 (1) A dékán „Primus inter Pares” elismerést és az azzal járó, a Magyar Királyi 
Honvédtisztek által alapított Zrínyi Emlékdíj kicsinyített mását adományozza a Kar 

katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szak kimagasló tanulmányi eredménnye l 
végzett hallgatója részére. 
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(2) Az elismerés adományozásáról – a szakirányú továbbképzési szakért felelős szervezet i 

egység parancsnokának javaslata alapján – a dékán dönt. 

(3) Az elismerést a dékán az oklevélátadó ünnepség keretében adja át. 

Hadtudományi Emlékplakett, Hadtudományi Emlékpajzs, Hadtudományi Emlékérem 

28. § 

(1) A dékán 

a) huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája 
elismerésére a Kar legalább alezredesi rendfokozatot viselő honvédje, valamint olyan 
külső személyek részére, akik munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárultak a Kar előtt 

álló feladatok eredményes és magas színvonalú megvalósításához, Hadtudományi 
Emlékplakettet, 

b) huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája 
elismerésére a Kar legalább hadnagyi rendfokozatot viselő honvédje részére 
Hadtudományi Emlékpajzsot, 

c) huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája 
elismerésére a Kar altiszt állománycsoportba tartozó honvédje, a Kar munkatársa, 

valamint a Kar állományába nem tartozó, a honvédtisztképzést közvetlenül támogató 
személy részére Hadtudományi Emlékérmet adományozhat. 

(2) Az elismerés adományozásáról – a kari szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján 

– a dékán dönt. 

(3) Az elismerést a dékán ünnepélyes keretek között adja át. 

Dékáni Dicsérő Oklevél 

29. § 

(1) A dékán Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar azon dolgozójának, illetve 

hallgatójának, aki hosszabb ideje kiemelkedő, eredményes munkájával segíti a Kar 
céljainak elérését. 

(2) Az elismerés adományozásáról – a kari szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján 
– a dékán dönt. 

(3) Az elismerést a dékán ünnepélyes keretek között adja át. 

 

30. §13 

31. §14 

32. §15 

 

 

                                                 
13 Hatályon kívül helyezte az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
14 Hatályon kívül helyezte az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
15 Hatályon kívül helyezte az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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A Rendészettudományi Karon adományozható elismerések 

Emlékgyűrű 

33. §  

(1) A dékán: 

a) az oktatás, illetve az oktatást segítő területeken a Kar kiemelkedő és példamutató 

munkát végző hivatásos és közalkalmazotti állományú dolgozóinak; 

b) olyan külső személyeknek, akik munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárultak a 

Kar előtt álló feladatok eredményes és magas színvonalú megvalósításához, a Kar 
jó hírnevének megőrzéséhez; 

c) a végzős évfolyamelsőknek 

Emlékgyűrűt adományozhat. 

(2) Az elismerés adományozásáról a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján a 

Dékáni Tanács dönt. Az elismerés évente legfeljebb három személynek 
adományozható.  

(3) Az elismerést a dékán ünnepélyes keretek között adja át.  

Kratochwill Ferenc-díj 

      34. § 

 (1) A nappali munkarendű hallgatók tanulmányi, tudományos diákköri, szolgála t i, 
közösségi, közművelődési és sporttevékenységének, valamint fegyelmezettségének 
versenykeretek közötti ösztönzése érdekében az alábbi elismerések adományozhatók: 

(2) A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc-díjas Hallgatója” elismerés 
adományozható a Kar azon nappali munkarendű hallgatójának, aki az értékelési 

időszakban támasztott követelményeket az alábbiak szerint teljesítette: 

a) tanulmányi munka terén: 

aa) tanulmányi átlageredménye elérte a 4,51-et; 

ab) közepesnél (3) alacsonyabb gyakorlati jegye és vizsgaosztályzata nem volt; 

ac) a nyári szakmai gyakorlatot eredményesen végrehajtotta; 

ad) a kari tudományos diákköri tevékenységben részt vett; 

b) kártérítési, fegyelmi, szabálysértési vagy büntető ügyben jogerősen nem marasztalták 
el. 

(3) A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc-díjas Szakasza” elismerés 
adományozható annak a szakasznak, amely az értékelési időszakban a követelményeket 

az alábbiak szerint teljesítette: 

a) tanulmányi munka terén: 

aa) a szakasz tanulmányi átlaga az értékelt időszakban elérte a 4,01-et; 

ab) a szakasz hallgatóinak legalább 25%-a tagja tudományos diákkörnek, és 
annak rendezvényein rendszeresen részt vett;  

ac) a szakasz tagjai az ügyeleti szolgálatokat és a nyári szakmai gyakorlatot az 
előírt követelményeknek megfelelően eredményesen látták el. 
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b) az értékelt időszakban kártérítési, fegyelmi, szabálysértési vagy büntető ügyben 

jogerősen a szakasz egyetlen tagját sem marasztalták el. 

(4) Az elismerés adományozásáról a Rendészeti Nevelési és Kiképzési Intézet vezetője 
vagy az elismerésre javasolt hallgató szerint illetékes tanszékvezető javaslata alapján a 

Dékáni Tanács dönt. 

(5) Az elismerést, valamint a hozzá kapcsolódó oklevelet és jelvényt a dékán ünnepélyes 

keretek között, a III. évfolyam részére a diplomaosztón, az I. és II. évfolyam részére a 
következő tanév kezdetén adja át.  

(6) A díjazottakról egyéni vagy csoportkép készül, mely emlékfalon kerül elhelyezésre. 

Kratochwill Ferenc-érem 

35. §  

(1) A dékán Pedagógus Nap alkalmából Kratochwill Ferenc-érmet adományozhat a Kar 
azon főállású oktatójának, illetve dolgozójának, aki legalább öt éve a Kar vagy a jogelőd 
intézmények valamelyikének állományába tartozik, és az oktató-nevelő munkában vagy 

az oktatást segítő területeken kiemelkedő értékeket hozott létre, és példaképül állítható 
a közösség elé.  

(2) Az elismerésre szóló indokolt felterjesztést a Kar szervezeti egységeinek vezetői 
kezdeményezhetnek a Dékáni Hivatal vezetőjénél, legkésőbb egy hónappal a tervezett 
átadás előtt. A beérkezett javaslatokat a Dékáni Tanács értékeli, majd titkos szavazássa l, 

egyszerű többséggel hozza meg döntését. 

(3) Az elismerés évente egy-egy oktató, illetve dolgozó részére adományozható. 

 

A Víztudományi Karon adományozható elismerések 

Zsuffa István-emlékérem 

36. §  

(1) A Kari Tanács Zsuffa István-emlékérmet adományozhat a víztudományt támogató és 
gazdagító elméleti, gyakorlati és nemzetközi területen végzett kiemelkedő oktatói, 
kutatói, szakmai munkásságért. 

(2) Az elismerés adományozására vonatkozóan a dékán tehet javaslatot a Kari Tanácsnak. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb egy kari oktatónak, kutatónak, vagy egy, az Egyetem 

állományába nem tartozó személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között.  

Dékáni Dicsérő Oklevél 

37. § 

(1) A dékán Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar azon dolgozójának, aki hosszabb ideje 

kiemelkedő, eredményes munkájával segíti a Kar céljainak elérését. 

(2) Az elismerés adományozásáról a dékán a Dékáni Tanács véleményének birtokában 
dönt. 

(3) Az elismerés évente legfeljebb öt személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 
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Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél 

38. § 

(1) A Kari Tanács Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar kimagasló tanulmányi 
eredménnyel rendelkező, illetve kiemelkedő közösségi munkát végző hallga tója 

részére. 

(2) Az elismerés adományozásáról a Kari Tanács a Kari Tanács elnökének javaslatára dönt.  

(3) Az elismerés évente legfeljebb két személynek adományozható. 

(4) Az elismerést a dékán adja át, ünnepélyes keretek között. 

IV. FEJEZET 

AZ EGYETEMEN ADOMÁNYOZOTT CÍMEKRE, KITÜNTETÉSEKRE ÉS 
MÁS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

A megadományozottak kötelezettségei  

39. § 

A III. fejezet szerinti cím, kitüntetés és más elismerés birtokosa köteles 

a) az Egyetem előírásait, a tudomány etikai normáit betartani, az Egyetemhez méltó 
magatartást tanúsítani; 

b) az Egyetem érdekében tevékenykedni, szakmai és társadalmi tekintélyét az Egyetem 

javára kamatoztatni. 

Javaslattétel az adományozásra 

40. §  

A III. fejezet eltérő rendelkezése hiányában az ott meghatározott címek, kitüntetések és más 

elismerések adományozását a javaslattételre jogosultak évente két alkalommal, az őszi 
szemeszterben legkésőbb október 15-ig, a tavaszi szemeszterben legkésőbb február 15-ig 

kezdeményezhetik. 

A címek, kitüntetések és más elismerések viselésére való jogosultság megszűnése 

41. § 

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott cím viselésére való jogosultság megszűnik: 

a) a jogosult halálával; 

b) a címről való lemondással; 

c) a cím visszavonásával. 

(2) A címről való lemondás a cím adományozójához intézett kifejezett írásbeli 
nyilatkozattal történik. A címről való lemondás elfogadáshoz nem kötött. 

(3) A cím visszavonható, ha 

a) adományozására a III. fejezetben foglalt feltételek hiányában került sor; 

b) a megadományozás feltételeinek valamelyike utóbb megszűnt; 

c) a megadományozott a cím viselésére méltatlanná vált. 
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(4) A méltatlanság kérdésében az adományozó az adományozásban részt vevő testületek, 

személyek véleményének birtokában dönt. 

(5) A cím visszavonása a cím adományozásával azonos rendben történik. 

(6) A 2. § (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott kitüntetés, elismerés viselésére való 

jogosultság visszavonással szűnik meg. A visszavonásra a (3)-(5) bekezdés szabályai 
megfelelően alkalmazandók.  

(7) A címek, kitüntetések és más elismerések viselésére való jogosultság megszűnésével a 
viseléshez kapcsolódó egyéb juttatásokra való jogosultság is megszűnik. 

 

A címekhez, kitüntetésekhez és más elismerésekhez kapcsolódó juttatások 

42. § 

A megadományozott személy a címhez, kitüntetéshez és más elismeréshez kapcsolódóan külön 

juttatásra akkor jogosult, ha azt jelen szabályzat kifejezetten előírja. 

 

A címek, kitüntetések és más elismerések dokumentálása 

43. § 

Az Egyetemen adományozható címekről, kitüntetésekről és más elismerésekről a Tudományos 
Ügyek Iroda oklevelet állít ki, és törzskönyvben rögzíti. A karokon adományozható 
elismerésekről a Dékáni Hivatal állítja ki az oklevelet, és rögzíti törzskönyvben. 

 

V. FEJEZET 

AZ EGYETEM ÁLTAL JAVASLATTÉTELRE FELTERJESZTHETŐ 
ELISMERÉSEK 

Az indítványozás szabályai  

44. § 

(1) 16 A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetése irő l 
szóló 2011. évi CCII. törvényben meghatározott vagy annak felhatalmazása alapján 

alapított kitüntetés és elismerés indítványozására magasabb vezető tehet a rektornak 
címzett, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó, 

indokolással ellátott javaslatot a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettesnél, a 
kitüntetésre, illetve elismerésre meghatározott adományozási alkalmat legalább 6 
naptári hónappal megelőzően. 

(2) Az indítványozó javaslatot a rektor a Rektori Tanács véleményének birtokában teszi 
meg, az elismerésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott rendben. 

                                                 
16 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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VI. FEJEZET 

ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK 

45. § 

(1) Az Egyetem a jelen szabályzatban meghatározott címek, kitüntetések és más 
elismerések adományozásáról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy a címek, 
kitüntetések és más elismerések viseléséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

nyomon követhetőek legyenek. A kezelt személyes adatokra vonatkozó 
részletszabályokat az Egyetem személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokkal 

kapcsolatos feladatokról szóló szabályzata határozza meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint az Egyetem a címekhez, kitüntetésekhez 
és elismerésekhez kapcsolódóan az alábbi adatokat tartja nyilván: 

a) a cím, kitüntetés, elismerés megnevezése; 

b) a megadományozott neve; 

c) születési helye és ideje; 

d) az adományozásról szóló döntés keltezése és száma; 

e) az adományozó megnevezése; 

f) az átadás dátuma. 

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Egyetem mindaddig tárolja, amíg a címekkel, 

kitüntetésekkel, elismerésekkel kapcsolatos joggyakorlás az érintettek részéről fennáll. 

 

VII. FEJEZET 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

46. §  

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje elismerést az Egyetem jelen szabályzat 
hatályba lépését követően is egyetemi kitüntetésként ismeri el.  

(3) Ahol jelen szabályzat tanszéket említ, azon 2019. június 30-ig intézetet és központot is 

érteni kell. 

47. §  

Jelen szabályzat 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)    A kitüntető cím adományozását az illetékes kar dékánjánál kell kezdeményezni, aki a 
javaslatot a Kari Tanács véleményének birtokában a rektornak terjeszti elő. A rektor az 

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (a továbbiakban: EDHT) véleményét kéri, 
majd az EDHT véleményének birtokában a javaslatot döntésre a Szenátus elé terjeszti, 

úgy, hogy a cím a Szenátus ünnepi ülésén átadható legyen.” 

48. § 

(1) Jelen szabályzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 11/2019. (I. 30.) 

számú határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének 2. számú 
mellékleteként elfogadta. 

(2) Jelen szabályzat – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fenntartó jóváhagyását 
követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Közszolgá la t i 
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Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. január 26-i ülésén hozott, 8/2012. számú 

határozatával elfogadott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozható címek, 
kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat. 

(3) Jelen szabályzat 47. §-a 2019. július 1-jén lép hatályba. 

 
Budapest, 2019. január 30. 

 
 
  Dr. Horváth József s. k.     Dr. Koltay András s. k.  

    a Szenátus titkára          a Szenátus elnöke 


